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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.  PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto  pavadinimas  ir  adresas.  Gyvenamojo  namo  J.  Janonio  g.  16,  Klaipėdoje
kapitalinio remonto, prijungiant dalį neįrengtos pastogės prie buto Nr.16, projektas.

Objekto adresas. J. Janonio g. 16, Klaipėda.
Statytojas (užsakovas). Aušra Motuzienė.
Projektuotojas.  Projektą parengė T. Bartkaus projektavimo IĮ,  projekto vadovė – Dainora

Bartkuvienė (kvalifikacijos  atestatas  Nr.  38250),  architektas  – Vytautas  Paulionis  (kvalifikacijos
atestatas Nr. A344), projekto konstrukcijų dalies vadovas – Tomas Bartkus (kvalifikacijos atestato
Nr. 32683).

Objekto statybos rūšis. Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 p. –  statinio
kapitalinis remontas.

Objekto  paskirtis.   Pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR  1.01.03:2017  „Statinių
klasifikavimas“ 2 skirsnį,  6p.,  6.3 papunktį, pastatas  –  gyvenamosios paskirties (trijų ir  daugiau
butų) pastatas (namas).

Statinio  kategorija.  Pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR  1.01.03:2017  „Statinių
klasifikavimas“  – ypatingas statinys (pastato bendras plotas didesnis, nei 2000 m²).

 1.1 ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI

Atlikta tiriamoji  apžiūra.  Daugiabučio gyvenamojo namo pastogės tyrimus atliko Tomas
Bartkus (kvalifikacijos atestato Nr. 32683).

 1.2 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Daugiabučio gyvenamojo namo J. Janonio g. 16 Klaipėdoje, fasadai tinkuoti, spalva rausva.
Tinkas vietomis nutrūpėjas, spalva išblukusi. Langai plastikiniai, spalva – balta. Stogas keraminių
čerpių, spalva – natūrali molio. Čerpių būklė vidutinė. 

Remontuojamas pastatas atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį. 
Pastatų planavimo sprendiniai.
Patalpų išplanavimas ir zonavimo sprendiniai atitinka normatyvinius dokumentus. Pagrindinis

įėjimas ir laiptinė išlieka esama.

 1.3 ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS TYRIMAS

Esamos konstrukcijos ištyrinėtos vizualiai, įvertinta jų būklė, numatytas esamu susidėvėjusių
konstrukcijų pakeitimas arba remontas. Pastato pastogės būklė gera. Pamatai esami, sienos  esamos,
plytų mūro. Pamatuose ir sienuose žymesnių deformacijų nepastebėta. Pamatai ir sienos nebuvo
dėtaliau tyrinėtos, nes atlikus kapitalinio remonto darbus įrengiant pastogėje gyvenamasias patalpas,
apkrovos į  esamas sienas  praktiškai  nepasikeis  arba  padidės  labai  nežymei  ir  tai  neturės  įtakos
konstrukcijos  būklei.  Esama  palėpės  perdanga  yra  gelžbetoninė.  Perdanga  remiasi  ant  pastato
mūrinių  išilginių  sienų.  Esamas  stogas  šlaitinis,  medinių  konstrukcijų,  atremtas  ant  laikančių
išilginių sienų. Stogo danga nekeičiama.

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO IĮ, Žvejų g. 2-705, Klaipėda.
Tel./fax.:(8-46)254671; mob. tel.(8-673) 42503; e-paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

1976-TDP-BD.R-2

A.M.



Gyvenamojo namo J. Janonio g. 16, Klaipėdoje kapitalinio remonto, prijungiant dalį neįrengtos pastogės prie buto Nr.16, projektas

1 pav. Gyvenamojo namo  J. Janonio g. 16, Klaipėda fotofiksacija

 1.4  TRUMPAS STATYBOS VIETOS APIBŪDINIMAS

Statybos geografinė vieta. 
Objektas – daugiabutis gyvenamasis namas (unikalus Nr.  2195-5003-0015) yra Klaipėdos

miesto Didžiosios Vitės mikrorajone, J. Janonio g. 
Objektas  patenka  į  valstybės  saugomą  Klaipėdos  miesto  istorinę  dalį  (unikalus  objekto

kodas Kultūros vertybių registre 22012), pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui.
Detalesnį aprašymą žiūrėti projekto prieduose.

Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės.
Kapitališkai remontuojamas pastatas ribojasi su J. Janonio gatve ir aplinkiniais gyvenamųjų

pastatų kiemais, pravažiavimais.
Objekto teritorijoje šaligatvių danga – betoninių plytelių, važiuojamųjų dalių (gatvių) danga

-  akmenų grindinys.

2 pav. Gyvenamojo namo  J. Janonio g. 16, Klaipėdoje dislokacijos vieta

Klimatinės sąlygos. 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ skaičiavimuose naudoti bendrieji duomenys:
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- maksimalus sniego dangos svoris (galimas 1 kartą per 50 metų) 120.4 kg/m2;
- vidutinė metinė oro temperatūra +7.0° C;
- vidutinė šalčiausio mėn. temperatūra  -4.7° C;
- vidutinė šilčiausio mėn. temperatūra +17.1° C;
- vidutinis metinis kritulių kiekis – 735 mm;
- vyraujantys vėjai – sausio mėn. rytų, pietryčių; liepos mėn. vakarų šiaurės vakarų.
- maksimalus vėjo greitis 37 m/s;
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) - 108 cm;
- santykinis oro drėgnumas – 81%;

Sanitarinė ir ekologinė situacija.
Teritorijoje,  kurioje  stovi  pastatas  ekologinė situacija  yra normali.  Sklype nėra susikaupusių

šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo
šaltinių, gamybinių objektų.

2. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 

 2.1 ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

Projektuojamo objekto architektūra (aukštingumas, tūris, fasadų sprendiniai). 
Remontuojama gyvenamojo pastato dalis yra pastogėje, kuri bus prijungiama prie buto Nr. 16 ir

sudarys vieną turtinį vienetą. Kapitalinio remonto metu pastato fasadas ir jo apdaila nėra keičiama,
o pažeistos fasado detalės ar kiti elementai bus sutvarkomi į buvusią padėtį.  Stogo plokštumoje
projektuojami stoglangiai su natūralios medienos spalva. 

Atlikti kapitalinio remonto darbai neturės neigiamo poveikio Klaipėdos  miesto istorinei daliai
ir nebus pažeistos pastato architektūrinės savybės. Pastogės tūris nedidinamas. Maksimalus statinio
aukštis nuo žemės paviršiaus iki stogo kraigo išlieka esamas. Pastato fasadų apdaila išlieka esama.
Remonto metu prie buto Nr. 16 prijungiama palėpės dalis. 

Pastato architektūrinio sprendimo vientisumas išsaugomas patalpų apšvietimui suprojektuojant
stogo  plokštumoje  naujus  vienodų  matmenų  „Velux“  tipo  stoglangius.  Stoglangių  išdėstymas
projektuojamas taikant prie esamų medinių stogą laikančių konstrukcijų ir išlaikant simetriją esamų
pastato langų atžvilgiu. Stoglangių skaičius ir dydis parenkamas atsižvelgus į minimalius natūralaus
apšvietimo reikalavimus.

Objekto planavimo sprendiniai.
Daugiabučio gyvenamojo pastato butas Nr. 16 yra trečiame aukšte.  Bute įrengiami laiptai į

prijungiamos pastogės dalį, kai kurios esamos pertvaros demontuojamos ir įrengiamos naujos, tai
suformuos nauja buto išplanavimą. Buto pirmame aukšte:  svetainė/virtuvė/koridorius,  kambarys,
tualetas, mansardiniame buto aukšte: du kambariai, san. Mazgas, koridorius. 

San. Mazgas įrengiamas virš bendro naudojimo laiptinės.
 Pastogėje  ties  įrengiamos  pastogės  dalimi  keičiama  stogo  konstrukcija  (konstrukcinė
schema) nekeičiant stogo aukščio.

Pertvaros įrengiamos lengvų konstrukcijų, iš gipskartonio plokščių sumontuotų ant metalinio
karkaso.  Pertvaros  tarp  butų  įrengiamos  mūrinės  –  akytbetonio  blokelių,  tarpą  tarp  blokelių
užpildant akmens vata.

Projektuojama nuosavybės teise priklausančių patalpų ribose, pagal daugiabučio gyvenamojo
namo patalpų savininkų viešo aptarimo 2008-04-23.

Remonto darbai neturės neigiamo poveikio pastato architektūrai.
Objekto patalpų vidaus apdaila, interjeras.
Langai ir durys bute Nr. 16 išlieka esami, naujai projektuojamų patalpų langai (stoglangiai) ir

durys viduje - balti.
Grindų dangos medžiagas ir spalvinius sprendimus savininkas parengia darbų vykdymo eigoje,

konsultuodamasis su projekto autoriumi ar interjero dizaineriu. Grindų dangos slidumo klasė – R12.
Sienų ir lubų medžiagas bei spalvinius sprendimus savininkas parengia darbų vykdymo eigoje,

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO IĮ, Žvejų g. 2-705, Klaipėda.
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konsultuodamasis su projekto autoriumi ar interjero dizaineriu. Sanitarinių mazgų sienos, lubos ir
grindys turi būti aptaisytos lengvai plaunamomis medžiagomis ir atspariomis drėgmei.

Vidaus ir išorės apdailai naudojamos tik sertifikuotos medžiagos, turinčios higienos sertifikatus.
Sklypo sutvarkymas. Automobilių stovėjimo vietos.
Techninio projekto sprendiniais daugiabučio pastato sklypo sutvarkymas nekeičiamas.
Reikiamas stovėjimo vietų skaičius pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.

Bendrieji  reikalavimai“  XIII sk.  107 p.  30 lentelę  – viena  stovėjimo vieta  kiekvienam butui  po
vieną. Automobilių stovėjimo vietų skaičius esamas.

Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai. 
Statytojo pageidavimu sprendiniai žmonėms su negalia neruošiami.

 2.2 STATINIŲ HIGIENA. APLINKOSAUGA

Atitvarų  šilumos  perdavimo  koeficientai,  pastato  (patalpos)  šilumos  nuostolių  suma,
energetinio naudingumo klasė. 

Projektuojama maitinimo patalpa turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

Įvertinus  tai,  kad  remontuojama pastato  dalis  sudaro  ne  daugiau  kaip  25 procentus  pastato
vertės (neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės), pastato energinio naudingumo
sertifikavimas nėra privalomas.

Pagal į  LR statybos įstatymo (toliau – Įstatymas)  12 straipsnio,  51 straipsnio.  „Minimalūs
pastatų  energinio  naudingumo  reikalavimai  ir  pastatų  energinio  naudingumo  sertifikavimas“  1
punktą,  pastatų  energinio  naudingumo  sertifikavimas  privalomas  užbaigus  pastatų  (jų  dalių)
rekonstravimą,  atnaujinimą  (modernizavimą)  ar  kapitalinį  remontą,  kai  jų  rekonstravimo,
atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato
atitvarų  ir  (ar)  inžinerinių  sistemų  fizinės  ir  energinės  savybės,  kaina  sudaro  daugiau  kaip
25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės.

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

Atitvaros U ir  projektuojama;
W/(mK)

UN ir  N

norminė vertė; W/(mK)

Pastato lauko atitvarų šiluminės savybės
Lauko sienos 0.200 0.20
Stogas 0.148 0.16
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios
atitvaros

1.6 1.6

Durys, vartai 1,6 1,6
Atitvarų  šiluminių  savybių  atitikimą  norminiams  reikalavimams  tikrinti  termovizoriaus

pagalba.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
Prie buto Nr. 16  prijungiama pastogės dalis.
Patalpų konstrukcijoms ir apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos.
Visos patalpos bus mišriai apšviestos (natūralus ir dirbtinis apšvietimas).
Mikroklimatas patalpose turi atitikti higienos normą HN 42:2009 [4.2.57].

Insoliacijos  laikas  bute  numatomas  didesnis  nei  2.5  h.  Insoliacija  vyks  saulei  pakilus  į
aukščiausią  padėties  tašką,  kurio  metu  stogo  kraigas  ir  stogo  šlaitas  netrikdys  buto  kambarių
insoliacijos.

Patalpų natūralus apšvietimas
(grindų ir langų plotų santykių lentelė)
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Patalpos
Nr.

Pavadinimas
Patalpų apšvietimo

santykis
Pastabos

1 Koridorius/Svetainė /virtuvė 1 : 5
2 Tualetas - Esamas
3 Kambarys 1 : 6 Esamas
4 Koridorius -

5 Kambarys 1 : 7
Apšviečiama per langus

nuožulnioje stogo
plokštumoje

6 Kambarys 1 : 6
Apšviečiama per langus

nuožulnioje stogo
plokštumoje

7 San. mazgas 1 : 14

Patalpų dirbtinis apšvietimas

Patalpos
Nr.

Pavadinimas
Apšvietos
dydis, lx

1 Koridorius/Svetainė /virtuvė 150-300
2 Tualetas 75
3 Kambarys 100-200
4 Koridorius 50
5 Kambarys 100-200
6 Kambarys 100-200
7 San. mazgas 75

Patalpų šildymo sezone minimali leistina oro temperatūra

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas
Minimali ribinė vertė

šaltuoju metų laikotarpiu,
0C

1 Koridorius/Svetainė /virtuvė 20
2 Tualetas 20
3 Kambarys 20
4 Koridorius 18
5 Kambarys 20
6 Kambarys 20
7 San. mazgas 21-23

Buto šildymas esamas vietiniais centriniais radiatoriais. Prijungiamos pastogės šildymas išliks
vietinis  centrinis radiatoriais  (šilumnešis – vanduo) nuo esamos vietinės šildymo buto sistemos,
vartotojo (buto) ribose.

Gyvenamojo  namo bendro  naudojimo šildymo sistemos  vamzdžiai  esami.  Jų  pertvarkymas
nenumatomas. Įrengiamas lengvai nuimamas gaubtas, priėjimui prie šildymo vamzdžio.

Pastatas  yra  J.  Janonio  g.  remontuojamos  patalpos  yra  gyvenamojo  pastato  pastogėje.
Kapitališkai  remontuojamos  patalpos  gretimybėje  yra  gyvenamosios  ir  komercinės  patalpos.
Patalpoje nesusidarys neleistino dydžio triukšmo taršos.

Leistini maksimalūs triukšmo lygiai gyvenamojo pastato patalpose turi atitikti higienos normos
HN 33:2011 [4.2.56] reikalavimus:  

Diena. maksimalus garso lygis 55 dB, ekvivalentinis garso lygis 40 dB;
Vakaras. maksimalus garso lygis 50 dB, ekvivalentinis garso lygis 35 dB;
Naktis. maksimalus garso lygis 45 dB, ekvivalentinis garso lygis 30 dB.

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO IĮ, Žvejų g. 2-705, Klaipėda.
Tel./fax.:(8-46)254671; mob. tel.(8-673) 42503; e-paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

1976-TDP-BD.R-6



Gyvenamojo namo J. Janonio g. 16, Klaipėdoje kapitalinio remonto, prijungiant dalį neįrengtos pastogės prie buto Nr.16, projektas

Atitvarų akustinio komforto sąlygų klasė tarp butų ir gretimų patalpų numatoma – C.
Projektuojamos gyvenamosios paskirties patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės

Mikroklimato parametrai
Ribinės vertės

šaltuoju metų
laikotarpiu

šiltuoju metų
laikotarpiu

1. Oro temperatūra, C 18–22 18–28
2.  Temperatūrų  skirtumas  0,1  m  ir  1,1  m
aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C 3 3

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65
4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25

Patalpos vėdinimas numatomas natūralus – per langų orlaides ir varstomus langus. Esamo
San. Mazgo ir virtuvės vėdinimas esamas, per esamas vėdinimo šachtas. Naujai projektuojamo san.
mazgo vėdinimo šachta jungiama prie esamos, pirmame buto aukšte, san. mazgo šachtos.

Naujai projektuojamų patalpų vėdinimas tečiųjų asmenų interesų nepažeis.
Oro drėgmę patalpose numatoma reguliuoti:
1. pastoviai palaikant norminę (reikalingą) patalpų temperatūrą;
2. natūraliu būdų vėdinant patalpas;
3. esamas ir projektuojamas statinio atitvaras izoliuojant nuo išorinės drėgmės;
4. įrengiant šiluminę aitvarų izoliaciją.

 
Buitinių, sanitarinių patalpų grindys ir sienos turi būti lygios, lengvai valomos, o tualetuose –

lengvai valomos bei plaunamos. San mazgo grindyse įrengiami du sluoksniai hidroizoliacijos, kuri
užtikrins vandens nepratekėjimą į žemiau esančią patalpą. 

Buto Nr. 16 buitinių nuotėkų nuvedimas lieka esamas. Mansardiniame aukšte, įrengiamoje san.
mazgo patalpoje,  buitinių  nuotėkų  nuvedimas  projektuojamas  į  pastato  vidaus  buitinių  nuotėkų
šalinimo sistemą. Projektuojamas išvadas  prijungiamas prie buto Nr. 16 pirmame aukšte esančio,
san. Mazgo patalpoje,  buitinių nuotėkų stovo. 

Buto Nr.16  vandens tiekimas lieka esamas. Mansardiniame aukšte, įrengiamoje san. mazgo
patalpoje,  vandens  tiekimas  projektuojamas  iš  pastato  vidaus  vandens  tiekimo  sistemos.
Projektuojamas  vidaus  vandentiekio  vamzdynas  pajungiamas  nuo  buto  Nr.  16  pirmame  aukšte
esančio, san. Mazgo patalpoje,  vandens stovo. Vandentiekio ir nuotėkų vamzdis montuojamas buto
Nr. 16  patalpų ribose, virš perdangos.

 Vandentiekio  ir  buitinių  nuotėkų  linija  projektuojama  vadovaujantis  STR  2.07.01:2003
„Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

Remiantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 8 sk., 12 p., 12.11.  papunkčiu „ statinio
bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas“ prilyginamas prie
paprastojo  remonto darbų , o pagal LR Statybos įstatymą ir 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“  paprastojo
remonto darbai - buto Nr. 16 vidaus vartotojo sistemos įrengimas ir keitimas, gali būti atliekami
neturint  statybą  leidžiančio  dokumento  bei  projekto.  Vandentiekio  ir  nuotėkų šalinimo projekto
dalis, nebūtina ir nerengiama.

Suvartojamo ir nuvedamo vandens kiekis nepasikeis ir neturės esminės įtakos pastato vidaus
vandens  tiekimo  ir  nuotėkų  šalinimo  sistemų  apkrovimui,  jų  pralaidumui.  Vandens  tiekimo  ir
nuotėkų nuvedimo sąlygos kitiems vartotojams nebus pablogintos.

Geriamąjį vandenį yra saugu ir sveika vartoti, kai:
1. jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis

galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai; 
2. geriamasis  vanduo  atitinka  HN  24:2003  „Geriamojo  vandens  saugos  ir  kokybės

reikalavimai“ nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius;
3. užtikrinama vandens  išteklių  ir  tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos,  o

vandens  programinė  priežiūra  geriamojo  vandens  tiekėjų  vykdoma  taip,  kad  būtų
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galima įvertinti ir nustatyti, ar vanduo atitinka HN 24:2003 nustatytus mikrobinius ir
toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo vandens vartojimo vietose; 

4. vykdomi higienos normos HN 24:2003 nustatyti reikalavimai.

 2.3 STATINIO KONSTRUKCIJOS

Duomenys ir užduotys gauti iš kitų projekto dalių rengėjų
Rengiant  techninio  projekto  konstrukcijų  dalį,  vadovaujamasi  užsakovo  projektavimo

užduotimi,  normatyviniais  statybos  dokumentais.  Taip  pat  atsižvelgta  į  architektūrinius,
technologijos,  energetinio aprašymo ir  patalpų normalaus  eksploatavimo sprendinius,  numatytus
projekto kitose dalyse.

Apkrovos ir poveikiai.
Visos laikančios konstrukcijos apskaičiuotos nuolatinių ir kintamųjų poveikių ne palankiausiam

deriniui.
Nuolatiniai poveikiai:
1. savasis konstrukcijų svoris (metalinėms k-joms - γf = 1.3; g/b k-joms - γf = 1.3);
2. grunto svoris (patikimumo k-tas γf = 1.3).
Kintamieji poveikiai:
1. vėjo poveikiai;
2. sniego apkrovos;
3. naudojimo apkrovos ant pastato perdangos, sijų:
o  remontuojamų patalpų laiptai – 2,0 kN/m²;
o  Naudojimo apkrova ant gyvenamųjų patalpos grindų A kategorijos  - 1,5kN/m². 

Ilgalaikių kintamųjų poveikių patikimumo koeficientas γf = 1.3, kai pilna norminė apkrova iki
2.0 kPa; γf = 1.2, kai ta apkrova daugiau kaip 2.0 kPa.

Norminė  sniego  apkrova  yra  I-o  rajono  ir  lygi  1.2kN/m².  Skaičiuojamajai  sniego  apkrovai
priimtas patikimumo koeficientas kf = 1.3.

Vėjo apkrova priimta I vėjo rajonui (vietovės tipas B). Patikimumo koeficientas vėjo apkrovai
paskaičiuoti yra γf = 1.3.

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir
kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų norminių apkrovų.

Laikančios  konstrukcijos  projektuojamos  ribinių  būvių  metodo  principais.  Perdenginio  ir
denginio sijos, sąramos skaičiuojamos kaip dviatramiai elementai.

Dinaminės  ir  vibracinių  apkrovų  poveikis  pastato  konstrukcijoms  nežymus,  skaičiavimuose
nevertinamas. 

Statinio ir jo konstrukcijų svarbumo klasė, ilgaamžiškumas, galimų deformacijų leistini
dydžiai.

Statybinių konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1) technologinius;
2) konstrukcinius;
3) fiziologinius;
4) estetinius – psichologinius.
Vertikalūs ir horizontalūs leistini įlinkiai ir deformacijos duoti STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir

apkrovos“.
Dinaminių ir vibracinių apkrovų poveikio konstrukcijoms įvertinimo sprendinius.
Dinaminių ir vibracinių apkrovų poveikiai nenumatomi.
Konstrukcijų apsauga.
Konstrukcijų apsauga nuo gaisro, klimatologinių, korozijos, drėgmės, biologinių poveikių.
Metalo ir medžio laikančios konstrukcijos turi būti aptaisomos gipso kartono plokštėmis arba

dažomos ugniai atspariais dažais. 
Metalo ir medžio konstrukcijas būtina apsaugoti priemonėmis nuo atmosferinio poveikio: 

gruntiniais dažais, antiseptikais.
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Atitvarų garso izoliavimo sprendiniai.
Projektuojamoje patalpoje numatomą maksimalų garso slėgio lygį  LAFmax = 55 dB(A) izoliuoja

projektuojama akyto betono blokelių atitvara - 240 mm storio. Bendro naudojimo laiptinėje numatomą
maksimalų garso slėgio lygį  LAFmax = 60 dB(A) izpliuos monolitinė g/b perdanga - 200 mm storio. 

 Akyto betono blokeliai  su 6 mm tinku iš  abiejų pusių (tankis – 570 kg/m³) – 240 mm,
(pagal STR  2.01.07:2003 1 priedo, 1 lentelę)  oro garso izoliavimo rodiklis Rw = 48 dB(A);

  Monolitinė g/b 200 mm storio perdangos (pagal STR  2.01.07:2003 1 priedo, 2 ir 3 lentelę)
oro garso izoliavimo rodiklis Rw = 55 dB(A) ir smūgio garso izoliavimo rodiklis Ln,w = 71
dB(A).
Maksimalus  garso  slėgio  lygis  per  akyto  betono blokelių  mūrą,  į  kaimynines  gyvenamąsias

patalpas, susidarys 7 dB(A) ir per  g/b perdangą – 5 dB(A), kuris neviršija anksčiau minėtas HN33:2011
IV sk., 1 lentelės gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamųjų patalpų maksimalų garso slėgio lygį nakties
laiku  LAFmax = 45 dB(A).  Atitvaros tarp projektuojamos patalpos ir kaimyninių gyvenamųjų patalpų,
kurių garso klasė C atitinka STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
V sk.,  1  lentelės  mažiausią  tariamajį  garso  izoliavimo rodiklį  R'w =58 dB(A)  ir  V sk.,  2  lentelės
didžiausią normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygį L n,w =53 dB(A).

Pagal STR  2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ V sk., 2
lentelę gyvenamųjų pastatų C garso klasėje, bent vieno miegamojo (poilsio kambario) nuo to paties
buto kitų patalpų, perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius Ln,w  nereglamentuojamas.

Esamos atitvaros izoliuos susidaranti triukšmą.
Konstrukcinė schema:
Pamatai

Pamatai esami. Esama apkrova į pamatus padidės nežymiai, todėl pamatų stiprinti nereikia. 
Nauja apkrova pamatų stabilumui įtakos neturės.

Sienos ir pertvaros
Esamos  laikančios  pastato  išorinės  ir  vidinės  sienos  mūrinės  įvairaus  storio,  nekeičiamos.

Naujos  laikančios  sienos  neprojektuojamos.  Palėpės  laikančią  konstrukciją  sudaro  medinės
konstrukcijos: statramsčiai, spyriai. stygos.

Apkrova į pastato laikančias konstrukcijas nuo projektuojamų naujų patalpų palėpėje susidarys
nedidelė, todėl pastato laikančių konstrukcijų stiprumas ir pastovumas bus pakankami.

Prieš  pradedant  bet  kokius  ardymo  darbus  būtina  atlikti,  pastato  visų  aukštų,  esamų
konstrukcijų,  sienų,  lubų,  perdangų,  grindų,  durų,  langų  fotofiksaciją,  prieš  tai  informavus
daugiabučio gyvenamo namo gyventojus, kad būtų sudarytos sąlygos apžiūrėti pastato butus.

Ardymo darbams naudoti pneumatinius ar kitus dideles pastato vibracijas sukeliančius įrankius
– draudžiama; ardymo darbams naudoti mechaninius pjovimo įrankius (kampinį šlifuoklį ar pan.),
atpjautas konstrukcijos dalis nuardyti rankiniu būdu.

Pertvarinių  sienų  konstrukcijoms  (statramsčiams)  turi  būti  naudojama  I  rūšies  pjauta
spygliuočių  mediena.  Kitoms  konstrukcijoms  (paklotams,  apkalimui,  grebėstams)  gali  būti
naudojama III rūšies medieną. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 20 % ir ne mažesnis
kaip 8 %. Leistini medienos nuokrypiai: iki 100 mm pločio ± 2 mm, platesnių kaip 100 mm ± 3
mm.

Visos medinės konstrukcijos turi būti antiseptikuotos ir padengtos antipirenine medžiaga, o tose
vietose, kur medis glaudžiasi prie mūro ar betono, į tarpą turi būti dedama hidroizoliacija. Mediena
turi  būti  padengta antiseptiku pagal jo gaminančios firmos reikalavimus.  Darbai turi  būti  atlikti
pagal RSN 99-87 reikalavimus.

Naujai projektuojamos karkasinės sienos ir pertvaros apšiltinamos termoizoliacija Paroc eXtra.
Išorinių  palėpės  sienų  vidaus  apdaila  –  gipskartonio  plokštės  ant  reguliuojančių  profilių.  Prieš
atliekant apšiltinimo darbus, paruošiamas paviršius: nuimami nereikalingi elementai, nuskutamas
garui nelaidus apdailos sluoksnis. Esant pelėsiams, naudojamos antiseptinės medžiagos.

Laiptai
Vidiniai laiptai į įrengiamą mansardą projektuojami monolitiniai C20/25 klasės betonu, 900mm

pločio.
Perdanga
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Tarp trečio aukšto ir  pastogės  perdanga lieka  esama,  kapitalinio  remonto  metu  nekeičiama.
Perdangoje tarp trečio aukšto ir pastogės projektuojama anga laiptams. Prieš kertant  angą, perdanga
sustiprinama  metalinėmis sijomis -  lovis Nr. 24. Metalinės konstrukcijos aptaisomos  20mm storio
FIREBOARD priešgaisrinėmis plokštėmis.

Metalinės  sijos  įrengiamos  perdangos  stiprinimui  ties  kertama  anga.Lovių  suvirinimo  siūlė
neaukštesnė kaip ploniausio virinamo elemento storis. Metalinių elementų plieno klasė S235.

Stogo konstrukcijos
Nepakankamo stiprumo stogo gegnės stiprinamos įrengiant naujas.
Keičiami statramsčių, kurie prilaiko stogo kraigo ilginius, padėtys.
Spyrei demontuojami keičiant juos į naujai projektuojamas stygas.
Visos  metalinės  konstrukcijos  ir  elementai  turi  būti  gaminami  laikantis  gamybos  kontrolės

standartų LST EN 1090-1 ir LST EN 1090-2 reikalavimų (atlikimo klasė EXC2).
Stogas - šlaitinis. Stogo danga – keraminės čerpės. Stogo dangą montuoti pagal galiojančius

reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas.
Stogas suprojektuotas su šiais sluoksniais: laikančios gegnės, difuzinė plėvelė, vėdinamas oro

tarpas, ištisinis tašas, grebėstas, stogo danga.
Natūraliam stogo konstrukcijos vėdinimui stogo šlaito apačioje turi būti angos, ne mažesnės

kaip  0.2  %  nuo  1m  pločio  juostos  stogo  šlaito  paviršiaus  ploto,  bet  >  200  cm2/m.  Stogo
konstrukcijos viduje esantys vėdinami oro tarpai turi būti ne mažesni kaip 200 cm2/m ir oro tarpo
aukštis  turi  būti  ne  mažesnis  kaip  20  mm.  Vėdinimo šachtos  turi  būti  stogo  kraigo  dalyje.  Jų
praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. 

Stogo sandūros prie sienų ir prie kitų vertikalių paviršių turi būti apskardinami. Ant vertikalių
paviršių sandarinančias dangas būtina užleisti  ne mažiau kaip 150 mm ir patikimai užsandarinti
silikonais.  Sandūros  prie  dūmtraukių  užsandarinamos   50  cm  pločio  juostomis,  kurios  ant
dūmtraukio užleidžiamos 30 cm, o likęs juostos kraštas - 20cm pakišamas po stogo danga, juosta
priklijuojama  bituminiais  klijais.  Dangos  ir  dūmtraukio  sandūra  apskardinama  ir  užtaisoma
bituminiais klijais. Skardos spalvą taikyti prie stogo dangos.

Stogo  konstrukcijose  montuojami  mūrlotai,  gegnės,  stygos.  Išilginiai  tašai  tvirtinami  prie
gegnių  išilgai  gegnės  – 50x50mm. Atstumas  tarp  tvirtinamų grebėstų  turi  atitikti  stogo dangos
gamintojo reikalavimus.

 Medinės konstrukcijos (mūrlotai, gegnės) turi būti patikimai inkaruojami prie pastato laikančių
konstrukcijų  ir  sujungti  tarpusavyje.  Inkaravimą  atlikti  į  viršutinę  sienos  dalį  įrengiant  M12
inkarinius varžtus kas 1200mm.

Naujas  gegnes  montuoti  tarp  esamų gegnių,  išlaikant  nedidesnį  kaip  600 mm žingsnį,  tarp
naujai įrengiamų gegnių.

Stogo laikančioms konstrukcijoms (gegnėms, stygoms, mūrlotams) turi būti naudojama I rūšies
pjautą spygliuočių medieną. Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimui, grebėstams) gali būti
naudojama III rūšies medieną. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 20 % ir ne mažesnis
kaip 8 %. Leistini medienos nuokrypiai: iki 100 mm pločio ± 2 mm, platesnių kaip 100 mm ±
3 mm.

Visos medinės konstrukcijos turi būti antiseptikuotos ir padengtos antipirenine medžiaga, o tose
vietose, kur medis glaudžiasi prie mūro ar betono, į tarpą turi būti dedamas 1 sluoksnis ruloninės
hidroizoliacijos. Mediena turi būti padengta antiseptiku pagal jį gaminančios firmos reikalavimus.
Darbai turi būti atlikti pagal RSN 99-87 reikalavimus.

Medienos apdorojimui galima naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
Šiluminės  izoliacijos  charakteristikos:  šilumos  laidumo k-tas  λ  =  0.036 W/mK;  tankis  ρ  =

32 kg/m3; laidumas orui ≤130 · 10-6 m2/sPa; degumo klasė A1.
Lietaus vandens nuvedimas esamas.
Grindų konstrukcija.

San. mazguose naudoti 2 sl. ritininės klijuotinės hidroizoliacijos. Hidroizoliaciją montuoti ant
išlyginamojo  betono  sluoksnio.  Izoliacines  medžiagas  naudoti  laikantis  gamintojų
rekomendacijomis
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 2.4 GAISRINĖ SAUGA

Remontuojamų  patalpų  gaisro  pavojingumo  grupė  –  P.1.3  gyvenamoji  (daugiabučiai
gyvenamieji  pastatai)  remontuojamos patalpos  yra daugiabutyje  gyvenamajam name,  gyvenamo
pastato gaisro pavojingumo grupė – P.1.3. (daugiabučiai gyvenamieji pastatai);

Atsižvelgiant  į  statinio  gaisro  apkrovos  kategorijas  ir  jiems  statyti  panaudotų  konstrukcijų
atsparumą ugniai daugiabutis gyvenamasis pastatas yra I atsparumo ugniai laipsnio, remontuojamos
gyvenamosios patalpos taip pat priskiriamos I atsparumo ugniai laipsniui.

Vadovaujantis  Gaisrinės  saugos  pagrindiniais  reikalavimais  [4.2.58],  remontuojamų  patalpų
gaisro apkrovos tankis 800 MJ/m².

Statinio laikančių ir nelaikančių bei kitų konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti 1 lentelėje
nurodytus duomenis.
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I 3 REI 90(1) R 60(2) EI
15

EI 15
(o↔i)(3) REI 45(1) RE 20(4) REI 60 R 45(5)

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus
(lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą,  kai
skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4)  Vieno aukšto  statiniams,  kuriuose  gali  būti  ne  daugiau  kaip  100 žmonių,  atsparumo ugniai  reikalavimai  stogui
nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir
pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis
priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais  reikalavimus.

Remontuojamos naujos patalpos nuo gretimų patalpų atskiriamos priešgaisrinėmis atitvaromis
nurodytomis 1 lentelėje, kurios užtikrins nemažesnį atsparumą ugniai nei REI90 bei gaisro plitimo
ribojimą iš gaisrinio skyriaus.

Maksimalus remontuojamų patalpų leistinas gaisrinio skyriaus plotas
Fg = Fs ∙ G ∙ cos(90KH)=5000∙ 1 ∙ cos(90 ∙ 0.19) = 4778 m²;
KH =H/Habs =10,87/56=0.19.
Patalpų plotas  mažesnis už maksimalų leistiną gaisrinio skyriaus plotą.
Patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų – nenustatoma.
Elektros instaliacija ir šildymo įrenginiai turi būti įrengiami ir montuojami taip, kad nesukeltų

gaisro, aktyviai neskatintų gaisro, ribotų gaisro plitimą, kilus gaisrui, būtų galima imtis veiksmingų
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gaisro  gesinimo  priemonių  ir  atlikti  gelbėjimo  darbus.  Elektros  įrengimai  turi  būti  įžeminami.
Elektros  ir  kitų  komunikacijų  laidai  bei  įrenginiai  turi  būti  apsaugoti  ugniai  atspariomis
priemonėmis. Priėjimai prie elektros skydinių turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Jose ir 1 m atstumu
nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas. Elektros įrenginiai pastate įrengiami vadovaujantis
Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

Patalpose  turi  būti  įrengta  įspėjimo  apie  gaisrą  sistema,  patalpose  taikoma  2  tipo  sistema
vadovaujantis  „Gaisrinės  saugos  pagrindiniai  reikalavimais“.  Turi  būti  naudojamos  priemonės:
vienu metu perspėjama tose pastato patalpose, kuriose yra žmonių; naudojamas garsinis žmonių
perspėjimas pastate (skambutis, tonuotas signalas); remontuojamose patalpose turi būti įrengta K, A
arba M tipo automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; įrengiant gaisro aptikimo sistemą
vadovautis  „Gaisro  aptikimo  ir  signalizavimo  sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  taisyklių“
reikalavimais.

Pastato stacionari gaisrų gesinimo sistema išlieka esama.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai

Priešgaisrinės
užtvaros

atsparumas
ugniai

Durys,
vartai,

liukai(2) (3) (4)

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų

kanalų  ir
šachtų

Užsklandos
ir konvejerio

sistemų
sąrankos

Langai

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60
(1)  Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose,

lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
(4)  Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali būti

taikoma tik E klasė.
(5) Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per koridorius ar

holus,  kurie  nuo  besiribojančių  patalpų  atskiriami  ne  mažesnio  kaip  EI 15  atsparumo  ugniai  pertvaromis  ir
nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip C3Sm klasės.

(6)  Priešgaisrinėse  užtvarose  įrengiamiems  liukams  ir liftų  durims savaiminio  užsidarymo
(C klasės) reikalavimai netaikomi.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės

Patalpos Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
ugniai laipsnis

I
statybos produktų degumo klasės

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi iki 
15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0

grindys DFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 
15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0
grindys DFL–s1

Dūmų pašalinimui iš patalpų numatomi varstomi langai, ventiliacijos anga ir esami natūralaus
vėdinimo kanalai.

Remontuojamose patalpose  1 gesintuvą 6 kg talpos. Gesintuvas bus laikomas buto Nr. 29
pirmame aukšte.

Patalpų išorinis gesinimas išlieka esamas – nuo miesto priešgaisrinių hidrantų.
 Evakuacijai iš patalpų numatoma vienas evakuacinis kelias, pro bendro naudojimo laiptinę.

Evakuaciniuose  keliuose  durys  projektuojamos  aukštesnės  2m,  ne  siauresnės  kaip  0.8  m,
evakuojamų žmonių skaičius iki 15 žmonių. Ilgiausias evakuacijos kelio ilgis iš remontuojamo buto
16 m iki  bendro  naudojimo laiptinės. Remiantis  „Gaisrinės  saugos  pagrindiniais  reikalavimais“
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99.2 punktu, evakavimo(si) kelias – kelias, vedantis iš patalpų, bet kuriame aukšte (išskyrus pirmą):
koridoriumi, holu, eksploatuojamu stogu į laiptinę arba tiesiai į ją. Evakavimo(si) kelias iš laiptinės
turi vesti tiesiai į lauką arba per vestibiulį, atskirtą nuo koridorių pertvaromis ir durimis, tiesiai į
lauką; vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 105.3 punktu, iš patalpų, kuriose
vienu metu gali būti ne daugiau kaip 50 žmonių ir kai tolimiausia vieta nuo išėjimo nutolusi ne
daugiau kaip 25 m. Evakuacijos kelio ilgis neviršija reikalavimų. 

Evakuacijos laikas iš statinio – 13s (24m/5km/h = 13s).
Durys  evakuacijos  išėjimuose  turi  atsidaryti  evakuacijos  kryptimi.  Durys  gali  atsidaryti  į

priešingą pusę jei patalpoje bus iki 15 žmonių vienu metu.
Jeigu  priešgaisrines  užtvaras  kerta  ar  kitaip  skirtingus  gaisrinius  skyrius  jungia  kanalai,

šachtos,  konvejeriai  ir  degiųjų  dujų,  dulkių,  dulkių  ir  oro  mišinių,  skysčių  ir  kitų  medžiagų
transportavimo  vamzdynai,  juose  turi  būti  įrengti  automatiniai  gaisra  sulaikantys  įrenginiai,
sklendės, užtvarai neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų.

Patekimui ant stogo, butuose projektuojami stoglangiai pro kuriuos bus galima patekti  ant
stogo.

Įrengiamoje palėpės dalyje potencialiai pavojingų gaisro šaltinių neprojektuojama. 

3. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS

Statybos vieta. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui
pravažiuoti. Statybinės šiukšlės bus kraunamos į konteinerį, kurio vieta greta esamo pastato.

Statybos  įtaka  aplinkai.  Triukšmo  lygiai  nebus  viršijami,  pastato  darbuotojams  nebus
sudaromas diskomfortas. Remonto metu bendro naudojimo patalpos bus prižiūrimos ir plaunamos,
remontuojamų patalpų savininko. Pažeidus šaligatvio plyteles, plytelės turės būti sutvarkomos kaip
buvo arba keičiamos naujomis plytelėmis.

Remiantis Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2009m. Gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-223
„Klaipėdos  miesto  triukšmo prevencijos  viešose  vietose  taisyklės“  II  sk.  22  p.  22.3  papunkčiu
draudžiama „tyliosiose viešose zonose, gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 21.00
val. iki 7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 20.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę,
statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą,
darbą, poilsį arba miego kokybę“.

Pradedant ir vykdant statybos darbus būtina vadovautis   Klaipėdos m. savivaldybės tarybos
2009m.  Gegužės  29  d.  sprendimu Nr.  T2-223  „Klaipėdos  miesto  triukšmo prevencijos  viešose
vietose taisyklės“

Pagal Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių 8 p. apibrėžimą,  Viešoji
vieta – miesto gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, stadionai, paplūdimiai ir kitos žmonių
susibūrimams  skirtos  vietos,  valstybės  ir  savivaldybės  institucijos,  Lietuvos  Respublikai
nuosavybės teise priklausantys objektai bei teritorijos, statiniai ar patalpos, kuriuose gyventojai gali
laisvai lankytis, leisti laiką ar užsiimti veikla. Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas,
garsus dainavimas arba grojimas muzikos  instrumentais  bei  kitokiais  garsiniais  aparatais  ar  kiti
panašūs  veiksmai  gatvėse,  aikštėse,  parkuose,  paplūdimiuose,  viešajame  transporte  bei  kitose
viešose vietose. 

Statybinis laužas, atliekų tvarkymas. Statybinis laužas bus išvežamas į statybinių atliekų sąvartynus.
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo
taisyklėmis.

Statybvietėje susidarančios komunalinės, inertinės,  perdirbti  ir pakartotinai naudoti tinkamos
atliekos,  antrinės  žaliavos,  pavojingosios  medžiagos,  netinkamos  perdirbti  atliekos  turi  būti
išrūšiuojamos  ir  atskirai  laikinai  laikomos  konteineriuose.  Konteineriai  laikomi  statybos  sklypo
teritorijoje.  Išrūšiuotos atliekos  turi  būti  perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti  tokias
atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
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Užbaigus  statybos  darbus,  statybos  aikštelė  turi  būti  sutvarkoma  –  surenkamos  šiukšlės,
iššluojama, išplaunama, sutvarkomi takai.

Numatomi statybinių atliekų kiekiai (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų rūšis:
Komunalinės atliekos (maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas) (kodas 20 03 01) –  iki 200 kg;
Inertinės  atliekos  (betonas,  plytos,  keramika  ir  kitos  atliekos,  kuriose  nevyksta  jokie  pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai):
•  mūro plytos, blokeliai (kodas 17 01 02) - 250 kg;
• mediena  (kodas 17 02 01) – 150 kg;
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):

• plastikinė tara  (kodas 17 02 03) – 30 kg;
• popierius (kodas 19 12 01) – 20 kg;
• pakuotės (kodas 15 01 01) – 20 kg.
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) :

• antiseptikai ir antipirenai (kodas 20 01 27) – 1 kg;
• gruntai ir jų tara (kodas 20 01 27) – 1 kg.
Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.) (kodas pagal atliekų sąrašą

17 08 01):
• difuzinės plėvelės (kodas 17 06 04) – 1 kg;
Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos

rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 
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.

Statybvietėje  turi  būti  pildomas  atliekų apskaitos  žurnalas,  vedama susidariusių  ir  perduotų
tvarkyti  statybinių  atliekų apskaita,  nurodomas  jų  kiekis,  teikiamos  atliekų  apskaitos  ataskaitos
Atliekų  tvarkymo  taisyklėse  ir  Atliekų  susidarymo  ir  tvarkymo  apskaitos  ir  ataskaitų  teikimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-367
nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi statybos darbų žurnale.

Saugomos  teritorijos  apsaugos  reikalavimai  (nurodant  saugomos  teritorijos  apsaugos
reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos
reglamentą),  aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės,  civilinės
saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos.

Remontuojamos  patalpos  yra  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  teritorijoje.  Pastato,  kuriame  yra
remontuojamos patalpos, fasadas nekeičiamas, išlaikoma esama pastato fasado architektūrinė išraiška.
Įrengiami nauji stoglangiai stogo plokštumoje.

Gaisrinės saugos reikalavimai atitiks keliamus reikalavimus.
Civilinės saugos sąlygos nepasikeis.
Apsauginių ir sanitarinių apsaugos zonų nesusidarys.
Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.
Papildomos apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo neprojektuojamos.
Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas.
Esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.

4. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

Kapitalinio remonto metu trečiųjų asmenų (kaimynų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos,
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išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais.
Remonto metu bendrųjų namo inžinerinių sistemų kokybiniai ar kiekybiniai pakeitimai nenumatomi

(apkrova,  skerspjūvio  plotas  –  nekeičiami).  Suderinimai  su  pastato  administratoriumi  pateikiami,
derinimas  su  namo  savininkais  atliktas  daugiabučio  gyvenamo namo  viešo  svarstymo  metu,  gavus
pastato daugumos pritarimą.

Daugiabučio butų savininkai buvo supažindinti su projekto sprendiniais per patalpų savininkų viešą
aptarimą (žr.  Patalpų savininkų viešo aptarimo protokolas.).  Taip pat  daugiabučio butų savininkams
buvo pateiktas brėžinys “Plotų paskirstymo brėžinys“, kuriame buvo pateikta numatoma projektuojamos
pastogės vieta.  Su šiais sprendiniais sutiko 23 butų savininkų iš 40.

5. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra:
1. pasiekti,  kad  statiniai  ir  jų  konstrukcijos  būtų  eksploatuojami  nepažeidžiant  projektinių  sprendinių,

statybinių ir eksploatacinių normų;
2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;
4. išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir

nuostolių.
5. Priežiūros  tikslai  yra  mažinti  ardančiųjų  klimatinių  (vėjo,  lietaus,  drėgmės,  temperatūrinių  pokyčių,

saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų,
garų,  temperatūros,  skysčių),  mechaninių (smūgių, vibracijos,  trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų
konstrukcijoms,  išlaikyti  tinkamas  statinių  eksploatacines  savybes,  nežalojant  žmonių  sveikatos  ir
aplinkos.

6. Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad:
7. būtų  tvarkingi  išorės  atitvarų  (sienų,  stogų,  cokolių  ir  pan.),  pamatų  ir  kitų  konstrukcijų  drėgmę

izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt);
8. būtų  tvarkingi  įrenginiai,  skirti  vandens  pašalinimui  nuo  statinių  ir  jų  konstrukcijų  (apskardinimai,

latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt);
9. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus

jam - pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
10. liūčių  metu  ir  tirpstant  sniegui  ar  ledui  prižiūrėti,  kad  nesusidarytų  vėjo  blaškomi  vandens  srautai,

šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;
11. atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių,

apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.);
12. atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų laiku

pašalinti;
13. žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apšiltinti.
14. Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad:

14.1. pamatai,  pagrindai  ir  kitos  požeminės  konstrukcijos  nebūtų  tiesiogiai  šlakstomos  gruntiniais
vandenimis ar tirpalais;

14.2. būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;
14.3. tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos;
14.4. medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai - ne arčiau kaip 2 m;
14.5. neatsirastų  skysčių ar  dujų  požeminiai  nutekėjimai  ar  migracijos,  galintys  sukelti  konstrukcijų

koroziją ar sprogimus;
14.6. nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti.

15. Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą.
16. Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų - neviršyti normatyvinių ir projekte

nurodytų apkrovų dydžių.
17. Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai, ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų.
18. Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas ar

skyles  perdangose,  dengimuose,  santvarose,  sijose,  kolonose,  sienose  ir  kitose  laikančiose
konstrukcijose.

19. Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas.
20. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama.
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21. Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama.
22. Medinės konstrukcijos turi būti sausos, vėdinamos.
23. Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį - ištirpus sniegui ir rudenį – iki

šildymo sezono pradžios.
24. Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiekio tinklų ir kita inžinerinė įranga.

6. ATLIKTI SUDERINIMAI IR TECHNINĖS PRIEMONĖS NUKRYPIMAMS NUO
NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIŲ SAUGOS IR

PASKIRTIES DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ KOMPENSUOTI SĄRAŠAS

TP suderinamas su projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis.
Nukrypimų nuo norminių dokumentų projekte nėra.

7. PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIU
STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP,

SĄRAŠAS

 7.1 PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

7.1.1. Turto nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.

 7.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP,
SĄRAŠAS

Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:
 1.1. LR Statybos įstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300) .*
 1.2. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168).*
 1.3. STR  1.01.08:2002.  Statinio  statybos  rūšys  (Žin.,  2002,  Nr.  119-5372  ir  vėlesni  reglamento

pakeitimai).*
 1.4. STR 1.03 .01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. (TAR,2016-11-11, Nr. 26719).*
 1.5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).*
 1.6. 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. (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700).*

 1.7. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (TAR, 2016-1205, Nr. 28228).*
 1.8. STR 1.10.01:2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas (Žin., 2002, Nr. 55-2209 ir vėlesni

reglamento pakeitimai).*
 1.9. STR  1.12.06:2002.  Statinio  naudojimo  paskirtis  ir  gyvavimo  trukmė  (Žin.,  2002,  Nr.  109-

4837).*
 1.10. STR  2.01.01(1):2005.  Esminiai  statinio  reikalavimai  (ESR).  Mechaninis  atsparumas  ir

pastovumas. (Žin., 2005, Nr. 115-4195).*
 1.11. STR  2.01.01(2):1999.  ESR.  Gaisrinė  sauga.  (Žin,  2000,  Nr.  17-424  ir  vėlesni  reglamento

pakeitimai).*
 1.12. STR  2.01.01  (3):1999.  ESR.  Higiena,  sveikata,  aplinkos  apsauga.  (Žin.,  2000, Nr.  8-215  ir

vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.13. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. (Žin., 2008, Nr. 1-34).*
 1.14. STR 2.01.01 (5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. (Žin., 2008, Nr. 35-1256).*
 1.15. STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. (Žin., 2008, Nr. 35-

1255).*
 1.16. STR  2.01.02:2016.  Pastatų  energetinio  naudingumo  projektavimas  ir  sertifikavimas.  (TAR,

2016-12-01, Nr. 27896).*
 1.17. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo (Žin., 2009,

Nr. 138-6095).*
 1.18. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. (Žin., 2003, Nr. 79-

3614 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.19. STR  2.02.01:2004.  Gyvenamieji  pastatai.  (Žin.,  2004,  Nr.  23-721  ir  vėlesni  reglamento

pakeitimai).*
 1.20. STR 2.02.09:2005.  Vienbučiai  ir  dvibučiai  gyvenamieji  pastatai.  (Žin.,  2005,  Nr.  93-3464 ir
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vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.21. STR 2.03.01:2001.  Statiniai  ir  teritorijos.  Reikalavimai  žmonių  su  negalia  reikmėms.  (Žin.,

2001, Nr. 53-1898 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.22. STR  2.05.02:2008.  Statinių  konstrukcijos.  Stogai.  (Žin.,  2008,  Nr.  130-4997  ir  vėlesni

reglamento pakeitimai).*
 1.23. STR  2.05.03:2003.  Statybinių  konstrukcijų  projektavimo  pagrindai.  Statybinių  konstrukcijų

projektavimo pagrindai. (Žin., 2003-06-20, Nr. 59-2682 ir vėlesni reglamento pakeitimai)..*
 1.24. STR  2.05.04:2003.  Poveikiai  ir  apkrovos.  (Žin.,  2003, Nr.  59-2683  ir  vėlesni  reglamento

pakeitimai).*
 1.25. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. (Žin., 2005, Nr. 17-

550 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.26. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas. (Žin., 2005, Nr. 25-818).*
 1.27. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. (Žin., 2005, Nr.

28-895 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.28. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. (Žin., 2005, Nr. 14-443).*
 1.29. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys. (Žin, 2004, Nr. 56-1949).*
 1.30. STR 2.06.01:1999. Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos. (Žin., 1999, Nr. 27-773 ir

vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.31. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. (Žin., 2005, Nr. 75-2729  ir

vėlesni reglamento pakeitimai).*
 1.32. HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio

vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274).*
 1.33. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin.,  2003-08-13, Nr. 79-

3606 ir vėlesni higienos normų pakeitimai).*
 1.34. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011-06-21, Nr. 75-3638).*
 1.35. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios

aplinkos ore“ (Žin., 2007-05-19, Nr. 55-2162 ir vėlesni higienos normų pakeitimai).*
 1.36. HN  42:2009  „Gyvenamųjų  ir  visuomeninių  pastatų  patalpų  mikroklimatas“  (Žin.,  2009-12-

31, Nr. 159-7219).*
 1.37. Gaisrinės saugos  pagrindiniai  reikalavimai  (Žin., 2010, Nr.  146-7510  ir  vėlesni  reikalavimų

pakeitimai).*
 1.38. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,  2009, Nr. 63-

2538 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
 1.39. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,  2009,

Nr. 63-2538 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
 1.40. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr.

63-2538 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
 1.41. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1138).*
 1.42. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005, Nr. 26-852 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
 1.43. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, Nr. 18-816).*
 1.44. Stacionariųjų  gaisro  gesinimo  sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  taisyklės,  patvirtintos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. 1-168, 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-410 redakcija.*

*Pastaba.  Rengiant  techninį  projektą  vadovautasi  aukščiau  išvardintų  teisės  aktų  aktualiomis
redakcijomis ir (arba) naujausių jų pakeitimų publikacijomis.
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8. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 - Sklypas nesuformuotas

2. sklypo užstatymo intensyvumas % -
3. sklypo užstatymo tankumas % -

II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendras plotas* m² 2027.56 Esamas

3. Pastato naudingas plotas* m² 1261,43 Buvo 1178,51

4. Pastato tūris* m³ 7375 Esamas

5. Aukštų skaičius vnt. 3
6. Pastato aukštis* m - Esamas

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 24 Esamas

7.1. 1 kambarių vnt. - Esamas

7.2. 2 kambarių vnt. - Esamas

8. Energinio naudingumo klasė - Esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C Esama

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai -
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

2. Butas Nr. 16:

2.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

-

2.2. bendrasis plotas: m² 82,92 Buvo 46,42

2.3. naudingas m² 82,92 Buvo 46,42

2.4.  buto tūris m³ -
2.5. aukštų skaičius vnt. 2 Buvo 1

2.6. buto aukštis m - Esamas

2.7. energinio naudingumo klasė [5.41] - Esama

2.8.  buto akustinio komforto sąlygų klasė C
2.9. kiti specifiniai pastato rodikliai m² -

TVIRTINU: Aušra Motuzienė
(vardas, pavardė) (parašas)

PareigosVardas,
pavardė

Diplomo/atestato Nr. Parašas

PV Dainora Bartkuvienė 38250
Arch. Vytautas Paulionis A 334
PDV Tomas Bartkus 32683

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO IĮ, Žvejų g. 2-705, Klaipėda.
Tel./fax.:(8-46)254671; mob. tel.(8-673) 42503; e-paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

1976-TDP-BD.R-18

A.M.



A.M.



A.M.



A.M.



A.M.



A.M.



A.M.



A.M.



A.M.



A.M.


	BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
	1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
	1.1 ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI
	1.2 STATINIŲ ARCHITEKTŪROS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
	1.3 ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS TYRIMAS
	1.4 TRUMPAS STATYBOS VIETOS APIBŪDINIMAS

	2. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE
	2.1 ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
	2.2 STATINIŲ HIGIENA. APLINKOSAUGA
	2.3 STATINIO KONSTRUKCIJOS
	2.4 Gaisrinė sauga

	3. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS
	4. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS
	5. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI
	6. ATLIKTI SUDERINIMAI IR TECHNINĖS PRIEMONĖS NUKRYPIMAMS NUO NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIŲ SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ KOMPENSUOTI SĄRAŠAS
	7. PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS
	7.1 PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
	7.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS

	8. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
	II. PASTATAI

	_SA Layout1
	_SA Layout1
	_SA Layout1
	_SA Layout1
	_SA Layout1
	_SA Layout1
	_SA Layout1
	_SA Layout1
	_SA Layout1

