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Tekstiniai dokumentai 

Eilės 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

Lapo 

Nr. 

1 A/TP/126-01-PP-BSR Bendrieji statinio rodikliai   

2 A/TP/126-01-PP-AR Aiškinamasis raštas  

 

 

Brėžiniai 

Brėžinio 

Nr. 

Lapo 

Nr. 
Laida Brėžinio pavadinimas 

Lapo 

Nr. 

A-1 1 0 47 Patalpos planas  

A-2 1 0 47 Patalpos Pjūvis   

A-3 1 0 48 Patalpos planas  

A-4 1 0 48 Patalpos Pjūvis   

A-5 1 0 Fasadai  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

II. PASTATAI. Butas 47-1    

1. Buto paskirties rodikliai (žmonių sk.). vnt. 2  

2. Buto bendras plotas. m
2 
 51,36  

3. Buto pagrindinis plotas.  m
2
 51,36  

4. Kambarių skaičius  vnt. 2  

II. PASTATAI. Butas 48-1    

1. Buto paskirties rodikliai (žmonių sk.). vnt. 2  

2. Buto bendras plotas. m
2 
 53,03  

3. Buto pagrindinis plotas.  m
2
 53,03  

4. Kambarių skaičius  vnt. 2  
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1. Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis: 

Privalomieji dokumentai: 
- Statinio projektavimo užduotis 
- Statytojo patalpų nuosavybės dokumentai 
- Pastato inventoriniai planai 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 
- LR Statybos įstatymas; 
- STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
- STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas; 

- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
- STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
- STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
- STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 
- STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
- STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 
- STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo; 
- STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
- STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 
- STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; 
- STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 
- STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 
- STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 
- STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys; 
- STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys; 
- STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai; 
- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai; 
- STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 
- HN 47:2011 “Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”; 
- HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“; 
- HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“; 
- HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“; 
- HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“; 
- HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
- HN 98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai”; 
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- HN 24:2017 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”; 
- Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14; 
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr. 1-338; 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

 

2. Projektuojamo statinio statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija.. 

Projektuojamas pastatas Klaipėdos m. savivaldybėje Tiltų g.19. Projektu numatomas Daugiabučio 

ypatingo gyvenamojo namo kapitalinis remontas darbus atliekant patalpose  Nr.47,48 Sigitos 

Gaudutytės nuosavybės teise valdomoje dalyje, atidalinant jai nuosavybės teise valdomą patalpų 

dalį į atskirus turtinius vienetus, bei pakeičiant jų paskirtį į gyvenamą. 

 

3. Projektuojamų statinių sąrašas; pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojamos ūkinės 

veiklos programa, technologinio proceso aprašymas. pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir 

zonavimo sprendiniai, pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai. 

Projekte numatoma įrengti du būtus statytojui nuosavybės teise valdomoje neįrengtos pastogės 

dalyje. Patekimai į butus yra esami iš bendrų laiptinių. Butai projektuojami dviejų kambarių. 

Natūraliam apšvietimui numatomi nauji stoglangiai derinantis prie jau esamų įrengtų langų.  

4. Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų 

ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas. Pastate numatomos šios inžinerinės 

sistemos: 

- Vėdinimas projektuojamas natūralus 

- Šildymas numatomas elektra. 

- Jungiamasis prie miesto centralizuotų vandentiekio nuotekų tinklų 

5. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms. Statybos aikštelėje būtina užtikrinti esamų želdinių apsaugą. Statybos aikštelė turi 

būti reguliariai tvarkoma, šiukšlės kaupiamos konteineriuose ir savalaikiai išvežamos. Skystų ir 

cheminių atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai ir jų išvežimas turi būti vykdomas 

susitarus su vietinėmis specializuotomis įmonėmis. Statybinės atliekos statybos metu rūšiuojamos į 

tinkamas naudoti vietoje ir tinkamas perdirbti. Tinkamos perdirbti atliekos išvežamos nustatytu 

laiku į tam reikalui skirtas aikšteles. Viso numatoma 40 m
3
 statybinių atliekų. Rangovo naudojami 

keliai ir įvažiavimai už aikštelės ribų turi būti prižiūrimi, pastoviai remontuojami ir atstatyti į 

buvusią ar geresnę padėti po statybos darbų užbaigimo. 
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Kodas STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ 

VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ) 

KIEKIS 

t. 
 

17 01 
 

betonas, plytos, čerpės ir keramika 
 

 

17 01 01 
 

betonas 1t. 
 

17 02 
 

medis, stiklas ir plastikas 
 

 

17 02 01 
 

medis 1m3 
 

17 02 02 
 

stiklas 0,1t. 
 

17 02 03 
 

plastikas 0,1t. 
 

17 03 
 

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai 
 

 

17 03 01* 
 

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos 0.1m3 
 

17 04 
 

metalai (įskaitant jų lydinius) 
 

 

17 04 05 
 

geležis ir plienas 0.1t. 
 

17 04 11 
 

kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0,05t. 
 

17 08 
 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos 
 

 

17 08 02 
 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 0,1t. 
 

17 09 
 

kitos statybinės ir griovimo atliekos 
 

 

17 09 04 
 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 6m3 

 

6. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai, kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai. 

Pastatas yra Klaipėdos senamiestyje. Pastatas nėra įtrauktas į kultūros vertybes.  

 

7. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas. Butai projektuojami 

nepritakyti žmonėms su negalia 

 

8. Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas. Sprendiniai nenumatomi.  

 

9. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą. 

Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų 

reglamentuojamų veiksnių taršą, planuojamas atliekų susidarymas. Aprūpinimą vandeniu ir nuotėkų 

tvarkymas. Aplinkos oro tarša. Informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 

reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natūra 2000“ teritorijoms nustatymas.  

BENDRIEJI DUOMENYS, TECHNOLOGINIO PROCESO APRAŠYMAS 

Projekte numatoma įrengti du būtus statytojui nuosavybės teise valdomoje neįrengtos pastogės 

dalyje. Patekimai į butus yra esami iš bendrų laiptinių. Butai projektuojami dviejų kambarių. 

Natūraliam apšvietimui numatomi nauji stoglangiai derinantis prie jau esamų įrengtų langų. 

VANDUO, nuotekos 

Vandens naudojimas 

Jungiamasi prie centralizuotų vandentiekio tinklų. 

Nuotekų tvarkymas 

Jungiamasi prie centralizuotų nuotekų tinklų, nuotekos ir jų uužterštumas tvarkomas pagal sutartį su 

Klaipėdos vandenimis 

APLINKOS ORAS 

Statinio eksploatavimo eigoje oro taršos nenumatoma. Šildymas numatomas elektrinis. 

Pastatų statybos metu, galimas trumpalaikis oro taršos padidėjimas kietosiomis dalelėmis. Kad 

poveikis būtų kuo mažesnis, bus numatytos kompensacinės priemonės: 

- esant sausam aplinkos orui periodiškai liejamas gruntas ties statybų teritorija, kad kaip įmanoma daugiau 

sumažinti dulkėtumą; 
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- vykdant statybos darbus bus užtikrinta, kad statybose dalyvaujantis transportas ir kita mobili technika iš 

statybos vietos išvažiuotų švari ir neterštų šalia statybos vietos esančių gatvių dangų; 

- dulkančios statybinės atliekos bus vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

- Krovininiai automobiliai privalo būti techniškai tvarkingi – degimo produktai neturi viršyti leistinų orą 

teršiančių medžiagų koncentracijų. 

 

DIRVOŽEMIS 

Sklype darbai nenumatomi 

BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ  

Aspektas neaktualus 

KRAŠTOVAIZDIS 

Aspektas neaktualus.  

EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

Aspektas neaktualus 

FIZIKIMNĖ TARŠA. 

Triukšmas. Nenumatomas  

Vibracija. Vibracija nenumatoma.. 

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė nenumatoma. 

CHEMINĖ TARŠA. 

Nenumatoma. 

 

10. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos 

pagrindžiantys skaičiavimai. 

 

Šiluma. Pastato šildymas numatomas vietinis nuo elektrinis. Pastate bus įrengta 

kombinuota (natūrali – rekuperacinė) vėdinimo sistema. Numatomi patalpų mikroklimtato 

parametrų ribinės vertės 

Šiluminės aplinkos parametrai Dydžiai 

Oro temperatūra, 0C 18–26 

Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, 0C 17–25 

Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip 0C 3 

Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip 0C 3 

Grindų temperatūra, 0C 16–29 

Santykinė oro drėgmė, % 30–75 

Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,1 

 

Apšvietimas. Pastate projektuojamas natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas. Pastatas 

pasaulio šalių atžvilgiu orientuotas taip, kad suprojektuoti butai gautu kuo daugiau šviesos.  

Projektuojami patalpų natūralios apšvietos parametrai 

Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta 
Langų įstiklinto paviršiaus ir patalpos grindų 

ploto santykis 

įėjimo tambūras 1:12 

gyvenamieji kambariai   1:6 

virtuvė 1:8 
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Projektuojami dirbtinės apšvietos parametrai 

Patalpos Apšvietos dydis, lx 
Apšvietos plokštuma, m, nuo 

grindų paviršiaus 

bendrasis kambarys (svetainė) 150–300 H 0,8 

miegamasis 100–200 H 08 

virtuvė 100–200 H 0,8 

valgomasis 100–200 H 0,8 

buto koridoriaus holas 50 H 0,0 

vonia, tualetas 75 V virš plautuvės 

rūbinė 100 H 0,0 

sandėliukas 50 H 0,0 

Oro kokybė. Pastate numatomos dvi vėdinimo sistenmos. Natūrali garaže kur numatomas 

oro pritekėjimas per garažo vartuose įrengtas groteles ir ištraukimas su buitiniu ventiliatoriumi d-

150mm ortakiu virš stogo. Gyvenamojoje pastato dalyje projektuojamas rekuperacinis vėdinimas. 

Patalpoje Nr.7 numatomas rekuperatorius iki 239m3/h našumo. Oro paėmimas numatomas lauko 

sienoje įrengtose grotelės ne žemiau kaip 2m. iki žemės, oro išmetimas numatomas virš stogo. 

Atstumas tarp oro pėmimo ir išmetimo ne mažiau kaip 6m. Šviežias oras tiekiamas į gyvenamąsias 

patalpas (svetainę, kambarius, miegamuosius), o ištraukiamas iš labiau užterštų (tualeto, vonios 

kambario, virtuvės zonos, sandėliuko) ir iš aukščiausio namo erdvės taško. Būtina užtikrinti 

netrukdomą oro apykaitą tarp patalpų, į kurias oras tiekiamas, ir patalpų, iš kurių jis šalinamas, t.y 

tarp durų ir grindų paliiekams 1 cm tarpelis.  

Oro drėgnumas. Būsto oro drėgnumo reikalavimai užtikrinami projektuojant tinkamą 

mikroklimato lygį, šildant ir vėdinant patalpas, izoliuojant būstą nuo išorės drėgmės. Numatoma 

Santykinė oro drėgmė 30–75%. 

Triukšmas. Projektuojama pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė – C. Ši klasė 

pasiekiama projektuojant C klasės langus. Išlaikomi norminiai triukšmo lygio parametrai. 

Eil. 

Nr. 

 

Objekto pavadinimas 

 

Paros 

laikas, 

val. 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1. 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios 

patalpos 

6–18 

18–22 

22–6 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

 

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

3. 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) aplinkoje, 

išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

 

6–18 

18–22 

22–6 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

 

 

11. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas. Aplinkos tvarkymas. Sklype 

neprojektuojama. 

12. Gaisrinė sauga. 

Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių, minimalūs atstumai tarp 

pastatų gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas.  

Sprendiniai nenumatomi 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija, pastatų funkcinė grupė. 

Esamas pastato ugniai atsparumo laipsnis – I, stogas Broof, pastato funkcinė grupė P.1.3.. 
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Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis.  

Pastato sienos ribojančios su kitais butais ar kitos paskirties patalposmis atsparumas ugniai turi 

tenkinti REI 45 keliamus reikalavimus. Durys į laiptinę turi  būti priešdūminės C3Sm klasės.  

 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.  

Pastatuose privaloma įrengti K tipo GAS sistemą. 

 
 

Statybos produktų, naudojamų vidinių (išorinių) sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, 

degumo klasės. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti 

naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. Stogas turi tenkinti Broof 

klasės stogams keliamus reikalavimus. 

 

Pastatų apsauga nuo žaibo. Neprojektuojamaa. 

 

Žmonių evakuacija. Išėjimas iš buto numatytas į sekcijos bendro naudojimo laiptinę. Durys į laiptinę 

turi  būti priešdūminės C3Sm klasės. 

 

13. Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir 

kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai 

matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape. 

Statybos užbaigimo procedūros etape  reikalinga atlikinėti triukšmo matavimus. 
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