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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APRAŠAS

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS.
Pavadinimas

Prieš remontą

Statinio statybos adresas:
Pastato unikalus nr.
Žymėjimas plane
Statybos metai
Statinio paskirtis:

Kaunas, Seniavos pl.40.
1999-1007-2016
1A1p
1991
Gyvenamosios paskirties
(vieno buto) pastatas
Kapitalinis remontas
neypatingos kategorijos
statinys
1
302,31
PP
P.B.

Statybos rūšis:
Statinio kategorija:
Aukštų skaičius
Bendras plotas
Statybos projekto etapas:
Užsakovas/statytojas:

Po remonto

Gyvenamosios paskirties
(vieno buto) pastatas
Ypatingos kategorijos
1
300,69

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“ 5 sk. 1 skirsnio nuostatomis, pastatas
priskiriams ypatingos kategorijos statiniams - statinys , kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių
(neįgaliojų keltuvas). Remiantis 2006 m. rugpjūčio 1 d. Įsakymu ,,Dėl registruojamų potencialiai
pavopjingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus , sąrašo – klasifikatoriaus patvirtinimu“
Nr.1-178, neįgaliųjų keltuvas priskiriamas KK-01 2.6. parametrams:
Klasifikacinis
žymėjimas
pagal
kategoriją

Potencialiai
pavojingų
įrenginių
kategorija

KK

2.6.
Variklinės
pavaros
keltuvai
žmonėms ir
kroviniams
kelti

Klasifikacinis
žymėjimas
pagal
kategorijos
parametrus
KK-01

Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrai

2.6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų
keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro,
išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų
keltuvus

Rengiant statinio kapitalinio remonto TDP bus atlikta projekto konstrukcinės dalies ekspertizė.
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato
vienetas

Prieš

Po

1.SKLYPAS
1.1.Sklypo plotas

ha

0.0540

0.0540

1.2.Sklypo užstatymo intensyvumas

%

56

56

1.3.Sklypo užstatymo tankumas

%

28

30

1.4.Statinių užstatytas plotas

m2

150.00

162.00

2.1. Bendrasis plotas

m2

302,31

300,69

2.2. Naudingas plotas

m2

201,31

199,94

2.3. Gyvenamas plotas

m2

2. GYVENAMAS NAMAS

172,26

75,33

2.4. Pagalbinis plotas

m

2

29,05

22,41

2.5. Rūsių (pusrūsių) plotas

m2

79,79

79,54

2.6. Garažų plotas

m2

21,21

21,21

2.7. Gyvenamajai paskirčiai naudojamų
patalpų:

m2

2.8. Įvairių socialinių grupių reikmėms
(patalpos neįgaliųjų slaugai, globai):

m2

2.9. Pastato tūris

m3

Plotas su cokolinio aukšto patalpomis:
149,01
Bendras patalpų plotas su bendro naudojimo
patalpomis (1/2 bendro naudojimo patalpų):
151,50
Plotas su cokolinio aukšto patalpomis:
146,71
Bendras patalpų plotas su bendro naudojimo
patalpomis (1/2 bendro naudojimo patalpų):
149,19
1213,00
1213,00

2.10. Aukštų skaičius

vnt.

1

1

2.11. Pastato aukštis

m2

8,90

8,90

2.12. Užstatytas plotas

m2

150,00

162,00

Inžinieriniai tinklai

Visi tinklai esami
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STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.
Remontuojamų pastatų architektūra (aukštingumas, fasadų sprendiniai, tūris), planavimo
sprendiniai.
Atliekamas vieno buto gyvenamo namo kapitalinis remontas. Kapitalinio namo remonto metu numatomi
šie pakeitimai//remonto darbai:
- Prie pastato įrengiamas neįgaliųjų keltuvas;
- Prie pastato pietvakarinio fasado pristatoma pusiau dengta metalinių konstrukcijų laiptinė, patekimui
į pastogės( gyvenamosios paskirties) patalpas.
- Pastato viduje montuojamos papildomos pertvaros patalpoms atskirti.
- Pastato pirmame aukšte įstatomas naujas langas.
- Pastato pastogės patalpose padidinamas esamas langas įėjimui įrengti.
Pastato laikančios konstrukcijos, pamatai, stogas nekeičiamos. Projektuojamas laiptinės stogelis
primontuojamas prie esančių stogo konstrukcijų, pritaikant nuolydžio kampą ir stogo konstrukcijas.
Pastato aukštis nekinta – 8,90 m.
Fasadų apdaila: struktūrinio tinko apdaila . Naujai statoma metalo konstrukcijų laiptinė iš dviejų
pusių dengiama skaidraus polikarbonato lakštais.

Spalva : skaidri – bespalvė, sistema CLICK.
Pastato dalį patalpų numatoma panaudoti ir pritaikyti įvairių socialinių grupių reikmėms - neįgaliųjų
globai ir slaugai. Šios paskirties patalpoms yra pritaikoma dalis cokolinio aukšto patalpų (44,51 m2) su ½
bendro naudojimo patalpų (4,97 m2) ir visos patalpos , esančios pirmame aukšte (102,20 m2). Viso
įvairių socialinių grupių reikmėms - neįgaliųjų globai ir slaugai priskiriama 149,19 m2 patalpų. Į šių
patalpų cokolinį aukštą patenkama per pastate įrengtas lauko duris . Į pastato I aukštą patenkama
neįgaliųjų keltuvu ir ir per bendro naudojimo koridorių (paž. plane 0-10).
Pastato cokoliniame aukšte dalis patalpų lieka pritaikytos gyvenamąjai paskirčiai ( 51,27 m2) su ½
bendro naudojimo patalpų (4,97 m2) ir visos patalpos pastogės aukšte. Į cokolinio aukšto patalpas
patenkama per bendro naudojimo koridorių (paž. plane 0-10). Į pastogės patalpas patenkama atskirai
įrengtais laiptais iš kiemo pusės.
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Esamo pastato fotofiksacija

Priekinis fasadas

Šoninis fasadas
AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS. Sklypas Seniavos pl.40 ir gretimas sklypas Galvės g.1 priklauso
tam pačiam savininkui. Gretimame sklype yra numatomas parkavimas patalpoms , skirtoms įvairių
socialinių grupių reikmėms ( neįgaliųjų globa ir slauga). Pateikimas sklypo savininko sutikimas.
Įvažiavimas – iš Galvės gatvės, esamas - įrengtas, išklotas asfaltbetonio danga.
Parkavimo vietų skaičius nustatomas atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai“ lentelę.
Pastatas/patalpos

Minimalus stovėjimo vietų skaičius

Gyvenamosios
paskirties Pastatui, kurio naudingasis plotas
(vieno buto) pastatai
didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir
papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35
m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam
naudingajam plotui
Gyvenamosios paskirties
0,8 vietos vienam butui ar kambariui
(įvairioms socialinėms
atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą
grupėms) pastatai

Plotas nuo
kurio
skaičiuojamas
vietų skaičius

Reikalin
gas
vietų
skaičius

151,50 (iš jų
naudingo
ploto 97,74)

2

149,19
(įrengiami 4
kambariai)

3
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Viso pastatui minimalus reikalingas vietų skaičius – 5 .
Dvi vietos (gyvenamosios paskirties patalpoms) įrengiamos kieme, įvažiavimas iš Seniavos pl. –
viena vieta garaže, kita šalia pastato esančioje įrengtoje aikštelėje.

3 parkavimo vietos , skirtos įvairių socialinių grupių reikmėms ( neįgaliųjų globa ir slauga)
patalpoms įrengiamos gretimame sklype Galvės g.1 ,priklausančiam tam pačiam savininkui. Įvažiavimas
iš Galvės gatvės. Šios vietos įrengiamos, atsižvelgiant į tai, kad yra patogiausias ir arčiausiais priėjimas
prie neįgaliųjų keltuvo vietos.
Atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas“:
- Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta įrengta arčiausiai įėjimo į pastatą;
- Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis negali būti didesnis
kaip 1:50 (2 proc.);.
- Lygių skirtumas tarp neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų ir joms skirtų išlipimo aikštelių nėra;
- Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų išlipimo aikštelėse negali būti įrengiami ar paliekami jokie
trukdantys objektai (aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos ir pan.).

Prie pastato įrengiama 1 A tipo neįgaliųjų
stovėjimo vieta.
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A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne 1 vieta
siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1
500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm
automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. Jeigu šone ar gale
automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo
aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama.

Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams.
Projektinė dokumentacija rengiama vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos
planavimo dokumentais, Statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą
reglamentuojančiais teisės aktais.
Projektas atitinka keliamiems esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams (nekeliamos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos
reikalavimams.
Projekto vadovas: Solveiga Deimantė Grušauskienė
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