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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO 1A1ŽP (UNIK. NR. 1993-0039-5015) REKONSTRUKCIJOS IR
PASKIRTIES KEITIMO Į VIENBUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ PROJEKTAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pagal: STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 5 Priedas
PAVADINIMAS

Mato
vnt.

Iki
rekonstrukcijos

Kiekis
Po
rekonstrukcijos

Pastabos

I SKLYPAS
Sklypo plotas

m2

745

745

Sklypo užstatymo plotas

m2

218.25

nekeičiamas

Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijoms priklausanti
sklypo dalis

m2

400

400

Užstatymo intensyvusmas
- Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijoms priklausanti
sklypo dalis
Užstatymo tankumas Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijoms priklausanti
sklypo dalis
Rekonstruojamo pastato
užstatymo plotas
Automobilių stovėjimo vt.
skaičius
II PASTATAI

%

17

23

%

16

16

Nekeičiamas

m2

65

65

Nekeičiamas

Pastato paskirtis
Butų skaičius
Bendras plotas
Naudingas plotas
Gyvenamas plotas
Rūsio plotas
Garažo plotas
Pastato tūris
Aukštų skaičius
Pastato aukštis
Energinio naudingumo
klasė
Pastato atsparumo ugniai
laipsnis
Kiti specifiniai pastato
rodikliai

Pagal kadastrinį žemės sklypo
planą
Pagal topografinės nuotraukos
duomenis
2021 m. kovo mėn. 31 d.
pakeistas žemės sklypo (kadastro
Nr. 1901/0133:125), esančio
Minties Rato g. 27, Kaune,
naudojimo būdas iš Daugiabučių
gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos į
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos
(54 %) ir Daugiabučių
gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos (46 %)

Nekeičiamas

vnt.

-

Daugiabutis

Vienbutis

vnt.
m2
m2
m2
m2
m2
m3
vnt.

3
67.98
67.98
67.98
258
1 aukštas su
mansarda
~6
-

1
88.5
88.5
88.5
455
2 aukštai

-

I

-

-

m

~7.55
A+
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III. INŽINERINIAI TINKLAI
1. Inžinerinių tinklų ilgis:
- vandentiekis;
- buitinių nuotekų tinklai;
- lietaus nuotekų tinklai;
- elektros tinklai;

m
m
m
m

33,40
1,80
41,10
26,00

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
- vandentiekis;
- buitinių nuotekų tinklai;
- lietaus nuotekų tinklai;
- elektros tinklai;

mm
mm
mm
mm

Ø32
Ø 160
Ø 160
Al 4xØ120

IV. KITI STATINIAI
1. Kiemo aikštelės
2. Tvora h=1,5 m; ilgis

m2
m

88
45

PRITARIU:
A.P.
_____________________

Statinio projekto vadovė:
___________________________ Vilija Skėrienė (Kvalifikacijos atestatas Nr. A 932)
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1. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1 ESAMA SITUACIJA
Sklypo vieta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2013-2023m. atžvilgiu
Pav. 046. 01. Sklypo vieta Kauno miesto atžvilgiu.

Senamiestis

Projektuojama teritorija yra Kauno miesto istorinėje dalyje, vadinamoje Žaliakalniu (unikalus objekto
kodas kultūros vertybių registre 22148, buv. kodas U31) - į šiaurės rytus nuo Kauno Senamiesčio ir
Naujamiesčio (žiūr. Pav. 046.01, 4psl.), Ąžuolyno parko šiaurėje.
Žemės sklypo Minties Rato g. 27, Kaune, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui
Maksimalus užstatymo aukštingumas pagal Žemės sklypo Minties Rato g. 27 Kaune, planą,
prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui yra 10 m; užstatymo intensyvumas UI nenurodytas, o Užstatymo tankumas – 0,40.
Teritorija taip pat nužymėta, kaip patenkanti į : "Kultūros paveldo objektai, kompleksai ir vietovės"
- apimančios ir aukščiau išvardintas funkcines zonas.
Projektuojamai teritorijai 2012 m. buvo išleistas Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas "Dėl žemės sklypo prie pastatų Minties Rato g. 27, Kaune, plano,
prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo", Nr. A-747 :
"<...> T v i r t i n u apie 745 kv.m žemės sklypo prie pastatų Minties Rato g. 27, Kaune, planą,
prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis -
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kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos).<..>"
Žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių
aprašomoji lentelė nurodo tokius parametrus:
Sklypo plotas, kv.m.: 745
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita
Žemės naudojimo būdas: G (Gyvenamosios teritorijos)
Žemės naudojimo pobūdis: G2 (Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos)
Galimas pastatų aukštis (m.): 10
Užstatymo tankumas: 0.40 (esamas)
Užstatymo intensyvumas nėra nurodytas, ar numatytas. Pagal esamą pastatų aukštingumą ir
užstatymo plotą, galima išvesti, jog esamas sklypo užstatymo intensyvumas UI neviršija 0.6.

2021 m. kovo mėn. 31 d. pakeistas žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0133:125), esančio Minties
Rato g. 27, Kaune, naudojimo būdas iš Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos - 54 % ir Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos - 46 %. (Žiūr. Pav. 01.)

Pav. 01. Žemės sklypo naudojimo būdo keitimo schema
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Paveldosauginė dalis
Kauno miesto istorinės dalies vadinamos Žaliakalniu (U 31) apsaugos reglamentas (Žiūr. Pav.02)
Rengiant projektą vadovautasi LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Kauno
miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (U31) apsaugos reglamento (parengtas ir Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-359 „Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamosios kultūros vertybės Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Žaliakalniu (U 31),
apsaugos reglamento patvirtinimo“), Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (unikalus
kodas Kulrūros vertybių registre: 22148), teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano nuostatomis, bei
kitais galiojančiais teisės aktais ir privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Pav. 02. Kauno Žaliakalnio teritorijos (U 31) apsaugos reglamentas. Pastatų vertinimo schema.

Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22148,
buv. kodas U 31), vertybės teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano aiškinamajame rašte (toliau:
Aiškinamasis raštas), patvirtinta Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2010m. 12mėn. 14d.
įsakymu Nr. ĮV-680), teigiama:
4 psl., 3 prg.: "1924 m. išduoti pirmieji leidimai statyti gyvenamuosius namus Minties Rate. <..>
Pradiniame užstatymo etape čia vyravo mediniai sodybinio tipo vieno aukšto namai. <...> Iki 1932
rajonas buvo apstatytas, vėliau jis pasipildė tik pavieniais mūriniais modernistinės architektūros
kotedžais.“
3 psl., 3 prg.: „2.1.3. Objekto išlikimo autentiškumas ir vertės“
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Apsaugos reglamentui skirtuose kompleksiniuose tyrimuose Frandseno ir Jokimo suplanuoto
Žaliakalnio rajono kaip vieningo viseto dalimis laikytas urbanistinis karkasas, gamtinis pamatas ir
statinių (užstatymo visuma). Rajonas pasižymi originaliu planavimu, tačiau palyginti eiliniais
pastatais. Jų negalima vertinti tais pačiais kriterijais, kaip Senamiesčio ar istorinio Naujamiesčio
pastatų. Todėl remasi vietinės ir lokalinės (vernacular) architektūros samprata - lokalinė architektūra
neturi ryškių stilistinių bruožų, tačiau pasižymi savitu charakteriu, yra palanki įprasto gyvenimo būdo
tęstinumui." (5 psl.)
9 psl., 3 prg.: "Atskirame poskyryje nustatyti Tvarkymo sąlygos orientuotos į autentiškų elementų
išlaikymą ir naujų interpų priderinimą. Skatinama palaikomoji priežiūra, naujų medinių namų statyba
ir tinkama senųjų renovacija. Tačiau turėtų būti vengiama pernelyg intensyvaus namų ir aplinkos
gražinimo, prabangos demonstravimo - tai šiandien ypač aktualu, nes į šį prestižiniu tampantį rajoną
vis dažniau atsikelia pasiturintys gyventojai."
Santrauka:
Aiškinamojo rašto teiginiai suponuoja išvadą, jog Žaliakalnio (U 31) teritorija yra vertinga pagrinde
dėl savo unikalios urbanistinės struktūros, užstatymo ypatumų, išlikusio autentiško želdinių karkaso
ir vietovei būdingo išskirtinio vietos gyventojų išreiškiamo palankumo ir prisirišimo, noro išsaugoti
aplinką. Esamos architektūrinės aplinkos kokybę skatinama kelti renovuojant, atnaujinant esamus
pastatus, taip pat perstatant. Nauja architektūra į esamą aplinką, tačiau, turėtų įsiterpti pagarbiai,
nekonkuruojant, neužgožiant.
Esama architektūrinė aplinka:
Rengiant projektą buvo atsižvelgiama į Minties Rato gatvės esamą architektūrinį kontekstą. Gatvės
atkarpoje tarp Kudirkos al. ir Basanavičiaus al. pagal Apsaugos Reglamento pastatų vertinimo
schemą esama pastatų nuo I Kategorijos iki V Kategorijos. Nuo išlikusios istorinės, medinės
architektūros iki po 1940 m. pastatytų prastos išraiškos silikatinių plytų pastatų ir tuo pačiu
modernios, šiuolaikškos architektūros. Pastatai taip pat labai skiriasi masteliu: nuo miniatiūrinių
sodybinio tipo, iki triaukščių daugiabučių ir prabangių miesto vilų (žr. 8 psl.).
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Esamas Pastatas. Pastato statusas pagal Žaliakalnio Reglamentą
Pastatui Minties Rato g. 27, Kaune, (žr. Pav. 03, 6 psl.) Reglamentu nustatyta III kultūrologinės vertės
kategorija (žr. Pav. 04, 7psl.). Šiai kategorijai priskiriami „autentiški geros, vidutinės ir blogos būklės
gyvenamieji namai <...>. Šios kategorijos pastatams rekomenduojamas palaikomasis ir paprastasis
remontas, kapitalinis remontas, leidžiamas ir pastato perstatymas. Paprastojo ir kapitalinio remonto
bei perstatymo darbai atliekami pagal sąlygas, išduotas KVAD teritorinio padalinio“.
Apsaugos Reglamento III Dalis ("Teritorijos kultūrinė vertė, tvarkymo, priežiūros ir naudojimo
sąlygos") numato pastatų remonto ir naujų pastatų statymo gaires:
"rekomenduojama išsaugoti pagrindinių fasadų architektūrinius elementus, <...> Susidėvėjusias
apdailos medžiagas rekomenduojama keisti tokiomis pačiomis naujomis, <...>
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Keičiant susidėvėjusią stogo dangą, rekomenduojama naudoti įvairią, tačiau tradicinių rusvai raudonų
atspalvių skardos ir čerpių dangą. <...> Medinių fasadų dažymui naudoti tik natūralias šiltas (Žalsva,
gelsva, ruda) spalvas, tinkuotiems fasadams - pilkšvą, smėlio, rusvą spalvas."
Perstatant pastatą būtina laikytis šiame reglamente keliamų reikalavimų tūriui ir medžiagiškumui:
kraigo altitudė negali viršyti 12 m;
nerekomenduojami komplikuoto skaidymo tūriai;
rekomenduojama laisva užstatymo linija;
būtina išlaikyti atstumą ne mažesnį kaip 4 m nuo kaimyninio sklypo ribos;
architektūrinė raiška turi būti - kontekstuali, santūri, priderintų proporcijų;
vengti puošybiškumo ir labai brangių medžiagų naudojimo;
pastatus draudžiama dengti plokščiais, taip pat laužytų formų stogais;
rekomenduojamos šios statybinės ir apdailos medžiagos: čerpių bei skardos stogai, medis, tinkuotas
mūras, įprastinio skaidymo langų rėmai. Savininkui renkantis kitokias medžiagas, reikalauti
priderintų spalvų, faktūrų, skaidymo (langų, durų);
Pav. 03. Kauno Žaliakalnio teritorijos (U 31) apsaugos reglamentas. Pastatų vertinimo schema.
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Pav. 04. Minties Rato g. 27 - esamas daugiabučių paskirties gyvenamasis pastatas.

IŠVADOS
Rengiant projektą buvo vadovaujamasi esamais bendraisiais teritoriniais planavimo dokumentais ir
kiek įmanoma - Apsaugos Reglamento nustatytomis gairėmis. Pastatas projektuotas siekiant kuo
labiau išsaugoti esamą pastato architektūrą bei jos elementus, išlaikyti kuo autentiškesnį fasadą nuo
Minties Rato gatvės, kraigo altitudė neviršyja sklypo suformavimo dokumente nurodytų normų,
architektūrinė raiška – integrali, kontekstuali, santūri, priderintų proporcijų. Pastatas nekonkuruoja
su esama vertinga istorine aplinka.
1.2 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS
• Statybos pavadinimas
Daugiabučio gyvenamojo namo Minties Rato g. 27, 1A1Žp (unik. Nr. 1993-0039-5015)
rekonstrukcijos ir paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą projektas.
•

Statybos geografinė vieta
Gyvenamasis namas 1A1Žp (unik. Nr. 1993-0039-5015) rekonstruojamas statytojos A. P.
užsakymu, jai dalinai nuosavybės teise priklausančiame sklype Minties Rato g. 27, Kauno
m. sav. žemės sklypo kadastrinis Nr. 1901/0133:125. Sklypo plotas 745 m2 , žemės sklypo
naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai:
- Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
- Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Žemės sklypas Minties Rato g. 27, Kaune yra Kauno miesto istorinėje dalyje, vadinamoje
Žaliakalniu (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 22148, buv. kodas U31).

•

Statybos darbų rūšis: Statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio
statybos rūšys")
21/06 01 – PP – BD.AR

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

7

28

0

•

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas
(pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 6.1.)

•

Statytojas (užsakovas)
Žemės sklypo dalies savininkas ir techninio darbo projekto užsakovas: A.P.
Projektuotojas
Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, įmonės kodas
133212766, adresas - Laisvės al. 61-2, Kaunas LT44304. Projekto vadovė – Vilija Skėrienė
(kvalifikacijos atestatas A 932).

•

Statybos finansavimo šaltiniai
Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo lėšomis.

Vizualizacija nuo Minties Rato g. 27
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1.3 STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI. ESAMA SITUACIJA.
• Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai
Tyrinėjimus atliko UAB „Projektana“ (leidimas užsiimti inžineriniu geologiniu tyrimu
Nr.83), 2006-06-06.
• Inžineriniai geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai
2021 m. sausio mėnesį atliko inžinerinius geologinius tyrimus objekte: „Daugiabučio
gyvenamojo namo Minties Rato g. 27, 1A1Žp (unik. Nr. 1993-0039-5015) rekonstrukcijos ir
paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą projektas“.
Tyrimų tikslas – II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai ir geotechniai tyrimai
Daugiabučio gyvenamojo namo Minties Rato g. 27, 1A1Žp (unik. Nr. 1993-0039-5015)
rekonstrukcijos ir paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą projektui.
Statinio kategorija – neypatingas statinys, statybos rūšis – rekonstrukcija.
Tyrimai atlikti pagal šių normatyvinių dokumentų reikalavimus:
1.
2.
3.
4.

STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
LST EN 1197 – 1:2005; „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinės taisyklės“.
LST EN 1997 – 2:2007; „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinėjimai ir bandymai“.
LST EN ISO 14688 – 2:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų
atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Geologinių procesų ir reiškinių apraiškų tirtame sklype nepastebėta.
Planuojama rekonstruoti easamą mūrinį, prieškarinės statybos gyvenamąjį namą. Dabartinė
namo išorinė būklė dėl didelio pastato amžiaus yra prasta: apsilaupęs tinkas, kai kuriose vietose
aptrupėjęs mūras.
Geomorfologiniu požiūriu tirtas sklypas yra Pravieniškių agraduotoje moreninėje lygumoje.
Natūralus žemės paviršius pasikeitęs dėl sklype ir greta jo buvusių statybų, yra išlygintas.
Žemės paviršiaus aukštis tyrimų taško vietoje yra 73,95 m.
Ištirtame sklypo geologiniame pjūvyje išskirti 4 sratigrafiniai-genetiniai gruntų tipai:
technogeniniai dariniai (t IV) – IGS Nr. 1, ežerinės nuogulos (l IV) – IGS Nr. 2-4, viršutinio
pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) - IGS Nr. 5 ir Baltijos
posvitės glacialiniai dariniai (g III bl) – IGS Nr. 6-7.
Silpni yra visi ežerinių nuogulų sluoksniai, tyrimų taške slūgsantys iki 2,5 m gylio – IGS Nr.
Tyrimų metu gręžinyje nuo 1,6 m gylio (abs. aukštis 72,35 m) buvo gruntinis vanduo,
turintis spūdinio vandens bruožų. Lietingu ar polaidžio metu aukščiausias gruntinio vandens
lygis prognozuojamas apie 0, 2 m gylyje.
Naujųjų namo dalių pamatų tipą pasirinkti pagal ataskaitoje pateiktas geologines ir
hidrogeologines sąlygas.
Dėl sudėtingų geologinių sąlygų ir aukšto gruntinio vandens lygio, tinkamesni poliniai pamatai.
Sekliųjų pamatų (juostinių, stulpinių) įrengimas būtų sudėtingas. Senuosius pamatus reikia
sustiprinti, ypač tose vietose kur keisis apkrovos į pagrindus.
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1.4 REKONSTRUOJAMO STATINIO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS,
PASKIRTIS
Esamas daugiabutis gyvenamasis namas rekonstruojamas į gyvenamąjį (vieno buto) namą dviejų
aukštų be rūsio.
Esama pastato paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai,
pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Statinio kategorija: gyvenamasis namas –
neypatingas statinys.
Pastato paskirtis po rekonstrukcijos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Statinių kategorija: gyvenamasis namas – neypatingas
statinys.
PAVADINIMAS

PASTATAS
Pastato paskirtis
Butų skaičius
Bendras plotas
Naudingas plotas
Gyvenamas plotas
Rūsio plotas
Garažo plotas
Pastato tūris
Aukštų skaičius
Pastato aukštis
2

Mato
vnt.

vnt.
m2
m2
m2
m2
m2
m3
vnt.
m

Kiekis
Pastabos
Iki
Po
rekonstrukcijos rekonstrukcijos
Daugiabutis
3
67.98
67.98
67.98
258
1 aukštas su
mansarda
~6

Vienbutis
1
88.5
88.5
88.5
455
2 aukštai
~7.55

Iki stogo kraigo

SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
• Rekonstruojamo pastato išdėstymas sklype, funkcinis ryšys

Žemės sklypo Minties Rato g. 27, Kaune, projektuojamai teritorijai 2012 m. buvo išleistas Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl žemės sklypo prie pastatų
Minties Rato g. 27, Kaune, plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui,
patvirtinimo", Nr. A-747:
"<...> T v i r t i n u apie 745 kv. m žemės sklypo prie pastatų Minties Rato g. 27, Kaune, planą,
prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (žemės sklypo pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis -kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos,
naudojimo pobūdis - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos).<..>"
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Žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių
aprašomoji lentelė nurodo tokius parametrus:
• Sklypo plotas, kv.m.: 745
• Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita
• Žemės naudojimo būdas: G (Gyvenamosios teritorijos)
• Žemės naudojimo pobūdis: G2 (Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos)
• Galimas pastatų aukštis (m.): 10
• Užstatymo tankumas: 0.40 (esamas)
Užstatymo intensyvumas nėra nurodytas, ar numatytas.
•

Projektuojami privažiavimai, keliai, takai, aikštelės

Įvažiavimas į sklypo dalį yra iš Minties Rato gatvės iš šiaurės rytų per esamą sklypo važiuojamąją
dalį (servitutą). Esamas pravažiavimas negrįstas ir neasfaltuotas. Pėsčiųjų patekimas į sklypo dalį
numatomas iš Minties Rato gatvės. Pagrindinis įėjimas į pastatą iš šiaurės rytinės sklypo pusės.
Siūloma tvarkyti sklypo dalis priklausanti statytojai A.P. pagal nustatytą Žemės sklypo
naudojimosi ribų tvarką. Tiesiama ažūrinė metalinė tvora, H-1,5 m. Tvora tiesiama prie žemės
sklypo naudojimosi ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos.
Siūlomi sprendiniai: naujas grindinys – bazalto trinkelės, formuojantis galimą automobilių
stovėjimo vietą bei takus aplink pastatą. Naujai užželdinta kerpama veja. Esami medžiai ir krūmai
paliekami.
Kietos dangos aikštelė numatoma ties įvažiavimu, garažu ir pagrindiniu įėjimu. Automobilių
stovėjimo vietos numatytos kietos dangos aikštelėje sklype.
Automobilių parkavimosi vietų skaičius (esamą daugiabutį keičiant į vienbutį) yra nekeičiamas.
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatui automobilių vietų poreikis yra patenkinamas.
Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ (30
lentelė Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius) reikalingas vietų skaičius - 2.
Planuojama įrengti 2 vietas (žiūrėti Sklypo plano brėžinį).
•

Projektuojamos dangos, tvoros, vartai
Projektuojamo sklypo aptvėrimas ažūrine (H=1,50m, L = ~70 m) tvora su automatiniais
vartais. Tvoros ažūriškumas >50%. Tvora statoma vidinėje sklypo ribos pusėje, konstrukcijas
glaudžiant prie sklypo ribos.
Sklypo ribose klojama bazalto trinkelių danga (10x10x10cm) skirta transporto pravažiavimui
(~ 88 m2). Aplinkui pastatą įrengiamos nuogrindos (30 cm pločio). Nuogrindai įrengti
naudojama – bazalto skalda (~ 5 m2).
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•
•

•

Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas
Sklypo reljefas nekeičiamas, sklypo vertikalus planas nerengiamas.
Sklypo apželdinimas
Šiuo metu sklypo aplinka yra gana prastos būklės, nesutvarkyta. Projekto sprendiniai siūlo
sklypo dalies sutvarkymą: naujai grindžiama sklypo dalis kombinuojama su aptverta,
sutvarkyta žaliąja erdve. Pagal nekilnojamo turto registrą sklype nėra užfiksuota saugotinų
želdinių.
Mažosios architektūros formos
Mažosios architektūros formos neprojektuojamos.

1.7 TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
•

•

•

Rekonstruojamo pastato architektūra (aukštingumas, tūris, fasadų sprendimai)
Daugiabučio gyvenamojo namo Minties Rato g. 27, 1A1Žp (unik. Nr. 1993-0039-5015)
rekonstrukcijos ir paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą projektas, kurio bendrasis
plotas – 88,5 m2, tūris – 455 m3.
Projektuojamas gyvenamasis namas - stačiakampio formos plano, su dvišlaičiu stogu.
Gyvenamasis namas mūrijamas naudojant keramikinių blokelius, fasadų apdaila – tinkas.
Gyvenamojo namo perdanga projektuojama iš gelžbetonio. Suprojektuotas dvišlaitis stogas
su 25 laipsnių nuolydžiu, stogo apdaila – RHEIZINK skarda – RHEINZINK falcų sistema.
Pastato planavimo sprendimai
Projektuojamame gyvenamajame name (bendras plotas: 88,5 m2) pirmame aukšte numatomos
patalpos: koridorius - 3,76 m2 (Patalpos Nr. 1-1), holas - 6,72 m2 (Patalpos Nr. 1-2),
WC/Vonios patlpa - 8,10 m2 (Patalpos Nr. 1-3), svetainė 26,02 m2 (Patalpos Nr. 1-4). Bendras
pirmo aukšto plotas – 44,60 m2.
Antrame aukšte numatomos patalpos: koridorius – 2,34 m2; (Patalpos Nr. 2-1), kambarys 34m2 (Patalpos Nr. 2-2), virtuvė – 4,65 m2 (Patalpos Nr. 2-3) ir WC patalpa – 2,91 m2
(Patalpos Nr. 2-4). Bendras antro aukšto plotas – 43,90 m2.
Vidaus apdaila
Lubos. Numatomos pakabinamos lubos iš g/k plokščių. Lubos glaistomos ir dažomos.
Sanitarinės paskirties patalpose naudoti drėgmei atsparų gipso kartoną.
Sienos, pertvaros. Tinkuojamos arba aptaisomos gipso kartono plokštėmis. Paviršius
glaistomas ir dažomas drėgmei atspariais dažais.
Sanitarinių patalpų sienos aptaisomos drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis. Apdailaklijuojamos akmens masės plytelės. WC ir kitose drėgnose patalpose grindys ir pertvaros
hidroizoliuojamos teptine hidroizoliacija.
Grindys. Gyvenamųjų patalpų grindys – ąžuolinės grindys, parketlentės (arba kita statytojo
pasirinkta danga), sanitarinių patalpų grindys- klijuojamos akmens masės plytelės.
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•

Išorės apdaila
Fasadai – tinkuotas fasadas.

•

Stogo danga - dvišlaitis stogas su 25 laipsnių nuolydžiu, stogo apdaila – RHEIZINK skarda
– RHEINZINK falcų sistema.
Langai ir vitrinos – atsparumas ugniai EI2 60 aliuminio profilio vitrinos su skaidriais trijų
stiklų paketais. Aliuminio profilio paviršiaus dažų padengimas coatex dažais. Rankenos
anoduoto aliuminio arba nerūdijančio plieno. Vyriai dažyti vitrinų profilių spalva.

•

Pastato konstrukcijos

Pastato konstrukcinė schema – skersinės ir išilginės 200mm storio laikančios sienos iš skylėtų
keramikinių blokelių. Blokelių markė ne mažesnė kaip M125, skiedinio S10, pagal LST EN 9982:2003. Mūro kampai, tarplangiai, angokraščiai 1000 mm atstumu nuo kampo ar angos armuojami
armatūros tinkliukais kas antrą mūro eilę, o kitur kas ketvirtą mūro eilę.
Pirmame aukšte visu pastato perimetru, ir kartu virš angų sienose, įrengiamas monolitinis ruožas.
Monolitiniams ruožams naudojamas C20/25 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206-1:2017.
Pastato perdangos iš surenkamų gelžbetonio plokščių ir monolitinių intarpų. Visos perdangos
plokštės inkaruojamos tarpusavyje, monolitiniuose ruožuose ir mūre. Surenkamos g/b plokštės ant
laikančių sienų atremiamos ne mažiau kaip 100 mm.
Antrame aukšte virš angų įrengiamos monolitinės sąramos. Monolitinėms sąramos armuojamos
S500 stiprumo klasės armatūra, pagal LST EN ISO 15630-1:2010.
Metalinė kraigo sija remiama ant monolitinių gelžbetoninių pagalvių.
Metaliniai elementai gaminami iš S235 klasės plieno, pagal LST EN 10027-1:2017.
Vientisos medienos elementai gaminami iš C22 stiprumo klasės spygliuočių medienos, pagal LST
EN 338:2004.
Pamatai - Gręžtiniai poliai suprojektuoti mažo plastiškumo smėlingo molio grunto pagrindui (IGS7, pagal UAB "Projektana" inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą, 2021). Poliai į tokį gruntą
įleidžiami 0,65 m. Gruntas po pamatais turi būti nejudintas, vientisos struktūros.
Gręžtiniai poliai - ∅400 mm skersmens ir 5000 mm ilgio. Polių viršaus altitudė -0,700 nuo pirmo
aukšto grindų lygio. Ant gręžtinių polių įrengiami monolitiniai rostverkai.
Mūro sienos – Keraminkinių blokelių mūras. Laikančiosios sienos mūrijamos iš skylėtų keraminių
blokelių, blokelių markė M125, skiedinio S10, pagal LST EN 998-2:2017. Mūro kampai,
tarplangiai, angokraščiai 1000 mm atstumu nuo kampo ar angos armuojami armatūros tinkliukais
kas antrą mūro eilę, kitur kas ketvirtą mūro eilę.
Perdangos - Pastato perdangos iš surenkamų gelžbetonio plokščių ir monolitinių intarpų. Visos
plokštės inkaruojamos tarpusavyje, mūre bei su monolitine perdanga. Inkaravimui naudojama ∅8
S500 armatūrinė viela, pagal LST EN 10264-1:2003. Tarpams tarp plokščių naudojamas C30/37,
XC2 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206-1:2002. Plokštės atremiamos ne mažiau 100 mm
ant mūro. Monolitinėms perdangoms naudojamas C20/25, XC2 stiprumo klasės betonas, pagal LST
EN 206-1:2002.
Monolitinio gelžbetonio konstrukcijos - Monolitiniai ruožai armuojami S500 stiprumo klasės
armatūra, pagal LST EN ISO 15630-1:2010. Monolitiniams ruožams naudojamas C20/25 stiprumo
klasės betonas, pagal EN 206:2013+A1:2017. Monolitinių ruožų išilginė armatūra sujungiama
užleidimu, prakeičiant ne mažiau 40d.
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Sąramos - Monolitinėms sąramos armuojamos S500 stiprumo klasės armatūra, pagal LST EN ISO
15630-1:2010. Monolitinėms sąramoms naudojamas C20/25 stiprumo klasės betonas, pagal EN
206:2013+A1:2017. Monolitinių sąramų išilginė armatūra sujungiama užleidimu, prakeičiant ne
mažiau 40d.
Stogo konstrukcijos - vientisos medienos gegnės; vientisos medienos mūrtašis - vientisos
medienos elementai gaminami iš C22 stiprumo klasės spygliuočių medienos. Mediniai elementai
padengiami antiseptinėmis medžiagomis, pagal LST EN ISO 3251-2008. Metalinė kraigo sija dažoma priešgaisrinėmis išsipučiančiomis dangomis užtikrinančiomis 60 min. konstrukcijų
ugniai atsparumą.
Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientas
Vienbutis gyvenamasis namas su šlaitiniu stogu. Pamatai apšiltinti XPS termoizoliacine medžiaga.
Sienos mūrinės, apšiltintos EPS / mineralinė vata - nevėdinamos/ vėdinamos. Šildomų aukštų
skaičius – 2. Į pastato energinio sertifikavimo skaičiavimus įtraukiamas tik šildomas plotas.
Nešildomos patalpos – nėra.
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 8
skyriaus 32 punkto, 5 lentelę, pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės A+ energinio
naudingumo klasės pastatui (jo dalims) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio
naudingumo rodiklių :
- Pastato išorinės sienos (vėdinamos) - 0,13 W/(m2*K)
- Pastato išorinės sienos (nevėdinamos) - 0,12 W/(m2 *K)
- Lauko perdanga 0,24 W/(m2*K);
- Siena tarp butų 0,36 W/(m2*K);
- Stogas 0,11 W/(m2*K);
- Langai PVC, 3-jų stiklų, iš jų 2 stiklai – selektyviniai - 0,80 W/(m2*K);
- Lauko durys - Stiklinės durys vertinamos kaip langas - 0,80 W/(m2*K);
- Grindys ant grunto 0,12 W/(m2*K);
• Pastato vidaus inžineriniai tinklai
Naujai statomame pastate įrengiami visi būtini vidaus tinklai : vandentiekio, nuotekų, šildymo.
Šildymo sistemos tipas – grindinis šildymas.
Apšvietimo sistemos įranga – šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis.
Karšto vandens sistema – be cirkuliacinio kontūro. Karšto vandens ruošimo vamzdynai Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993m., d_izol ≈ ½ D_vamzd. Ilgis* 15,37 m.
Reguliavimas – automatinis su k.v. temperatūros pagal nustatytą rėžimą reguliavimu. Karšto
vandens talpa – nėra.
Pastato šildymo sistema - Nr.1. Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildytuvu. Energijos šaltinis –
gamtinės dujos. Naudingumo koef. η ≥0,94; galia ≥7,00 kW.
Vėdinimas - Mechaninis su rekuperacija: vėdinamas visas šildomas plotas. Rekuperatoriaus
naudingumo koef. ≥0,80, ventiliatorių sunaudojama energija ≤0,55 Wh/m3 (norminis SPI ≤0,55
Wh/m3 ) . Oro pašildymas elektra. Rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinančiuose
dokumentuose nurodyti duomenys turi būti pagrįsti bandymais pagal [3.41] nurodytus bandymo
metodus.
Vėsinimas - Vėsinimas pastate bus tik 1-4 (26.02 m2 ) ir 2-2 patalpose (34 m2 ). Vėsinimo nėra
35,14 m2 plote.
Vidaus inžinerinių tinklų projektiniai sprendiniai pateikiami atitinkamose techninio projekto dalyse.
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1.8 NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIAI; PROJEKTUOJAMI
INŽINERINIAI TINKLAI
• Vandens tiekimas
Vieno buto gyvenamo namo Minties Rato g. 27, Kauno m. vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų
tinklų projektas atliktas vadovaujantis UAB „Kauno vandenys“ 2020-10-07 išduotomis
projektavimo sąlygomis Nr. 54-3585, užsakovo užduotimi, galiojančiomis normomis bei
taisyklėmis.
Rekonstruojamo gyvenamojo namo Minties Rato g. 27, Kaune vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas
atliktas vadovaujantis UAB ,,Kauno vandenys “ 2020-10-07 išduotomis projektavimo sąlygomis Nr. 543585, užsakovo užduotimi, galiojančiomis normomis bei taisyklėmis.

Geriamos kokybės vandenį į projektuojamą vienbutį gyvenamąjį namą numatoma tiekti iš esamos
vandentiekio linijos (d100) Minties Rato gatvėje. Pasijungimo taške B1 projektuojama uždaromoji
armatūra. Į gyvenamą namą projektuojamas vandentiekio įvadas iš polietileninio vamzdžio d32mm.
Vandens apskaitos mazge projektuojamas pagrindinis pastato vandens skaitliukas d15mm.
Rekonstruojamo namo iškeliamas gyvenamo namo Minties Rato g. 27A, Kaune įvadinis šalto
vandens skaitiklis. Skaitiklis iškeliamas į projektuojamą šalčiui atsparų vandens apskaitos šulinėlį
(V1-1).
Buitinės nuotekos iš vienbučio gyvenamo namo nuvedamos beslėgiais PVC d160 mm nuotekų
vamzdžiais. Nuotekos nuvedamos į esamus nuotekų tinklus esančius kieme. Pajungimas numatytas
į projektuojamą nuotekų šulinį F1-1. Vamzdynai klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį
tinklo prasivalymą. Buitinių nuotekų išvado altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
Lietaus nuotekos nuo stogo nuvedamos beslėgiais PVC 160 mm nuotekų vamzdžiais. Lietaus
nuotekos nuvedamos į esamus lietaus nuotekų tinklus Minties Rato gatvėje. Pajungimas numatytas į
projektuojamą lietaus nuotekų šulinį L1-6.
•

Elektros energijos tiekimas

Projektas sudarytas AB „Energijos skirstymo operatorius“ užsakymu, pagal elektros tinklų ir
įrenginių
perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. TS21-27888.
Tinklo aukšta įtampa – 10 kV, tinklo žema įtampa – 400/230 V.
Projektuojamoje vietovėje gruntas yra priemolis, kurio lyginamoji varža – 15 Ω/m.
Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų „Statybos
įstatymo“ 6 straipsnyje.
Elektros energijos vartotojai III kategorijos.
Visi naujai montuojami elektros įrenginiai turi būti įžeminami pagal EĮĮT reikalavimus.
Projekte numatyta:
1) Esamą kabelių spintą KS-3084, iš transformatorinės TR-738, pakeisti į komercinės
apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS) iškeliant ją prie sklypo ribos
įrengiant trifazį „C“ charakteristikos 25A automatinį jungiklį ir komercinės apskaitos
skaitiklį.
2) Naują KS/KAS prijungimui prie 0,4kV KL “KS_3083 – KS_3084” ir “KS_3084 –
KS_3085” sumontuojant PM, o kitą esamą kabelį užvedant į KS/KAS. Prijungimui
įrengti 120 mm2 skerspjūvio kabelių liniją.
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3) Nuo naujos KS/KAS perjungti esamų Klientų elektros įvadus.
4) Esamą elektros apskaitą išmontuoti.
Parinkta trasa suderinta su suinteresuotais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius,
atsižvelgdamas į 2021-04-27 prašymą Nr. GST-6667, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

APLINKOS APSAUGA
Montuojant 0,4kV ir 10kV elektros linijas - technologinio proceso nelydi jokios atliekos,
triukšmas, oro ir grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai.
Vykdant žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. Atlikus darbus gerbūvį ir visas pažeistas
dangas vartotojas atstatys savo lėšomis.
Statybos metu rastos statybinės šiukšlės išvežamos į atliekų surinkimo vietas.
DĖL 0,4 kV ELEKTROS KABELIO STATYBOS DARBŲ MINTIES RATO G. 27-1,
KAUNO M. PROJEKTO DERINIMO
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
2021-04-15 gavo prašymą dėl „0,4 kV elektros kabelio nauja statyba, Minties rato g.27-1, Kaunas,
Kauno m. sav.". Informuojame, kad žemės sklypas Minties rato g.27, Kaune ir pastatai patenka – į
kultūros paveldo vietovės Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Žaliakalniu (unikalus objekto
kodas Kultūros vertybių registre 22148) teritoriją. Pritariame 0,4 kV elektros kabelio naujos
statybos, Minties rato g. 27-1, Kauno m. sav. projekto sprendiniams. Derinimo data 2021-04-22,
derinimo Nr.21-139K.
Šiluminės energijos tiekimas
Šildymo sistemos tipas – grindinis šildymas.
Pastato šildymo sistema - Nr.1. Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildytuvu. Energijos šaltinis –
gamtinės dujos. Naudingumo koef. η ≥0,94; galia ≥7,00 kW.
Vėdinimas - Mechaninis su rekuperacija: vėdinamas visas šildomas plotas. Rekuperatoriaus
naudingumo koef. ≥0,80, ventiliatorių sunaudojama energija ≤0,55 Wh/m3 (norminis SPI ≤0,55
Wh/m3 ) . Oro pašildymas elektra.
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1.9 ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE
•

•

-

Mechaninis patvarumas ir pastovumas
Pastato konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą
statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.
Gaisrinė sauga
Pagrindinės nuorodos pastato priešgaisriniams reikalavimams pateikiamos gaisrinę saugą
reglamentuojančiuose dokumentuose :
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2016-03-03, Nr. I-338).
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2014-08-22, Nr. 1-64).
Projektuojamas pastatas priskiriamas I ugnies atsparumo laipsniui.

Bendrieji reikalavimai
Gaisrinės saugos reikalavimus numatoma vykdyti atsižvelgiant į statinių išdėstymą teritorijoje,
parenkant statinio projektinius sprendinius, statybos produktus kt. optimaliai užtikrinant esminio
gaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimą.
Statinys projektuojamas ir turi būti pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per
ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Esminis
statinio reikalavimas „Gaisrinė sauga“ nustato, kad kilus gaisrui :
- Statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
- Būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
- Būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- Žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- Ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.
GAISRINĖ SAUGA

Statinys suprojektuotas ir turi būti pastatytas taip, kad kilus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam
tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo
galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys
žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių
įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.
Statinys suprojektuotas vadovaujantis:
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2014-01-03 įsakymas Nr. 1-2;
„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223;
“Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės” 2011 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-64;
„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, 2012-06-29 įsakymas
Nr. 1-186;
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Minties rato g. 27, gaisrinės saugos sprendiniai
Projektuojamas I atsparumo ugniai ir 1-os gaisro apkrovos kategorijos pastatas. Brėžinyje
pateikiami gaisrinės saugos sprendiniai ir atskyrimai, kadangi nuo gretimų pastatų, neišlaikomas
minimalus atstumas.
Nuo II atsparumo ugniai pastato (iš kairės) turi būti išlaikomas 8m atstumas, kadangi 5m spindulyje
turime gaisrinį hidrantą kuris aptarnauja abu pastatus, galima mažinti atstumą 20% t.y. turi būti
išlaikomas 6,4m atstumas tarp projektuojamo ir esamo pastato.
Nuo III atsparumo ugniai pastato (iš kairės) turi būti išlaikomas 10m atstumas, kadangi šį pastatą
taipogi aptarnauja aukščiau minėtas gaisrinis hidrantas, galime mažinti atstumą 20% nuo 10m iki
8m. Kadangi net sumažinus minimalius atstumus, tarp pastatų jie nėra išlaikomi, numatoma naujai
projektuojamo pastato lauko sienas besiribojančias su pastatais projektuoti REI 180 atsparumo
ugniai, o stogą įrenginėti iš REI 60 atsparumo ugniai medžiagų.

Objektas nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač
kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius. Gaisro ar sprogimo
požiūriu pavojingi technologiniai procesai pastatuose nevykdomi, todėl kilęs incidentas gali būti
pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui
pakanka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.
Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų
(toliau – priešgaisrinis atstumas), nustatomus pagal lentelę Nr.1.
Minimalūs priešgaisriniai atstumai iki gretimų pastatų :
Pastato atsparumo
ugniai laipsnis
I

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis
I
II
III
6
8
10

Lentelė Nr.1
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Statinio
atsparumo
ugniai
laipsnis

Gaisro
apkrovos
kategorija

I

1

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos
funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip(min)
Gaisrinių
LaiNelaiLauko
Aukštų, Stogai
Laiptinės
skyrių
kančios
kančios
siena
pastogės
Vidinės
Laiptaatskyrimo
konsvidinės
patalpų,
sienos
takiai ir
sienos ir
trukcijos
sienos
rūsio
aikštelės
perdangos
perdang
os

REI 180(1)

R 120(1)

EI 30

EI 30
(o<–
>i)(3)

REI
90(1)

RE
30(4)

REI
120

R 60(5)

Lentelė Nr.2
(1)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

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 3 lentelės
reikalavimus.
(4)

Priešgaisriniai atstumai tarp P.1.1, P.1.2 ir P.1.3 grupės pastatų, esančių skirtinguose žemės
sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų,
neviršija P.1.1 grupės pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto.
Statinio atsparumas ugniai
Statinio
grupė

Naudojimo paskirtis[10.5]

I

II

III

I

II

III

sąlyginis gaisrinio skyriaus
plotas FS (kv. m)

skaičiuojamoji
altitudė Habs (m)

2200

20

P.1.1 grupė
P.1.1

Gyvenamoji (vieno buto
pastatai)

1400

1000

10

5

Lentelė Nr.3
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Pastato gaisro rizika, ugnies ir dūmų plitimo stabdymas
Gaisro plitimas statiniuose ribojamas degančio ploto, degimo intensyvumo ir trukmės mažinimo
priemonėmis. Automatinė gaisro gesinimo sistema neprojektuojama.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema neprojektuojama. Rekonstruojamo pastato patalpose
(išskyrus vonios, WC, dušo patalpas) turi būti įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai („Dėl
normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“, Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų
projektavimo ir įrengimo taisyklės,2009-05-30, Nr.63-2538). Patalpoje turi būti įrengiamas ne
mažiau kaip vienas autonominis dūmų signalizatorius. Koridoriuje, jei jis ilgesnis kaip 12m, turi būti
įrengti
ne
mažiau
kaip
du
signalizatoriai
(abiejuose
koridoriaus
galuose).
Maksimalus vieno autonominio dūmų signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal
gamintojo reikalavimus, bet ne didesnis kaip 60m2. Autonominis dūmų signalizatorius turi būti
montuojamas patalpos centre ant lubų arba kuo arčiau centro, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų.
Nesant techninės galimybės įrengti autonominius dūmų signalizatorius ant lubų, juos galima tvirtinti
prie sienos 10-15 cm atstumu nuo lubų, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų kampo.
Inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo) perėjimai per perdangas
projektuojami metaliniuose vamzdžiuose arba komunikacijos šachtose, atskirtose EI 45 atsparumo
ugniai statybinėmis konstrukcijomis. Angos vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant
priešgaisrines pertvaras, sienas, perdangas, sandarinamos, užtaisomos užpildu, kurio atsparumas
ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.
Pastato konstrukcijoms ir jų apdailai numatoma naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų
statinio gaisrinio pavojingumo. Projektuojami vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams (apdailai)
įrengti naudojami statybos produktai tenkins degumo klasės reikalavimus pateiktus lentelėje Nr.4:
Patalpos

Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo laipsnis
I
Statybos produktų degumo klasės

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

Sienos ir lubos

C–s1, d0

Grindys

DFL–s1

Sienos ir lubos

C–s1, d0

Grindys

DFL–s1

Sienos ir lubos

B–s1, d0(2

Grindys

RN

Sienos ir lubos

B–s1, d0

Grindys

A2FL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių
Gyvenamosios patalpos

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis
ir pan.

lentelė Nr.4

Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės.
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Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami
Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio
konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais.
Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų viduje.
Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas
(antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų
keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Draudžiama juos
naudoti vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba naujinti.
(1)

Žmonių evakuacija iš patalpų ir pastato
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis,
inžinerinėmis, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.
Žmonių evakuacijai naudojami pagrindiniai įėjimai/ išėjimai tiesiai į lauką. Vienbučiame name
bendras didžiausias evakavimosi kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pirmame aukšte
iki išėjimų į lauką neviršija 30 m.
Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai
Vidaus gaisrų gesinimui gyvenamiesiems pastatams gaisriniai čiaupai neprojektuojami. Gaisrų
gesinimas iš išorės numatomas esamu gaisriniu hidrantu 5m spindulio atstumu nuo rekonstruojamo
pastato.
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
Artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos – Kauno apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba,
Nemuno g. 2-1, Kaunas 44294, nutolusi ~4 km važiavimo atstumu ir Kauno priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos 4-oji komanda, nutolusi ~2 km važiavimo atstumu. Priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos yra aprūpintos specialiąja gaisro gesinimo ir gelbėjimo technika ir yra tinkamai parengtos
galimiems incidentams likviduoti.
Pirminės gaisro gesinimo priemonės
Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi būti
teikiama universaliam ABC tipo gesintuvui. Pastate numatomi nemažiau kaip 2 vnt. po 4 kg ABC
tipo gesintuvai, išdėstant juos tolygiai pirmame aukšte.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos.
Pastate užtikrinamo normalios sąlygos gyventojams ir jų svečiams : užtikrinamas geriamos kokybės
vandens tiekimas iš centralizuotų vandentiekio tinklų; buitinių nuotekų šalinimas į kvartalinius
buitinių nuotekų tinklus; autonominis patalpų šildymas oras-vanduo sistema; mechaninis su
rekuperacija patalpų vėdinimas; natūralus ar dirbtinis apšvietimas.
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Patalpų mikroklimatas
Namo mikroklimato parametrai – šildymo sezono metu sistema turi atitikti Namo patalpų šiluminio
komforto aplinkos parametrų normuojamas vertes, nustatytas HN 42:2004. Įrengiant oro
kondicionavimo sistemą, reikalaujami mikroklimato reikalavimai turi būti išlaikyti bet kurio sezono
metu.
Šildymo sistemos tipas - grindinis šildymas
Pastato šildymo sistema - pastate kaip šilumos šaltinis numatytas dujinis katilas (šildymui ir karšto
vandens ruošimui). Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildytuvu. Energijos šaltinis
– gamtinės dujos. Naudingumo koef. η ≥0,94; galia ≥7,00 kW. Karštas vanduo ruošiamas dujinio
katilo pagalba.
Vėdinimas - Mechaninis su rekuperacija: vėdinamas visas šildomas plotas. Rekuperatoriaus
naudingumo koef. ≥0,80, ventiliatorių sunaudojama energija ≤0,55 Wh/m3 (norminis SPI ≤0,55
Wh/m3) . Oro pašildymas elektra. Rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinančiuose
dokumentuose nurodyti duomenys turi būti pagrįsti bandymais pagal [3.41] nurodytus bandymo
metodus.
Vėsinimas pastate bus tik 1-4 (26.02 m2) ir 2-2 patalpose (34 m2). Vėsinimo nėra 35,14 m2 plote.
Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas
Pagal STR 2.02.09:2005 priedas 5, rekonstruojamo namo patalpose, kuriose turi būti natūrali
apšvieta, natūralios apšvietos koeficientų dydžiai atitinka vertes:
-

Gyvenamame kambaryje (patalpos Nr.1-4, žr. brėžinyje - Pirmo aukšto planas), kurio plotas
26,02 m2, minimalus reikalingas langų plotas 4,3 m2, o esamas 9,5 m2
Gyvenamame kambaryje (patalpos Nr.2-2, žr. brėžinyje - Antro aukšto planas), kurio plotas
34 m2, minimalus reikalingas langų plotas 5,6 m2, o suprojektuotas 15,2 m2

Atliekų tvarkymas
Atliekų konteinerio vieta numatoma sklype, kietos dangos aikštelėje. Pradėjus eksploatuoti pastatą,
gyventojai turi sudaryti komunalinių atliekų įvežimo sutartį. Atliekų išvežimo sutartis privaloma
sudaryti tik su įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos
pažymėjimą.
Prieš pradedant žemės darbus, dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos
darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. Įrengus dangas ir kelio bortus, bus sutvarkomi žali plotai.
Vietose, kur atliekant vertikalinį planavimą įrengiamos iškasos arba pylimai ir buvo nuimtas augalinis
gruntas, arba kur buvo pakloti tinklai ir jei ten nesuprojektuotos kitos dangos, įrengiama veja.
•

Naudojimo sauga

Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego
nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos. Įrengiamos įžemintos elektros rozetės.
Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs.
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•

Apsauga nuo triukšmo

Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų
grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui ir poilsiui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Apsaugą
nuo statinių išorėje spinduliuojamo triukšmo užtikrins pakankama uždarosios erdvės (statinių
patalpų) garso izoliacija. Apsaugą nuo gretimoje patalpoje spinduliuojamo triukšmo užtikrins garso
izoliacija tarp dviejų uždarų erdvių (patalpų).
Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrins norminę garso izoliaciją.
Langai (vitrinos) įrengiami su stiklo paketais. Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija.
Pakabinamoms luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos.
Pagal STR 2.01.07:2003 („Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ ) naujai
projektuojamų gyvenamųjų namų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C – priimtino
akustinio komforto klasė.
Objekte bei šalia esančių žmonių girdimas triukšmo lygis neviršys leistinų dydžių nustatytų higienos
normose – HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“.
•

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

Pastato atitikimas energinio naudingumo klasei gali būti priskiriamas tik pilno baigtumo pastatui.
Projektavimo metu yra nustatomos tikslinės vertės kurios turi užtikrinti perspektyvinį pastato
atitikimą energinio naudingumo klasei. Rekonstruojamo pastato rodikliai pagal STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus.
Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies)
šildomo ploto:
Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m2·metai): 238,95
Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m2·metai): 154,15
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: 0,03
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m2·metai): 71,65
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m2·metai): 16,06
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m2·metai): 18,66
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m2·metai): 23,01
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m2·metai): 0,90
Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m2·metai): 28,99
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1.10 GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS
• Statybvietės ribos ir jų aptvėrimas, pagrindiniai transporto keliai
Statybvietės teritorija turi būti aptverta statybine tvora, kad į teritoriją statybos metu nepatektų
pašaliniai asmenys.
Vykdant statybos darbus turi būti nustatomos pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti)
pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais – įspėjamąja juosta.
Šuliniai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba apyverti.
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje
arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.
Įvažiavimas į statybos teritoriją iš Minties Rato gatvės. Prie išvažiavimo iš statybvietės turi būti
įrengta išvažiuojamojo transporto ratų plovimo vieta. Ratų plovimo vieta turi būti įrengta
rekonstruojamo pastato žemės sklypo ribose Minties rato g. 27, vieta parodyta Sklypo plano
brėžinyje.
•

Statybos aikštelė, statybinių atliekų tvarkymas

Statybinės medžiagos, gaminiai statinio statybai sandėliuojamos žemės sklypo ribose aptvertoje
statybos aikštelėje. Numatomi statybininkams konteinerių tipo vagonėliai buitinėms patalpoms;
pastatomas biotualetas. Statybos darbams naudojami mechanizmai ir įrengimai numatomi pagal
rangovo turimą parką.
Vykdomas statybos aprūpinimas reikalingais inžineriniais tinklais.
Elektra statybos laikotarpiu gali būti pasijungiama nuo dyzelinio generatoriaus arba nuo esamų sklype
tinklų prieš tai suderinus ir gavus tinklų savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus.
Statybos laikotarpiu aprūpinimas vandeniu gali būti sprendžiamas laikinos vandens talpyklos
pastatymu.
Statybinių atliekų surinkimui statybos darbų vykdymo metu nurodytoje vietoje numatoma laikina
atliekų sandėliavimo aikštelė, kurioje statomi konteineriai statybinėms atliekoms, taip pat numatoma
pastatyti atskirą konteinerį buitinių atliekų surinkimui. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos
susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos medžiagos,
rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Statybinės atliekos bus išvežamos
iš statybos darbų aikštelės į statybinių medžiagų sąvartyną arba pagal sutartis atiduodamos
įregistruotam atliekų tvarkytojui tolimesniam jų sutvarkymui.
Statybinės medžiagos netinkamos antriniam panaudojimui yra išvežamos ir priduodamos į statybinių
atliekų sąvartyną. Statybinės medžiagos netinkamos antriniam panaudojimui mediena išvežama ir
panaudojama kaip kuras. Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu gali būti tikslinami, sudarant
atliekų išvežimo sutartis. Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su atestuotomis –
registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos
pažymėjimą.
21/06 01 – PP – BD.AR

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

24

28

0

Technologinis
procesas

1
Statybinės
atliekos

Statybininkų
poreikiai

Atliekos
Pavadinimas

kiekis
t/d
t/
kg/
metu
parą
s

Kodas
pagal
atliekų
sąrašą

Pavojingumas

Atliekų saugojimas
objekte
Laikymo
Didžiausąlygos
sias
kiekis

2
Betonas,
gelžbetonis,
plytos

3
-

4
0,6

Agregatinis
būvis
(kietas,
skystas,
pastos)
5
kietas

6
17 01 01

Statistinės
klasifikacijos
kodas
7
12.11

8
Nepavojinga

9
Statybos
aikštelėje

10
0,6 t

Medis

-

0,3

kietas

17 02 01

07.53

Nepavojinga

Statybos
aikštelėje

0,3 t

Stiklas

-

0,3

kietas

17 02 02

07.12

Nepavojinga

0,3 t

Metalas

-

0,5

kietas

17 04 05

06.11

Nepavojinga

Mišrios
komunalinės
atliekos

-

0,5

kietas

20 03 01

10.11

Nepavojinga

Statybos
aikštelėje
Statybos
aikštelėje
Statybos
aikštelėje

0,5 t
1 m3

Numatomi
atliekų
tvarkymo
būdai

11
Pagal
atestuotąregistruotą
atliekų
tvarkytoją
Perdirbtas
antriniam
panaudojimui
Pridavimas
perdirbimui
Pridavimas
perdirbimui
Išvežama į
sąvartyną

Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta „Statybinių
atliekų tvarkymo taisyklėse“. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi
iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos
turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip. Kad nekeltų
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybinės medžiagos netinkamos antriniam panaudojimui
mediena išvežama ir panaudojama kaip kuras. Statybinės medžiagos netinkamos antriniam
panaudojimui yra išvežamos ir priduodamos į statybinių atliekų sąvartyną.
1.11 PREVENCINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO
Pastato sklypų ribos žymimos reljefo elementais, želdiniais ar kitais elementais. Bendras sklypo
apželdinimas turi būti toks, kad netemdytų matomumo sklype.
Įėjimų i pastatus lauko durų neturi slėpti želdiniai ir priestatai, neturi būti nišų ar kitų vietų slėptis ar
kliūčių matyti pastato prieigas iš toliau.
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3.11. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINTUMAS
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė
naudotis inžineriniais tinklais. Naujai statomas pastatas eksploatacijos metu nepadidins aplinkos
taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.
2. PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ
NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS
2.1 PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
2. Teritorijų planavimo dokumentai (detalusis planas).
3. Statinio statybos sklypo tyrinėjimų ataskaitos.
2.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP SĄRAŠAS
2.2.1. LR įstatymai:
1. LR Statybos įstatymas. 1996 03 19, Nr. I-1240.
2. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 1994 12 22, Nr. I-733
3. LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1005
4. LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446
5. LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas. 2013 07 02, Nr. XII-459
6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998 06 16, Nr. VIII-787.
2.2.2. organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.
4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė.
5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas.
6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
7. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
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2.2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1. STR 2.01.01(1:2005). Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
2. STR 2.01.01(2:1999). ESR. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3:1999). EfSR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4:2008). ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.01.01(5:2008). ESR. Apsauga nuo triukšmo.
6. STR 2.01.01(6:2008). ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
7. STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
8. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
9. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.
10. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
11. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.
12. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
13. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
14. STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
15. KTR 1.01:2008. Automobilių keliai.
16. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
17. GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų, geodezinių
nuotraukų atlikimo tvarka.
18. GKTR 2.08.01:2000. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.
2.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų
įrengimo taisyklės.
3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
4. Elektros įrenginių bendrosios taisyklės. 2012 02 03, Nr. 1-22.
5. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2010 07 27, Nr. 1-223.
6. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010 12 07, Nr. 1-338.
7. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 2011 02 22, Nr. 1-64.
8. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės. 2012 m. sausio 2 d. Nr. 1-2.
9. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinė saugos taisyklės. 2013 10 28. Įsk. Nr. 1-264.
10. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. DT 5-00. 2000 12 02, Nr. 346.
11. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 2010 09 17. Nr. A1-425.
12. Įsakymas. „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastrinių duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklių.“ 2002 12 30 Nr. 522.
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2.2.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
1. HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“.
2. HN42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.
3. LR AM 2007 04 02 įsakymas Nr. 21-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“.
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 1995 12 09 Nr. 1640.
5. AM 2008-01-31 Nr. D1-87 „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimo šiems darbams išdavimo medžių ir krūmų vertės
atlyginimo aprašas.“
6. AM 2007-12-21 Nr. D1-694 „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos“.
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ESAMO PASTATO LAUKO
SIENŲ KONTŪRAS
(ESAMI PAMATAI)
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.

2-4

1500

A

1

1160

1665

1-3

965

1665

B

2025

2290

1200

1-2

2585

1200

1020

9950

3455

3

4

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PLOTAS (m²)

Nr.

PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS (m²)

1-1 KORIDORIUS

3.76

2-1 KORIDORIUS

1-2 HOLAS

6.72

2-2 KAMBARYS

34

1-3 WC/VONIOS PATALPA

8.10

2-3 VIRTUVĖLĖ

4.65

1-4 SVETAINĖ

2-4 WC

26.02
BENDRAS PLOTAS:

44.60

NAUDINGAS PLOTAS:
GYVENAMASIS PLOTAS:

2.34

2.91
BENDRAS PLOTAS:

43.90

44.60

NAUDINGAS PLOTAS:

43.90

44.60

GYVENAMASIS PLOTAS:

43.90

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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FASADO APDAILA - STRUKTŪRINIS TINKAS (10 mm)
- VIDINĖ SIENA
VIENGUBO METALINIO KARKASO SU DVIGUBA
GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ DANGA PERTVARA SU
MINERALINĖS VATOS UŽPILDU
- ESAMO PASTATO LAUKO SIENŲ KONTŪRAS
(ESAMI PAMATAI)
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320

RHEIZINK SKARDA - RHEINZINK
FALCŲ SISTEMA

900

300

900

RHEIZINK SKARDA - RHEINZINK
FALCŲ SISTEMA

6850

1

PJŪVIS 1-1

6850

1

2

1950

3

4

A

8000

B

4

C

RHEIZINK SKARDA - RHEINZINK
FALCŲ SISTEMA

Struktūrinis tinkas

6850

8000

4

1

C

1950

Struktūrinis tinkas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

B

A

- FASADŲ IR STOGO APDAILA - RHEIZINK SKARDA RHEINZINK FALCŲ SISTEMA
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
1

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS
ĮĖJIMAS Į SKLYPĄ
ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ
SKLYPO RIBA
KAIMYNINIŲ SKLYPŲ RIBOS
ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMOSI RIBOS, SKLYPO DALYS

1

2

A
3

4

BAZALTO TRINKELĖS 10x10x10 cm

88 m²

B
A

3,21 m²

TERASINĖS PLYTELĖS

B

1

5 m²

BAZALTO SKALDA
C

61,66 m²

KERPAMA VEJA

1
C

4

STATYBOS METU NUMATOMA RATŲ APIPLOVIMO VIETA

Objektas:

0
PASTABOS:
1. MATMENYS SKLYPE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. PROJEKTE NURODOMAS KIEKIS NURODYTAS NEĮVERTINUS NATŪRINIŲ MATMENŲ, APDAILOS IŠEIGOS, PJAUSTYMO, LIKUČIŲ PANAUDOJIMO IR KT.
3. SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SKLYPO PLANAMS.
4. STATYBOS METU, VISAS SKLYPE ESANTIS DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS IŠSAUGOJAMAS IR NAUDOJAMAS VEJOS SĖJIMUI.
5. VIETOJE VEJOS BORTŲ VISU TRINKELIŲ DANGOS PERIMETRU NAUDOTI METALO JUOSTĄ.
6.
7.
8.
9.

VEJA IR MEDŽIAI SODINAMI LAIKANTIS LR APLINKOS MINISTRO 2007 12 29 ĮSAKYMO NR. D1-717 REIKALAVIMŲ.
LAIKANTIS STR 1.05.01:2017 7 PRIEDO P.1 REIKALAVIMŲ, SKLYPO PERIMETRU TIESIAMA AŽŪRINĖ METALINĖ TVORA. H=1.5 M TVORA TIESIAMA
PRIE ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMOSI RIBOS, KONSTRUKCIJOMS NEPERŽIANGIANT SKLYPO NAUDOJIMOSI RIBOS.
UŽSAKANT GAMINIUS, JŲ IŠMATAVIMAI TURI BŪTI TIKSLINAMI STATYBOS VIETOJE BEI PAPILDOMAI DERINAMI SU STATYTOJU (UŽSAKOVU),
RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS;
ESANT PROJEKTO DOKUMENTACIJOS NESUTAPIMAMS KREIPTIS Į PROJEKTO AUTORIUS, DERINTI SU PV;

Minties Rato g.27, Kaunas
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Daugiabučio gyvenamojo namo Minties Rato g. 27, Kaune, rekonstrukcijos
ir paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį pastatą projektas
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