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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
A I Š K I N A M A S I S R A Š TA S
PRO J EKT UO JA MO ST AT IN IO P AŽ IN T IN IA I D UO MEN Y S
Statytojas : Tomaš Jurcevič
Statybos vieta: Vilniaus r.sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs, Didlaukio g.16D
Žemės sklypo kadastinis Skl. kad.Nr. 4162/0100:1749
Statybos paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas
Statybos rūšis: nauja statyba;
Statinio kategorija: neypatingi statiniai;
Projekto stadija: projektiniai pasiūlymai
Projektuotojas: INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 402871
Dmitrij Kaidašov Atest.Nr. A1454 architect.dmitrij@gmail.com;
Projekto vadovas: PV Arch. Dmitrij Kaidašov Atest.Nr. A1454 tel. 868574269

SKLYP O SUT VA RKYMO AP IBŪD INIMAS
Paslaugų paskirties pastatas (autoserviso) projektas parengtas vadovaujantis projektine
užduotimi
ir LR galiojančiais STR. Sklype projektuojamas vieno aukšto pastatas 258,52 kv.m. bendro ploto.
Sklypo plotas 0, 1245ha. Sklypo forma – taisyklingo stačiakampio formos. Pastato tūris
– 1700 ,00 m3. Sklypo forma – taisyklingo stačiakampio formos. Inžinerinių geodezinių
matavimo duomenimis, sklypo reljefas yra sąlyginai lygus. Sklypui Nemėžio sen., Katiliškių vs.,
Didlaukio g.16D Vilniaus r.sav buvo atliktas ir patvirtintas detalusis planas . Pagal Šį patvirtintą
planą projektuojamas pastatas priartėja prie šiaurinės sklypo ribos vieną metrą. Prie kitų sklypų
ribų minimalus atstumai – išlaikomi.
Žemės sklypas yra teritorijoje, kur buvo parengtas Vilniaus rajono teritorijos dalies U zonos
planas. Žemės sklypas patenka į PA (paslaugų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorija).
Maksimalus aukštis iki 18 m, užstatymo tankis iki 80 procentų, intensyvumas iki 0.8.

ARCH ITEKT ŪRI NI AI - PLAN IN IA I SPR END I MAI
Bendras pastato plotas – 258,52 m2; pagrindinis plotas – 200,00 m2, Pastato tūris – 1700,00
m3. Projektuojamas pastatas vieno aukšto.
Pastate numatomas natūralus bei dirbtinis apšvietimas. Projektuojamo pastato
ventiliacija numatyta rekuperacinės sistemos pagalba.
Prieš statybos darbus reikia atlikti „A
++“ klasės energetinio naudingumo skaičiavimus ir nustatyti rekuperacinės sistemos
minimalius parametrus ir pajėgumus. Įvažiavimas į sklypą suprojektuotas iš Pietų pusės pusės, iš
būsimos Kinėlių gatvės. Sklype statinių nėra.
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INŽINERINIAI S P R E N D I M A I
Vandens tiekimas:
Numatoma prisijungti prie anksčiau suprojektuoto gręžinio gretimame sklype. Pridedamas parengtas
projektas su techninėmis sąlygomis ir gretimo sklypo savininkų sutikimas dėl prisijungimo prie anksčiau
suprojektuoto gręžinio
Buitinė nuotekynė:
Numatomi buitinių nuotekų valymo įrenginiai savo teritorijoje.
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Apdai la
I šo r ės si en os
Stogas

Stogo karnizas
Cokolis

Vidaus sienos,
pertvaros

Pastato Išorės
Lauko sąlygomis eksploatuojamos daugiasluoksnės panelės.
stogo danga –skarda arba kita stogo danga, kurios įrengimas turi atitikti
pasirinktos stogo dangos įrengimo technines taisykles. Lietaus vandens
nuvedimo sistema – iš standartinių skardos ar plastiko gaminių-išorinis.
apkalamas medinėmis dailylentėmis.
Tinkuojamas struktūriniu tinku arba aptaisomas dekoratyviniais
akmenimis.
Pastato vidaus
Pastato vidaus atraminės sienos taip pat yra iš daugiasluoksnių
panelių. Atitvarinės sienutės virtuvės , wc , darbo kabinėto- karkasinės ,
apsiuvamos gipsokartonu. Gipsokartono paviršių apdaila : dažymas,
padengimas
glazūruotomis
plytelėmis. WC ir virtuvėje
rekomenduojamos keramikinėmis plytelėmis.
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Lubos
Lubos virtuvėje , wc, darbo kabinete ir techninėje patalpoje
Aptaisomos
gipso kartonu ir dažomos pagal užsakovo
pageidavimus
Langai ir durys
Langai plastiko rėmais, Langai
su išbaigta gamykline apdaila.
Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos su
staktomis ir varčių rėmais iš medžio masyvo arba šarvines su atitinkančia
bendrą sprendimą apdaila.
Patalpų vidinės durys – medinės (skydinės), įstiklintos arba
aklinos.
Durys tarp patalpų su dideliu temperatūros skirtumu apšiltinamos.
Durų šilumos perdavimo koeficientas U projektuojamas
1.0 W/(m²·K), o garso izoliavimo klasė – ne žemesnė kaip C, kurios
garso izoliavimo rodiklis Rw turi būti ne mažiau kaip 33 dB.
SU SIS I EK IMO SP REND IM A I
Aplink pastatą numatyta nuogrinda 0.75m. įvažiavimas iš gatvės ir keliukas iki pastato
sutankinto žvyro danga numatyta tik savo savo sklypo ribose. Parkavimui numatomos aišktelės prie
projektuojamo pastato ir prie įvažiavimo į sklypą. ; privažiavimas -žvyro dangos, parkavimo aištelės
grindžiamos betoninėmis trinkelėmis.
Įvažiavimui ir išvažiavimui iš planuojamos teritorijos numatyta nauja nuovaža , pagal statybos
rekomendacijas R-36-01 „Automobilių kelių sąnkryžos“. Įrengti kietą dangą galima galima , kai
bus pakloti centralizuoti tinklai. Rangiant formavimo pertvarkimo projektą buvo parengta eismo
organizavimo schema, kuria vadovaujamės. Tam pačiam savininkui T.J. priklauso ir inzinerinės
infrastrukturos sklypas per kuri privažiuojama prie sklypo.
Aplink projektuojamą pastatą numatyta nuogrinda 0.75m. Parkavimui numatomos aišktelės prie
projektuojamo pastato ir prie įvažiavimo į planuojamą teritorijos dalį ; privažiavimas ir parkavimo
aištelės grindžiamos betoninėmis trinkelėmis.
KONSTRUKC INĖS D A LIES AP RAŠAS
1. Bend ri ej i pa ži n ti ni ai du o menys.
1.1 Statinio geografinė vieta Sklypas ,Vilniaus r., sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs , Didlaukio
g.16D
1.2. Statinio funkcinė paskirt is. Sklype projektuojamas paslaugų paskirties - Statinių
klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį(2.4.) punktas; kategorija– neypatingas.
1.3. Ryšys su kultūros paveldu . Sklypas nepatenka į kultūros vertybių teritorijas. Sklypas
nepatenka
į gamtinio karkaso teritoriją.
2. Bendrieji duomenys. Konstrukciniai sprendiniai.
2.1. Projektuojamas pastatas
Pastatas projektuojamas 1 auškto, be rūsio, stačiakampio plano formos, bendrieji parametrai
10,9 X 28,45 m. Pastato aukštis 6,15 m nuo suplaniruoto žemės
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paviršiaus.
2.1.1. Pamatai. Pamatai projektuojami poliniai gręžtiniai . Cokolis tinkuojamas drėgmei atspariu
struktūriniu tinku. Prieš statybas reikia atlikti geologinius grunto tyrimus, statyti vadovaujantis
konstrukcijų projektu. Pastato mūro sienų ir pertvarų apsaugai nuo drėgmės įrengiama
hidroizoliacija iš 2-jų sluoksnių ritinnės dangos, užklijuotos su šalta bitumine mastika. Vertikali
hidroizoliacija, specialios mastikos bituminės ar plastiko ritininės dangos pagal gamintojų
rekomentacijas, būtina įrengti 0,5 m aukščau maksimalaus gruntinio vandens lygio. Vandens
nuvedimui nuo pamatų, eksploatuojant pastatą, jo perimetru rekomenduojama įrengti
drenažą.
2.1.2. Sienos ir pertvaros. pastato išorės ir vidaus laikančios sienos projektuojamos
daugiasluoksnės panelės , kurios tvirtinamos ant metalinio karkaso.
Kaminai (ventiliacijai/dūmtraukiai) mūrijami iš keramikinių blokelių su angomis ventiliacijos
kanalams . naudoti kaminų konstrukcijas, kurios atitinka Aplius klasės reikalavimams.
2.1.3. Stogas. stogas numatytas dvišlaitis, stogo konstrukcija – metalinė. Stogo danga – profiliuotos
skardos lakštai su daugiasluoksnių panelių uždanga. Parinkus kitą stogo dangą, stogo dangos
dangai keliamas minimalus nuolydis bet kokiu atveju turi atitikti suprojektuotam statinio stogo
nuolydžiui. Lietaus vandens nuvedimas – išorinis.
2.1 .4. Grindų konstrukcija . grindų konstrukcija įrengiama šilumos izoliacijos sluoksniu,
su hidroizoliacija, ant viršaus liejant armuotą grindų sluoksnį (žiūr. parengtą konstrukcinę
dalį). Nuolat
drėgmės veikiamose
patalpose įrengiamas papildomas
teptinės
hidroizoliacijos sluoksnis po apdailiniu grindų sluoksniu. Būtina įrengti temperatūrines
siūles, siekiant kompensuoti grindų betono sluoksnio plėtimasi kintant temperatūrai.
Siūles būtina įrengti patalpos perimetru ir ne rečiau kaip 6,0x6,0 m.
2.1.5. Fasadai. Fasadai-daugiasluoksnės panelės; įrengiamas izoliacinės medžiagos sluoksnis iki pat
lango rėmo. Fasadų apdaila – dažai ir skardos inkliuzai. Pastato cokolis tinkuojamas ir
šiltinamas polistireninio putplasčio plokštėmis. Fasadų apšiltinimo bei apdailos medžiagų
įrengimo darbus atlikti pagal konkretaus pasirinkto gamintojo technologiją ir rekomendacijas.
2.2. S tatini o svarbumo kl asė, i l gaamži šku mas , koeficientai ir kt. Pastatas pagal paskirtį ir
žmonių susitelkimą priskiriamas RCII patikimumo klasei, konstrukcijų patikimumo koeficientas,
saugos ribiniam būviui γ1=0,95.
Statinio gyvavimo trukmė (priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos
produktų, iš kurių jis pastatytas), naudojant statinį normalaus naudojimo sąlygomis ir per visą
gyvavimo laikotarpį laiku atliekant būtinus statinio priežiūros bei remonto darbus .
2.3. Statinio apkrovos. Visos apkrovos bei galimi jų deriniai ir skaičiavimai turi būti tikslinami darbo
projekto metu. Projektuojant konstrukcijas pirminiais skaičiavimais buvo vertinamos šios
apkrovos ir poveikiai bei jų deriniai (pagal STR 2.05.04:2003). Prieš pradedant darbus pastato
konstrukcijoms parengti atskirą konstrukcijų projektą.
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2.3.1. lentelė
Sniego apkrova
(qs)

I- sniego apkrovos rajonas;
s    ce  ct  sk   g  k f 1  0.8 1,0 1,0 1,6 1,31.0  1.67 kN m2 ;
Čia:
sk  1.6 kN m2 yra sniego dangos ant 1 m 2 horizontaliojo žemės paviršaus
svorio charakteristinė reikšmė,
 – stogo sniego apkrovos pavidalo koeficientas;
ce – ekspozicijos (atodangos) koeficientas, kurio reikšmė priimama 1,0;
ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar
kitos terminės įtakos, priimamas 1.0.
k f 1 - sniego apkrovos dalinis patikimumo koeficientas γ=1,3.

Vėjo apkrova
(qe)

Pastatus numatyta statyti Vilniaus rajone, todėl apkrovos parenkamos pagal Iojo vėjo apkrovos rajoną, “B” tipo vietovėje.
Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamoji wme apskaičiuojama,
taikant tokią išraišką:
wme  qref  c z   ce   w  B  0,36  0,5  0,4 1,3  0,6  0,094kN / m ,
čia:
q ref – vėjo atskaitinis slėgis, nustatomas pagal apibrėžtą atskaitinį
greitį
qref 


1,25
 vref 
 242  0,64 103 Pa  0,36kPa ,
2
2

Čia:
  1,25 kg m 3 yra oro tankis audros metu,
vref  24 m s – vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė;

Apledėjimo
apkrovos
Apkrova
statybos metu
Nuolatiniai
poveikiai
Naudojimo
apkrovos (qnaud)

cz  – koeficientas, priklausantis nuo vietovės reljefo tipo ir aukščio nuo
žemės paviršiaus, priimamas “B” tipo vietovei: projektuojamo pastato aukštis
z=6,39 m, interpoliacijos būdu iš STR 2.05.04:2003 12.1 lentelės c(z)=0,54.
ce  0,4 išorinio slėgio aerodinaminis koeficientai;
 w – vėjo apkrovos dalinis patikimumo koeficientas 1,3;
B – nagrinėjamojo ruožo plotis;
Projektuojant pastatą nebuvo vertinamos.
Statybos metu apkrovos atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, medžiagų
sandėliavimo ir kt., neturi viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų apkrovų,
kurios betarpiškai veikia jas.
Savasis konstrukcijų svoris;
Apkrovos patikimumo koeficientas γ=1,35.
Naudojimo apkrova ant grindų priimta pagal STR 2.05.04:2003 10.2 lent. B
kategoriją- gyvenamieji plotai, 1,5kN/m2.
Kilnojamųjų pertvarų svoris 1,2 kN/m2.
Apkrovos dalinis patikimumo koeficientas γ=1,3.
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2.4. Atitvarų garso i zo l i avi mo sprend i ni ai . Pastato vidaus ir išorės aplinkos garso
klasė suprojektuota įvertinant STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga
nuo triukšmo“ reikalavimus - ne žemesnė nei „D“.

GALIMA STATYBO S ĮT AK A APLIN KA I,GYV E NTOJAM S, G RET IM OMS
TERITORIJOMS
Statybos aikštelė statybos metu pažymima žemės sklypo ribose ir jose sandeliuojamos
statybinės medžiagos. Praėjimai ir pravažiavimai uždaryti nebus. Statybinės atliekos turi būti
tvarkomos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 str. nustatyta tvarka.
Statybinis laužas turi būti sandeliuojamas specialiuose konteineriuose sklypo ribose ir išvežamas
sutarčių pagrindu į atliekų sąvartyną.
Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.
GAISRIN Ė SA UG A
Bendri reikalavimai:
Visi sprendimai atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM
direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų „Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai” reikalavimus.
Projekto gaisrinės saugos dalis atlikta vadovaujantis:
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės;
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės;
- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.
Projektuojamo pastato paskirtis – pagal funkcinę grupę priskiriamas P.2.4 – paslaugų pastatai –
statinių grupei. Statinių skaičius sklype –1. Sklypo plotas – 0.1245 ha, bendras pastato plotas –
258,52 m2 ,statybinis tūris 1700,00 m³;
Pastatas statomas tokiais atstumais iki sklypo ribos, kaip suderinta projektiniose
pasiūlymose.
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto fg nustatymas:
Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:
Fg = Fs ∙ G ∙ cos
(90KH),
čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedo
1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;
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KH – skaičiuojamojo aukščio
koeficientas,

KH = H/Habs;

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios
paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, –
nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio
aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės
(Habs), m;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedo 1
lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės
Statinio
grupė

P.2.4

Naudojimo paskirtis

Paslaugų pastatai

Statinio atsparumas ugniai
I
II
II
I
II
sąlyginis gaisrinio I
skyriaus
plotas FS (kv.
P.2 grupė
m)
6000
2000
1000
20
10

II
I

5

Koeficientas G nustatomas taip:
G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas;
G = 1+(G2+…+G8), jeigu G1 koeficientas neįvertinamas;
čia: G1…G8 – statinio gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate
įdiegiamų gaisrinės saugos sistemų ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos galimybių; jų skaitinės
vertės pateiktos Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedo 2 lentelėje.
G3, G4 dalinių koeficientų reikšmės taikomos tik pritarus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo
tarnybai.
Pastato duomenys (stati n i o gr up ė P.2. 4, ats p ar u mo u gn i ai l ai p sni s II).
Fs=2000 m2; H = 0.40 m; Habs = 10 m; G = 1,
KH =0.4/10 = 0,04; Fg = 2000 ∙ 1 ∙ cos (90 ∙ 0,04) = 1996,05 m2.
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas 1996.05 m2

MINIMALŪS PRIEŠGAISRINIAI ATSTUMAI TARP
PASTATŲ

Pastato atsparumo
ugniai laipsnis

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

6
8
10

8
8
10

10
10
15

Priešgaisriniuose protarpiuose tarp pastatų draudžiama saugoti degias medžiagas arba juos
užstatyti.Gaisro apkrovos kategorijai reikalavimai netaikomi.Dūmtraukių pastate nenumatyta.
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai
15
20
30
45
60

Inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų
EI 15
EI 20
EI 30
EI 45
EI 60

Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti
užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai
(kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.
Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines
dangas (antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas turi
būti atliekamas atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas pagal naudojamų priešgaisrinių medžiagų
gamintojo nurodytus techninius reikalavimus. Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur nėra galimybės
jų periodiškai keisti arba atnaujinti.

vidinės sienos

laiptatakiai ir aikštelės

laiptinės

stogai

aukštų, pastogės patalpų, rūsio
perdangos

lauko siena

nelaikančiosios vidinės sienos

laikančiosios konstrukcijos

gaisrinių skyrių atskyrimo sienos
ir perdangos

2 lentelė
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)
Gaisro apkrovos kategorija

Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai
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II

RN

REI 60(1)

R 45(2)

EI 15
(o↔i)(3)

REI 20(2)

RE 20(4)

REI 30

R 15(5)

(1)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
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 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle
pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-12 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 3 lentelės
reikalavimus.
RN – reikalavimai netaikomi.
(2)

Statybai naudojami produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose (standartuose, techniniuose
liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
Stogo medinių elementų gamybai naudoti spygliuočių medieną. Stogo visas medines
laikančiąsias konstrukcijas – gegnes, statramsčius, spyrius, stygas, rygelius, ilginius gaminti iš
pirmos rūšies pjautos medienos, kitas konstrukcijas – iš antros rūšies. Medienos drėgnumas turi būti
ne didesnis kaip 20 %. Stogo konstrukcijoms naudojamos medinės gegnės ir grebėstai turi būti ne
žemesnės
kaip
B – s3, d2 degumo klasės. Antipirenai, kuriais apdorojamos medinės
konstrukcijos, turi būti sertifikuoti, o apdorota mediena išbandyta ir degumo grupė patvirtinta
atitinkamais dokumentais.
Techninė patalpa (šildymo tipas-pagal energetinio naudingumo skaičiavimo rekomendacijas)
nuo kitų patalpų turi būti atskirti priešgaisrinėmis perdangomis (REI 45), sienomis (REI 45),
priešgaisrinėmis durimis (EW-30-CO). Kai virš šių patalpų perdanga medinė arba patalpos
ribojasi su medinių konstrukcijų stogu, lubos aptaisomos dviem ugniai atsparaus (A2-s1, d0 klasės)
gipso kartono 12,5 mm storio plokščių sluoksniais pvz.: Knauf Fireboard. Plokštės gali būti
tvirtinamos naudojant klijuojančiu gipso mišiniu. Tvirtinimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kas
600 mm vertikaliai bei horizontaliai. Plokščių jungimosi vietos turi būti užsandarinamos
jungiančiuoju mišiniu.
Pastatas turi būti aprūpintas gesintuvais: 150 m² – 4 kg. Šiuo atveju – 6 kg.
Taip pat mediena turi būti apdorojama antiseptikais, apsaugančiais nuo biologinės agrasijos
poveikio
STATYBOS PRODUKTŲ, NAUDOJAMŲ VIDINĖMS SIENOMS, LUBOMS IR
GRINDIMS ĮRENGTI, DEGUMO KLASĖS
5 lentelė
Patalpos

Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Lapas

Lapų

Laida

11

29

O

SA aiškinamasis raštas
TP-AR-2021 -14 –PP-BD-AR

Paslaugų paskirties pastatas (7.4.),
Didlaukio g.16D, Katiliškių vs., Nemėžio sen., Vilniaus r.sav
Statybos projektas

I
II
II
I
statybos produktų degumo klasės
Techninės nišos, šachtos, taip pat
erdvės virš kabamųjų lubų ar po
dvigubomis grindimis ir pan.
Asg, Bsg kategorijų gamybos
ir sandėliavimo patalpos
Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos
ir sandėliavimo patalpos
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos

sienos ir lubos

B–s1, d0

D–s2, d2

RN

grindys

A2FL– s1

DFL–s1

RN

A2–s1, d0
A2FL–s1
B–s2, d2
DFL–s1
B–s1, d0
DFL–s1

B–s1, d0
A2FL–s1
D–s2, d2
DFL–s1
B–s1, d0
DFL–s1

B–s1, d0
A2FL–s1
D–s2, d2(1)
–
B–s1, d0(1)
DFL–s1

A2FL–s1

A2FL–s1

A2FL–s1

sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
šildymo
įrenginių
patalpų grindys

PASTABOS:
(1)
Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai
nekeliami.
(2)
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
(3)
Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
RN – reikalavimai nekeliami.

Priešgaisrinės priemonės
Išorės gaisrų gesinimui numatoma vandenį imti iš suprojektuotų savo sklype požeminių
gaisrinių hidrantų. Bus pripildytos vandens iš projektuojamo šalia artezinio gręžinio. Vandens
paėmimo taškas suplanuotas 30 m. nuo projektuojamo pastato. Toks atstumas reikalaujamas nuo II
atsparumo ugniai laipsnio statinio. Gaisrinės mašinos gales papildyti vandens atsargas.
Pastatas turi būti aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Visos numatomos pirminės
gaisro gesinimo priemonės privalo atitikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės”
reikalavimus. Visi priešgaisriniai atstumai iki greta esančiose sklypuose išlaikomi pagal
2020-01-29 faktinius duomenis.
1. Pastatui rekomenduojama įrengti žaibosaugą (suprojektuoti atskiru užsakymu) pagal STR
2.01.06:2009.
2. Visuose patalpose įrengiami autonominiai dūmų detektoriai arba priešgaisrinė signalizacija,
vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d.
įsakymo Nr. 1-168 redakcija) „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir
įrengimo taisyklės“.
3. Privaloma visas pastatų metalines stogo, sienų, pertvarų konstrukcijas padengti specialiais
dažais , didinančiu priešgaisrinį atsparumą
4. Elektros įrenginiai įrengiami vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.
5. Už pastato priešgaisrinę saugą atsako jų savininkai.
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Pateikiami žaibosaugos reikalaimai yra rekomendaciniai.
Projektuojamas pastatas priskiriamas I žaibosaugos kategorijai. Ant pastato stogo ir kaminų
įrengiami 1 m strypiniai žaibo priėmikliai ir sujungiami horizontaliu nuvedikliu 250 mm virš stogo
konstrukcijos, vertikaliais nuvedikliais nutiestais pastato sienomis prijungiami prie įžemiklių. Nuo
degių pastato konstrukcijų nuvediklį būtina atitraukti 100-150 mm. Prie mūro sienos galima
tvirtinti neatitraukiant. Tarpusavyje žaibosaugos elementai jungiami suvirinant arba varžtais.
Įžemiklio kontūras daromas iš įžeminimo elektrodų (2,5 m atstumu vienas nuo kito ir sujungtų 6
mm storio plienine viela ar juosta, kurios skerspjūvis ne mažesnis kaip 30 mm²). Elektrodų skaičius
didinamas kol pasiekiama 15-20 omų varža. Atstumas nuo žemės paviršiaus iki įžemiklio ne mažiau
500 mm. Naudojant necinkuotą metalą žaibolaidžio elementus būtina nudažyti.
Apibendrinančios išvados ir papildoma informacija :
1. Šiam pastatui gaisro apkrovos kategoriją nustatyti neprivaloma. (Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai. VI. “Gaisro apkrova”)
2. Statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis; pagal ( Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai. IX skyrių “Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai”)
gaisro plitimas statiniuose ribojamas degančio ploto, degimo intensyvumo ir trukmės mažinimo
priemonėmis, kurios yra taikytinos šiam statiniui :
1.50.2. B–s1, d0 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, naudojamų statinio (pastato)
konstrukcijoms įrengti, ribojimas;
2. aprūpinimas gaisro gesinimo priemonėmis, tarp jų stacionariosiomis ir mobiliosiomis;
3. veiksmingas stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų panaudojimas, laiku suveikus gaisro
aptikimo ir signalizavimo, pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemoms;
4. dūmų šalinimo iš patalpų sistemų panaudojimas.
Priešgaisrinės užtvaros – nustatyto atsparumo ugniai ir degumo klasės statybinės konstrukcijos,
atskiriančios patalpas tarpusavyje, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, gaisro apkrovos tankį, pastato
atsparumo ugniai laipsnį, ir skirtos gaisro ir degimo produktų plitimui iš patalpos arba gaisrinio
skyriaus į kitas patalpas apriboti.
Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi,
tvirtinimo tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R turi būti ne mažesnis už reikalaujamą
priešgaisrinės užtvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai.
Pagal ( Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. X skyrių “gaisro plitimo gaisriniame
skyriuje ribojimas”) nustatomas gaisrinius skyrius. Projektuojamo pastato nustatytas vienas
gaisrinis skyrius ir patalpos esančios tame skyriuje neatsiskiria priešgaisrinėmis užtvaromis
tarpusavyje, tai yra neprivaloma. Reikalavimai Išorės užtvaroms aprašyti gaisro dalies
aiškinamajame rašte atme tarpe 2 lentelėje.
3. Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų; evakuacijos iš
statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų
statinio patalpų skaičiavimus; gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo;
Projektuojamas pastatas vieno aukšto – todėl nesprendžiamas patekimo ant stogo ir laiptų kaip
žmonių evakuacijos kelio gaisrinės apsaugos klasimai. Sprogių ar pavojingų medžiagų
sandėliuojama ar kitaip disponuojama projektuojamose patalpose nebus. Ūkinės veiklos apraše
parašyta , kad bus surenkamos išbaigtos gamyklinės detalės ir bus atliekami kėbulo
išlyginimo darbai. Gamybos procesų nebus. Sandėliavimas irgi nenumatytas. Visos detalės
užsakomos pagal atliekamą darbą. Pagal sprogimą pavojingų patalpų –nėra. Techninėse
patalpose bus naudojama šildymo sistema – šilumos siublys (oras_vanduo). Kadangi pastatas
vieno aukšto evakavimo(si) keliai – tai lauko durys pro kurias galima išeiti iš pastato. Plotis
durų nemažesnis kaip 1100 cm.
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4. Statinio atsparumo ugniai laipsnis statinio konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių
skyrių plotai; angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir
pagrindines technines charakteristikas (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius,
duris); statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo
klases; gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones, išorės gaisrų gesinimas – visi
išvardinti punktai aprašyti gaisrinės saugos aiškinamajame rašte ir dar didesnės detalizacijos
nereikalauja.
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H IGIENA, SVE IKA TA, A PLI NKOS SAUGA
Projektuojamas pastatas n e i g i a m o s įtakos gretimoms teritorijoms, gyvenamajai aplinkai bei
gyventojų sveikatai neturės.
Oro kokybė:
- pastato sienoms, grindims, išorės sienoms ir stogo dangai naudojamos tik sertifikuotos
statybinės
medžiagos, kurios neišskirs į aplinką kenksmingų medžiagų šildymas
planuojamas elektra arba geoterminis. Šildymo tipą galima pakeisti , bet
- turi būti užtikrinta ne mažesne kaip “A +” . Prieš įrengiant vedinimo sistemą privaloma
atlikti energetinio naudingumo skaičiavimus ir nustatyti konkrečius vedinimo sistemos
parametrus ir pajėgumus.
- oro drėgnumas užtikrinamas šildant ir vėdinant patalpas.
Vandentiekis ir vanduo:
-

vanduo vartojamas gėrimui, buities reikmėms.

-

užtikrinamas vandentiekio sandarumas, kad būtų išvengta taršos išoriniais mineraliniais
ar organiniais taršalais;
vandens kokybė tikrinama prieš priduodant namą eksploatacijai.

-

-

-

-

Buitinės nuotekos:
užtikrinamas kanalizacijos tinklų sandarumas.
nuotekų grįžtamasis srautas į pastatą išvengiamas įmontuojant sklendes į kanalizaciją
prieš galimą grįžtamąjį srautą.
Išorės aplinka:
siekiama išvengti poveikio aplinkai statybos statinių naudojimo, atliekų tvarkymo metu.
Pastato apsauga nuo drėgmės užtikrinama:
pastato pirmo aukšto grindų lygis suprojektuotas aukštesnis už lauko žemės paviršiaus
lygį<0,02 m.
aplink pastatus įrengiama nuogrinda, kad paviršinis ir lietaus vanduo nepatektų į
pastatą:
radus aukštai esantį gruntinį vandenį, įrengiamas vamzdis ar kito tipa drenažas;
prie proektuojamos atraminės sienutės numtomas drenažas
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-

-

stogas užleidžiamas ant sienų 0,2 m;
stogas turi sandarią dangą bei vandens nutekėjimą į latakus ir išorės;
drėgnų patalpų sienos ir grindys klijuojamos kokybiškomis akmens masės, keraminėmis
plytelėmis;
drėgnų patalpų grindys įrengiamos su nuolydžiu į nuotėkio angas;
patalpos vėdinamos ir šildomos.
Apsauga
nuo
triukšmo:
atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso įzoliaciją ir apsaugos gyventojus nuo
išorės triukšmo;

-

-

Patalpų
apšvietos
parametrai:
patalpos apšviečiamos natūralia ir dirbtine apšvieta tiek dienos, tiek nakties metu;
natūrali apšvieta: poilsio kambariuose – 1:4, darbo kambariuose – 1:3, san. mazguose 1:5;
dirbtinė apšvieta turi būti: poilsio kambariuose – 100-200 lx, darbo kambariuose – 150300 lx, san. mazguose – 75 lx.

Patalpų šildymas(siūlomas):
- pastatą numatoma šildyti šilumos siulblio (oras –vanduo) pagalba.
- patalpų šilumos parametrai: kambarių– 18-20ºC, san. mazgų – 20-22 ºC
- projektuojamo pastato patalpos padalintos į šildomas ir nešildomas. Pastato pagrindinė dalis
yra nešildoma 250,86 kv.m. O šildoma tik dušinė, wc, techninė ir personal patalpos 42.95 kv.m.

-

Vėdinimas(siūlomas):
Vėdinimas rekomenduojamas mechaninis, rekuperacinės sistemos pagalba.
langų rėmai, orlaidės turi būti lengvai pasiekiami ir varstomi;
vėdinimo ortakiai iš san. patalpų išvesti į lauką.
turi būti užtikrinta ne mažesne kaip “A ++” . Prieš įrengiant vedinimo sistemą privaloma
atlikti energetinio naudingumo skaičiavimus ir nustatyti konkrečius vedinimo sistemos
parametrus ir pajėgumus.
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KARŠTO VANDENS TIEKIMAS:
Numatyti techninės galimybės pakelti karšto vandens temperatūrą legioneliozės
prevencijai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V455 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
patvirtinimo“ patvirtintos
Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“,
40. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas
nuo bet kokios taršos:
40.1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo
vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje.
40.2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C
(išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines
prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad
vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C.
40.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
40.4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių,
turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto
vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema,
nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma
nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių.
Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens
mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
40.5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo
chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50
mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus
trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju
vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
40.6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones
karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
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Statant ir priduodant eksploatacijai pastatą, užtikrinamos normalios sąlygos gyventojams ir
lankytojams: geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas,
vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos
žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Pastate oro taršos šaltinių nebus.
Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių
matavimus (pvz.: geriamojo vandens, triukšmo, mikroklimato, apšvietimo ir kt.)
projektuojamuose pastatuose/aplinkoje ir jų rezultatus pateikti statybos užbaigimo komisijai.
SKLYP O A PTV E RIM A S
Sklypo aptverimo sprendinių aprašymas:
1. Sklypo aptvaras ir aptvaro laikantys elementai, jo pamatai , stulpai , vartų tvirtinimo detalės
neturi išeiti už sklypo ribos.
2. Bendrą aptverimą sklypui įrengti iki 2 m. aukščio ir kiaurymių plotu didesniu nei 50 proc.
bendro užtvaro ploto. Laikančių elementų stulpų išsidėstymą ir parametrus galima
nustatyti vėliau statybos metų , bet tiek vartai , tiek kiti aptvaro elementai neturi viršyti
pagal savo parametrus už II grupės nesudėtingų statinių parametrus.
3. Įvažiavimo vartai ir įėjimo varteliai projektuojami kaip II grupės nesudėtingi statiniai nu 2 iki
5m aukščio.
4. Aptvaro vartų plotas turi būti nemažesnis kaip 3.5m , o pėstiesiems skirtų vartelių - 0.9 m.
Vadovautis STR 1.01.03:3017 „Statinių klasifikavimas“ ir STR 1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.Savavališkos statybos padaribnių
šalinimas.Statybos pagal neteisetai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“.
NAUD OJ IMO S AU GA
Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimų, kritimų,
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimų ar susižalojimo elektros
srove, sprogimo) rizikos. Virš įėjimų įrengiami stogeliai. Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs
(atsparumas slydimui ne mažesnis kaip R11), nuolydžiai minimalūs.
Įvadinės elektros apskaitos spinta, elektros rozetės, žaibosaugos įrenginiai įžeminami.
APS AUGA NUO TRIU KŠMO
Triukšmo šaltinių projektavimo metu (2020-05-31) šalia planuojamo sklypo nėra.
Akustinį triukšmą gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje reglamentuoja Lietuvos
higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (0-1 lentelė).

Lapas

Lapų

Laida

18

29

O

SA aiškinamasis raštas
TP-AR-2021 -14 –PP-BD-AR

Paslaugų paskirties pastatas (7.4.),
Didlaukio g.16D, Katiliškių vs., Nemėžio sen., Vilniaus r.sav
Statybos projektas

0-1 lentelė. Ribinės triukšmo vertės

Pavadinimas
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo
triukšm
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje,
neveikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA
65
60
55

Paros
laikas, val.
6–18
18–22
22–6

55
50
45

6–18
18–22
22–6

Teritorijos apsaugai nuo būsimo beržuonos gatvės triukšmo pakraščiai apželdinami. Pastato
atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Langai name įrengiami su stiklo paketais,
sumažinančiais garso plitimą iki 35 decibelų. Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija.
ENERGI JOS TAUPY MAS I R ŠILUMOS I ŠSAU GOJIMAS
Pastato atitvarų konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko durų) šilumos perdavimo
koeficientas atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. Pastato pamatai apšiltinami, taip pat
apšiltnamos grindys ant grunto. Montuojami langai yra su stiklo paketais, lauko durys – su šilumos
ižoliacija. Natūralaus vėdinimo ortakiai įrengiami su reguliuojamomis grotelėmiis.
Pastato energinio naudingumo klasė, kuri skaičiuojama pagal STR 2.01.02:2016
Nustatyti minimalūs reikalavimai atitvarų šilumos perdavimo koeficientui U (W/(m2*K)). Tik
suprojektavus ir pastačius statinį pagal šios parametrus objektas atitiks „A+“ klasės keliamus
reikalavimus
Atitvarų apibūdinimas
Sienos
Stogas
Durys
Langai
Grindys ant grunto
Apšvietimas

Maksimalus U vertės (W/(m2K))
0,16
0,13
1,65
1,00
0,16
Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis
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Karšto vandens vamzdynai
Šilumos šaltinis (rekomenduojamas)
Karšto vandens ruošimas
Vėdinimas
Vėsinimas
Pastato sandarumas

Izoliuoti ½ D vamzdžio
Šilumos siurblys/energija iš oro
120lr
Rekuperacinė vėdinimo sistema sistema
nenumatytas
Statytojas užtikrina atitikimą A+
keliamėms sandarumo reikalavimams

klasei

_ Grindys ant grunto apšildomos pagal nurodytą U vertę. Papildomai vertikaliai rostverkas
(pamatams) šildomas polistereninių putplasčiu ne mažiau kaip 0.25 m storio iš išorės. 0.1 iš vidaus.
_ Rekuperacinei vėdinimo sistemai keliami minimalūs reikalavimai: Elektrinių ventiliatorių
sunaudojamas elektros energijos kiekis (SPI) 1m3 oro debetui ne daugiau kaip 0.75 Wh/m3.
Vėdinimo sistemos skaičiojamasis šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas ne mažiau kaip
0,80 . Oro pašiltinimo šaltinis-elektra.
_Pastato sandarumas. Statybos metu statytojas arba techninės priežiūros vadovas privalo
užtikrinti , jog statybos darbai, atliekant sandarumo matavimo testą atitiks A+ klasei keliamiems
sandarumo reikalavimams.
_ Perkant dujų su ne mažesniu kaip 0.92 naudingumo koeficientu, gauti tai patvirtinantį
dokumentą ir pateikti sertifikavimo ekspertui sertifikuojant pastatą.
LAU KO I R V ID AU S IN Ž IN E R IN IA I T I N K L AI
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, Lietaus nuotekynė.
Vandens tiekimas projektuojamas pagal Vilniaus r.sav. išduotas sąlygas 2020-11-17 Nr. A33(8)2258 (25.4.5) , kur numatyta projektuoti vietinius tinklus. Sklype projektuojamas atrtezinis
vandens gręžinys ir biologinių nuotekų valymo įrenginiai. Įrenginiai pilnai sutelpa su savo apsaugos
zonomis sklypo teritorijoje. Esamų centralizuotų lietaus tinklų šiame rajone nėra. Nuo pastato
stogo surinktos lietaus nuotekos nuvedamos į du filtracijos šulinius esančius savame sklype .
Susidarantis lietaus nuotekų kiekis nuo stogo ir dallies sklypo paskaičiuojamas pagal UAB “ Grinda “
rekomendacijas. Lauko tinklai projektuojami PVC beslėgiais vamzdžiais d 110/160/200 mm.
Kontroliniai šuliniai projektuojami PP d 315 mm. Surinktas lietus nuvedamas į filtracijos šulinius. D1500mm ir 2000mm. Liūtės metu susidaro susidarys apie 5,0 m3 paviršinio vandens.
STATYBINI Ų ATL IEK Ų TV ARKY MAS
Statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos laikantis LR atliekų tvarkymo
įstatymo (VIII-787) 31 straipsnio nustatytos tvarkos.
Statybos metu statybinės atliekos turi būti tvarkomos laikantis LR atliekų tvarkymo įstatymo
(VIII-787) 31 straipsnio nustatytos tvarkos.
Statybines atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į:
 Tinkamas naudoti vietoje (betonas, keramika, mediena, metalas ir kt., išskyrus asbestines atliekas).
Jos gali būti panaudojamos privažiavimų, takų pagrindams įrengti, teritorijos tvarkymui.
 Tinkamas perdirbti atliekos (betonas, keramika, buitinės medžiagos). Baigiantis statybai jos
pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui.
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Netinkamas naudoti atliekos (šiukšlės, tara ir kita, kas gali būti užteršta kenksmingomis
medžiagomis). Jos išvežamos į šiukšlių sąvartynus. Statybinės atliekas statybos metu iki jų išvežimo
privaloma
kaupti ir saugoti aptvertoje teritorijoje arba statybinėms atliekoms skirtuose
konteineriuose. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią vietą bus gabenamos
statybinės atliekos, atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.
Gruntas, likęs įrengiant pamatus, gerbuvį, panaudojamas statybos teritorijos reljefui, takams ir
privažiavimui formuoti, grindims ant grunto įrengti.
Atliekų tvarkymo lentelė
Atliekos

Technologinis
procesas

kiekis
t/d

t/metus

1
Statybos
darbai

2
Griovimo
darbai

3

Eksploatacijos
metu

Buitinės
atliekos

0.003

Statybos
darbai

Statybos
darbai

_

4

_

Agregati
nis būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

5

Kodas
pagal
atliekų
sąrašą

Statistinė
s
kvalifikac
ijos
kodas

Pavojing
umas

6

7

8

20

kietas

17 09 04

1314

N

1.2

kietas

20 03 01

1011

N

7

kietas

17 09 04

1314

N

Saugojimas objekte
Laikymo
Didžiausi
sąlygos
as kiekis
m3

9
Objektai
statybos
aikštelėje
Konteine
ryje
Objektoi
statybos
aikštelėje

Numato
mi
atliekų
tvarkymo
būdai

10

11
Išvežama
pagal
sutartys
Išvežama
pagal
sutartys
Išvežama
pagal
sutartys

2
2
2

 N- nepavojingos atliekos

Statybų metu aikštelė aptveriama numatytos sklypo ribose. Statybinės medžiagos
sandėliuojamos taip pat šiuose ribose. Statybinių darbų metu aplinkinių sklypų gyventojai
nepatogumų nepatirs. Jokie praėjimai ar pravažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai
inžineriniai tinklai nebus paliesti. Eksploatacijos metu pastatas neigiamos įtakos gretimoms
teritorijoms neturės. Tarp projektuojamo pastato ir gretimose teritorijose esančių pastatų
išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.
Vykdant projektuojamų pastatų statybos darbus bus vadovaujamasi beatliekės statybos
principais: degios ir kenksmingos medžiagos bus išvežamos į specialius sąvartynus ir priduodamos,
aplinkai nepavojingos atliekos bus naudojamos dangų įrengimui.
Pastatų eksploatavimo metu buitinės atliekos bus kaupiamos sklypo rytuose, aikštelėje
pastatytuose konteineriuose ir išvežamos į buitinių atliekų savartyną pagal sutartį su atliekų
vežėju. Name gyventų viena šeima, atliekų susidarys apie 1200 kg per metus. Didžiausias buitinių
atliekų saugojimas objekte – iki 0,5 m3.
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
(sutartį su atliekas išvežančia įmone) apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į
sąvartas.
N URO D Y MA I S T AT IN IŲ EKS PL O AT A CI JA I
Pagrindiniai reikalavimai statinių priežiūrai eksploatavimo metu yra nurodyti RSN 148-92
“Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės”.
Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra:
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1) pasiekti, kad statinys ir jo 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) statinį ir jo
konstrukcijas;
4) išvengti statinio griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų
padarinių ir nuostolių.
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 statiniui ir jo konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinio eksploatacines savybes, nežalojant
žmonių sveikatos ir aplinkos.
Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniui, būtina prižiūrėti, kad:
1) būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų
drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.);
2) būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų
(apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.);
3) nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių.
Susikaupus jam – pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
4) liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens
srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;
5) atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų
požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių
užakimo ir pan.);
6) atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų
kryptimis, būtų laiku pašalinti;
7) žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti.
Saugant statinio konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad:
1) pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos
gruntiniais vandenimis ar tirpalais;
2) būtų tvarkingos statinio nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;
3) tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos;
4) medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai – ne arčiau kaip 2m;
5) neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti
konstrukcijų koroziją ar sprogimus;
6) nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti.
Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą.

Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių
apkrovų dydžių.
Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų.
Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar
išmušant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose
laikančiose konstrukcijose.
Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemų.
Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama.
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Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, kita inžinerinė įranga.
B EN D R IEJ I T EC H N IN I AI R EI KA L AV IM A I I R N URO D Y MA I
1. Statinio bendroji projekto ekspertizė yra neprivaloma.
2. Prieš statybas reikia atlikti geologinius tyrimus.
3. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos būdą.
4. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas.
5. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR
1.08.02:2002, p. 43).
6. Statybos darbai gali būti atliekami pagal darbo projekto dokumentaciją.
7. Tuo atveju, kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengė Techninį projektą), jis
turi nepažeisti patvirtinto Techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų (reikalavimų), nurodyti
Techninį projektą rengusios įmonės pavadinimą, projekto rengėjų pavardes, o keisdamas sprendinius - su
jais suderinti ir atsakyti už Darbo projekto sprendinių kokybę bei pasekmes (STR 1.05.06:2005).
8. Iki statinio statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo
vietas, įrengti buitines patalpas.
9. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir autorinę priežiūrą.
10. Žemės ir statinio statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
11. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių
išvežimo statybos metu.
12. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo
higienos sąlygas statybos vietoje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą,
šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo
pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
13. Medžiagų kokybės reikalavimai:
1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybos vietą, techniniam prižiūrėtojui turi būti pateikiami
konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių,
medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
2) Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.
4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekistų jų kokybė. Medžiagos,
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir
tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.
5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo.
6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir jei yra defektų ar neatitikimų
užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.
15) Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
9) DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
10) DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.
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Planuojama ūkinė veikla
Projektuojamas pastatas– paslaugų paskirties pastatas, kur bus vykdomas autoservisui būdinga veikla.
1.Paslaugų salė – 200.00 kv.m. Salėje bus teikiamos autoservisui būdingos paslaugos: mašinoms atliekamas
einamasis remontas ,pakeičiamos detalės, kėbulo išlyginimo darbai . Gamybos procesų veikloje nebus.
Pagal STR 2.06.04:2014 30 lentelė automobilių remonto įmonėms skaičiuojama viena parkavimo vieta vienai remonto vietai. Prognozuojama nuo 3 iki 4 remonto vietų. Todėl apskačiuotos 4 privalomos
parkavimo vietos lauke.
2.Personalo patalpa –numatyta 17.5 kv.m. bendro ploto, papildomų vietų nereikia, nes remonto vietos
sutampa su darbuotojų skačiumi.
3. Tualetas(WC) ir dušas – 5,62 kv.m. papildomos parkavimo vietos neskaičiuojamos
4.Techninė patalpa– 5,27 kv.m. (šildymas oras vanduo)
5. Vestibiulis(holas) – 15,13 kv.m.
Viso priskaičiuojamos 4 parkavimo vietos.
1. Numatomas atlikti remontas. Tai autoservisui būdingi remonto darbai. Šiame procese
nenaudojama sunki technika, didelį triukšmą keliantis mechanizmai ar procesai. Naudojami
įrankiai remontuoti -veikia elektros pagalba – yra netriukšmingi. Jokios gamybos ar apdirbimo
nebus. Detalės gaunamas išdirbtos ir tik sumontuojamos. Atliekmi kėbulo taisymo darbai
nenaudoją chemiškai pavojingų procesų, yra smulkusis einamasis remontas išlyginant nelygumus
ir paruošiant kėbulo dalis dažymui.
2. Numatomos 4 darbo vietos. Procesai nepavojingi .
3. Detalės sandėliuojamos paslaugos salėje nedideliais kiekiais , tik tiek(kiekio atžvylgiu)
kiek reikalinga numatytam remontui . Sandėliuojami nedegus gamyniai.
4. Veiklos pajėgumus sunku tiksliai nustatyti, nes lankytojų kiekis ir remontuojamos technikos
apimtys skiriasi ir gali būti tiksliai apibrėžti tik eksploatacijos metu. Pagal numatytas 4 darbo vietas
apimtis prognozuojamos nedidelės.
5. Pastovių triukšmo , vibracijos šaltinių lauke ir viduje nebus.
6. Ūkinės veiklos metu susidariusios atliekas reikia saugoti savo teritorijoje/patalpoje ir vėliau
utilizuoti nustatyta tvarka. Susidaro labai nedaug atliekų, nes atliekamas remontas būtų susijęs su
gamykliškai išdirbtų detalių pakeitimu , pastatymu ir su kėbulo lyginimo darbais. Susidaro nepavojingos
atliekos (plastmasė ir popierius/ bamperių ir kitų automobilių elementų liekanos ir įpakavimas).
Pakeistos detalės grąžinamos automobilio savininkui.
Išvados:
Sklypas , kur rengiamo projektiniai pasiūlymai ribojasi su kitos paskirties žemės sklypais. Tai
komercinės paskirties sklypai. Arčiausias gyvenamosios paskirtes sklypas yra nutolęs apie 200 m. nuo
projektuojamo pastato. Planuojamai vykdyti veiklai pagal Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymo SANITARINIŲ APSAUGOS ZONU nustatyti nereikia. Visi procesai kurie bus taikomi vykdant
veiklą - nekeiksmingi, švarus ir palyginus tylus ir nesudarys nei fizikinės nei biologinės taršos. Triukšmas
nesisumuoja , todėl darbo aplinkoje už sienos stipriausias triukšmas 85 dB(A) nuo akumuliatorinio kampinio
šlifuoklio sumažėja 25 dB(A) (Išorės sienų sandwich panelės. -žemas šilumos laidumas, kuris yra 0,041 W / kV.)
ir tampa 65 dB(A). Į aplinką dienos metu būtų skleidžiama maksimum 60-65 dB(A) nuo visu pajėgumu
dirbančių įrenginių, įrankių ir pan. Kadangi naktį garantinis remontas nedirbs- naktinės triukšmo vertės
nenagrinėjamos. Žemės sklypas yra teritorijoje, kur buvo parengtas Vilniaus rajono teritorijos dalies U zonos
planas. Žemės sklypas patenka į PA (paslaugų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorija). Maksimalus aukštis
iki 18 m, užstatymo tankis iki 80 procentų, intensyvumas iki 0.8. Ir numatoma veikla –autoservisas- leidžiama.

Projekto vadovas: PV Arch. Dmitrij Kaidašov
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