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Daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 4196-2025-9075), Vilniaus r. sav., 
Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 11, buto Nr. 1 (unik. Nr. 4196-2025-

9075:0001) rekonstravimo projektas projektinių pasiūlymų 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
A. BENDROJI DALIS 

 
Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 4196-2025-9075), 
Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 11, buto Nr. 1 (unik. Nr. 4196-
2025-9075:0001) rekonstravimo projektas 
Objekto adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 11-1. 
Pastato paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai (6.3.). 
Statinio kategorija:  neypatingas. 
Statybos darbų rūšis: rekonstravimas. 
Projekto rengimo etapas: projektiniai pasiūlymai. 
Statytojas: R. Č. 
Projektuotojas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, a.k. 305052018,  Gvazdikų g. 36, 
LT-10105 Vilnius. Projektiniai pasiūlymai rengiami UAB „Kitos pusės projektai“ 2022-03-25 
parengtų brėžinių, skirtų gyvenamojo namo savininkų pritarimui, gauti. Projekto vadovas 
Dainius Kitovas (atest. Nr. A 941). 

 
A.1. NUOSAVYBĖ IR NT REGISTRO DUOMENYS 

 
Žemės sklypo duomenys 
Žemės sklypas kad. Nr. 4172/0200:226 (unikalus Nr. 4400-0124-9556). 
Sklypo adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 11. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos. 
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. 
Žemės sklypo plotas: 0.0847 ha. 
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Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Nuosavybės teisė savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555. 
Valstybinės žemės patikėjimo teisės patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos, a.k. 188704927. 
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

--Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas: 
0.008 ha; 

--Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 0.017 ha; 

--Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 0.007 ha; 
--Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis), plotas: 0.003 ha. 
 
Esami pastato (unikalus Nr. 4196-2025-9075) rodikliai 
Pastatas - Gyvenamas namas. 
Unikalus numeris: 4196-2025-9075. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) 
Žymėjimas plane: 1A1p. 
Statybos pradžios metai: 1960, statybos pabaigos metai: 1960. 
Rekonstravimo pradžios metai: 2010, rekonstravimo pabaigos metai: 2010. 
Baigtumo procentas: 100 %. 
Šildymas: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. 
Vandentiekis: vietinis vandentiekis. 
Nuotekų šalinimas: vietinis nuotekų šalinimas. 
Dujos: gamtinės 
Sienos: plytos 
Stogo danga: metalas 
Aukštų skaičius: 1. 
Bendras plotas: 222.09 m2. 
Naudingas plotas: 218.10 m2. 
Gyvenamasis plotas: 139.22 m2. 
Rūsių (pusrūsių) plotas: 3.99 m2. 
Tūris: 855 m3. 
Užstatytas plotas: 242.00 m2. 
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 4. 
Kambarių skaičius: 11. 
Energinio naudingumo klasė: nenustatyta. 
Statinio kategorija: neypatingas. 
 
Pastatas (unikalus Nr. 4196-2025-9075) nuosavybes teise priklauso: 
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--Butas Nr. 1 (unikalus Nr. 4196-2025-9075:0001) bendras plotas 48,62 m2 – Radislav 
Čepulkovskij; 
--Butas Nr. 2 (unikalus Nr. 4196-2025-9075:0002) bendras plotas 75,71 m2 –  
Eduardas Giro; 
--Butas Nr. 3 (unikalus Nr. 4196-2025-9075:0003) bendras plotas 48,90 m2 –  
Arkadij Agafonov, Lucija Agafonova; 
--Butas Nr. 4 (unikalus Nr. 4196-2025-9075:0004) bendras plotas 48,86 m2 –  
Raisa Andrejeva. 
 

A.2. STATYBOS PROJEKTO TEISINĖ APLINKA 
Statybos rūšis. 
Objekto statybos rūšis atitinka LR Statybos įstatyme (TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12948) 

apibūdintą rekonstravimo sąvoką.  
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (TAR 2018-06-20, i. k. 2018-

10128) numatomi atlikti darbai priskiriami rekonstravimui. 
Statinių kategorijos 
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR 2020-06-15, i. k. 2020-

13064) rekonstruojamas pastatas priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. 
Statinio paskirtis 
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR 2020-06-15, i. k. 2020-

13064) esama ir būsima pastato paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 
daugiabutis pastatas (6.3.). 

Visuomenės informavimas 
Objektas patenka į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR 

2021-10-29, i. k. 2021-22713) 4 priedo „Visuomenei svarbių statinių sąrašą“ ir visuomenės 
informavimas apie numatomą rekonstruoti pastatą atliekamas. 

Statybą leidžiantis dokumentas 
Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710) 
reikalavimais neypatingo pastato rekonstravimui turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

 
Normatyvinių dokumentų sąrašas: 
LR statybos įstatymas (TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12948); 
LR teritorijų planavimo įstatymas (TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01175); 
LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (TAR 2021-09-29, i. k. 2021-

20299); 
LR žemės įstatymas (TAR 2021-12-08, i. k. 2021-25446); 
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24229); 
LR atliekų tvarkymo įstatymas (TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23515); 
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR 2021-10-29, i. k. 
2021-22713); 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13064); 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710); 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128); 
STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" (TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06328); 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (TAR 

2022-03-10, i. k. 2022-04619); 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (TAR 

2020-09-28, i. k. 2020-20131); 
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (TAR 2019-

04-29, i. k. 2019-06991); 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ (TAR 2018-02-13, Nr.2018-02188); 
HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 

159-7219); 
Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašas (TAR 2017-05-29, i. k. 2017-09007); 
Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems  (TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26699); 
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės (TAR 2022-01-19, i. k. 2022-

00730); 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19687); 
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12304); 
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 

2011, 48-2343); 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (TAR 2016-

01-06, i. k. 2016-00365); 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027); 
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 

tikslinimo taisyklės (TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10162); 
Atliekų tvarkymo taisyklės (TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193); 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09445). 

 
A.3. PATVIRTINTI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR KITI DOKUMENTAI 
I. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323. Plano sprendiniuose sklypas patenka į 
užstatytas teritorijas. 
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II. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialusis planas, patvirtintas 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Plano sprendiniuose 
sklypas patenka į planuojamų gyvenamųjų vietovių zoną U1. 

Galiojančio teritorijos detaliojo plano nėra. 
 

A.4. SAUGOMOS IR EKOLOGINĖS APSAUGOS TERITORIJOS 
Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja.  
Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos nesiekia planuojamos teritorijos. 
 
A.5. NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA 
Nagrinėjamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių ar jų apsaugos zonų nėra 

(žiūrėta 2022-03-28, https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 
 

A.6. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS IR PROJEKTO SUDĖTIS 
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus Reg. Nr. PV-1437 
2022-05-11. 

Projektinių pasiūlymų sudėtis apibrėžta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 13 priedo II skyriaus 8 punkte). 

Projektinių pasiūlymų sudėtis: 
1. aiškinamasis raštas;  
2. grafinė dalis: 

2.1. žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema; 
2.2. pastato aukštų planų schemos; 
2.3. pastato fasadai; 

3. vaizdinė informacija: pastato fasadai. 
 
Projektiniai pasiūlymai yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas 

techninis projektas.  
Neypatingo statinio rekonstravimo techninio projekto sudėties reikalavimai išdėstyti STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19550). 
 Techninio projekto sudėtis: 

1. Bendroji dalis su apjungtais sklypo tvarkymo, konstrukcijų, gaisrinės saugos, šildymo 
vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos bei pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo sprendiniais (BD), 

2.  Architektūrinė (A). 
 
 

B. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
B.1. SKLYPO TVARKYMAS 



 

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 4196-2025-9075), 
Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 11, buto Nr. 1 
(unik. Nr. 4196-2025-9075:0001) rekonstravimo projektas 

ST-03-2022-PP-TD-02 
 Lapas 6  Lapų 12  Laida 0  2022 

 
 
 

Daugiabutis gyvenamasis pastatas Taikos g. 11 yra žemės sklype kad. Nr. 
14172/0200:226 (unikalus Nr. 4400-0124-9556) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių 
kaime. Buto Nr. 1 rekonstravimo sprendiniai neįtakoja žemės sklypo naudojimo ir tvarkymo, 
todėl sklypo tvarkymo sprendiniai nerengiami – analizuojama tik esama padėtis. 

Esamos padėties analizė. 
Į sklypą Taikos g. 11 (kad. Nr. 14172/0200:226, plotas 847 m2) yra įvažiavimas iš Taikos 

gatvės piečiausiame sklypo kampe. Esamas reljefas nekeičiamas. 
Buto Nr. 1 rekonstravimo sprendiniai neįtakoja automobilių stovėjimo vietų skaičiaus – 

jis išlieka toks pats, kadangi butų skaičius nesikeičia (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04619) 30 lentelės 1.3 p. 
„Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai“ – 1 vieta vienam butui 
nepriklausomai nuo jo ploto. 

 
B.2. ARCHITEKTŪRA 
B.2.1. PASTATO RODIKLIAI 
 
Bendrieji statinio rodikliai: 
- Pastato bendras plotas: 253,08 m2, 

---tame tarpe buto Nr. 1 bendrasis plotas: 79,61 m2; 
- Pastato naudingasis plotas: 249,09 m2, 

---tame tarpe buto Nr. 1 naudingasis plotas: 78,17 m2; 
- Pastato gyvenamasis plotas: 153,07 m2, 

---tame tarpe buto Nr. 1 gyvenamasis plotas: 50,15 m2; 
- Pastato pagalbinis plotas (neskaitant rūsio): 100,01 m2, 

---tame tarpe buto Nr. 1 pagalbinis plotas: 29,46 m2; 
- Pastato rūsių (pusrūsių) plotas: 3,99 m2; 
- Pastato užstatytas plotas: 242 m2; 
- Pastato tūris: 1657 m3, 

---tame tarpe buto Nr. 1 tūris: 427 m3; 
- Pastato aukštis (nuo vidutinio žemės paviršiaus iki kraigo): 8,0 m; 
- Aukštų skaičius: 2; 
- Gyvenamosios paskirties patalpų (butų) skaičius: 4. 

 
B.2.2. ARCHITEKTŪRINIAI PLANINIAI SPRENDINIAI, INSOLIACIJA IR 

APDAILA 
Rekonstruojant butą Nr. 1, pakeliama stogo virš buto dalis ir suformuoto frontono erdvėje 

įrengiamas antras aukštas, tinkamas gyvenamosioms patalpoms įrengti. Tarp aukštų susisiekiama 
projektuojamų vidinių laiptų pagalba. Didžiosios dalies ploto antrame aukšte lubų aukštis 
didesnis kaip 2,5 m, o patalpų dalys, kurios šliejasi prie stogo šlaito efektyviai naudojamos ne 
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mažesniame kaip 1,6 m aukštyje. Abiejuose aukštuose numatomi du vonių kambariai, kurių 
kiekvieno plotas 4,35 m2 (pirmame aukšte dušas su tualetu, antrame aukšte vonia su tualetu).  

Pirmame aukšte išdėstomi du gyvenamieji kambariai ir virtuvė. Antrame aukšte – du 
gyvenamieji kambariai. Koridoriuose numatomos sieninės spintos. 

Abiejuose antro aukšto kambariuose projektuojami varstomi langai: vienas frontone, kitas 
galinėje sienoje, analogiškais kaimyniniame bute Nr. 2 įrengtam langui. 

Visos buto Nr. antrame aukšte įrengiamos šildomos patalpos, besiribojančios su išore, 
apšiltinamos akmens vatos sluoksniu. Buto Nr. 1 pirmo aukšto sienų šiltinimas turi būti 
sprendžiamas kartu su perspektyvoje numatomu rengti viso pastato renovavimo arba remonto 
projektu. 

Insoliacija  
Bute Nr. 1 projektuojami keturi kambariai, iš kurių du turės langus pietrytiniame fasade. 

Šių kambarių apšviestumo trukmė lygiadienio dienomis ilgesnė nei 2,5 val. per dieną. 
Apsauga nuo triukšmo 
Remontuojamo gyvenamojo namo vieta yra mažo intensyvumo užstatymo gyvenamojoje 

teritorijoje, pakankamai nutolusi nuo magistralinių gatvių. Kitų stacionaraus triukšmo šaltinių 
nėra. Vietovė yra visiškai saugi triukšmo atžvilgiu, todėl HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (TAR 2018-02-13, 
Nr.2018-02188) reikalavimai nedetalizuojami. 

 
B.2.3. ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ 
Esama pastato energinio naudingumo klasė – nenustatyta. Vadovaujantis STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (TAR 2020-09-
28, i. k. 2020-20131) 5.5 p. rekonstravimo darbai įtraukiami į bendrą modernizavimo sąvoką. 
Vadovaujantis to paties STR 22 p. reikalavimais, rekonstruojamam pastatui ar jo daliai (butui), 
kurio investicijų į remontą dydis viršija 25 % esamo pastato vertės, taikomi ne žemesnės kaip C 
energinio naudingumo klasės reikalavimai. 

Buto Nr. 1 bendrasis plotas padidėja nuo 48,62 iki 79,61 m2, t.y. padidėjimas sudaro 
daugiau kaip 25 % esamo buto Nr. 1 ploto ir atitinkamai buto vertės. Tačiau energinio 
naudingumo reikalavimai nustatomi ne vienam butui, o visam daugiabučiam pastatui, kurio 
bendrasis plotas padidėja nuo 222,09 iki 253,08 m2, t.y. apie 12 %. 

Buto Nr. 1 rekonstravimui energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, tačiau, 
įrengiant naujas šildomas gyvenamąsias patalpas, rekomenduojama numatyti šių patalpų atitvarų, 
besiribojančių su išore, apšiltinimą. 

 
B.5. IŠORĖS APDAILA 
Buto Nr. 1 rekonstravimo projekte išlaikomas pastato kaip vientiso darinio principas ir 

naujų išorės apdailos medžiagų įterpti nenumatoma. 
 
B.6. ATLIEKŲ KIEKIAI IR KATEGORIJOS 
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Atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (TAR 2021-
11-12, i. k. 2021-23515) nuostatų. Atliekos susidaro eksploatavimo ir statybos metu. 

Buitinės atliekos 
Eksploatacijos metu visų patalpų buitinės atliekos surenkamos atleikų konteineriuose 

(kiekvienam butui atskiruose), atsižvelgiant į atliekų kategorijas („Atliekų tvarkymo taisyklės“ 
(TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193). 

Buitinių atliekų konteinerių saugojimo aikštelių įrengimas ir išdėstymas, surinkimo 
tvarka aprašyta sklypo tvarkymo sprendiniuose. 

Buitinių atliekų sąrašas: 
20 00 Komunalinės atliekos ir panašių komercinės, pramoninės ir organizacijų atliekos, 

įskaitant atskirai surinktas frakcijas: 
20 00 Komunalinės atliekos ir panašių komercinės, pramoninės ir organizacijų atliekos, 

įskaitant atskirai surinktas frakcijas: 
20 02 sodų ir parkų tvarkymo atliekos (įskaitant kapinių tvarkymo atliekas) 
20 02 01 kompostuojamos atliekos 
20 02 03 kitos nekompostuojamos atliekos 
20 03 kitos komunalinės atliekos 
20 03 01 mišrios komunalinės atliekos 
 
Pavojingų atliekų susidarymas nėra numatomas. 
Susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti. Atliekų rūšiavimą pagal atskiras rūšis 

numatoma atlikti patalpose, o surinkimą sklype numatomuose išdėstyti rūšiuotų atliekų 
konteineriuose. 

Rūšiuotų išvežamų perdirbti atliekų kiekiai: 0,3 m3/mėn., 3,0 m3/metus. 
Rūšiuotų atliekų konteineriai: 
1) popierius: 0,2 m3/mėn., 2,0 m3/metus; 
2) stiklas: 0,2 m3/mėn., 2,0 m3/metus; 
3) plastmasė ir smulkūs metalo gaminiai: 0,2 m3/mėn., 2,0 m3/metus. 
Netinkamos antriniam panaudojimui atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Atliekų 

išvežimui planuojama sudaryti sutartį su atliekas tvarkančia įmone. 
Mišrių komunalinių atliekų planuojami surinkti kiekiai: 0,02 m3/parą, 10,2 m3/metus. 
Didžiausias atliekų saugojimo objekte kiekis - 0,2 m3. 
Mišrių atliekų surinkimui naudojamas esamas buitinių atliekų konteineris, esantis 

nagrinėjamame sklype. 
Statybinės atliekos 
Statybos preceso metu atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos laikantis „Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių“ (TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09445) reikalavimų. Statybinių atliekų 
surinkimui bei išvežimui numatoma naudoti specializuotus statybinių atliekų konteinerius. 
Konteineriams vieta parenkama nagrinėjamame sklype, sunkiajam transportui privažiuoti 
tinkamoje vietoje. Statybos metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti. Kadangi 
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projektuojamos statybos rūšys – remontas ir nauja statyba, atliekų kiekiai itin maži (daugiausia 
pakuotės ir pan.). 

Rūšiuotų statybinių atliekų konteineriai: 
1) popierius: 0,2 m3/parą, 0,5 m3/mėn.; 
2) stiklas: 0,05 m3/parą, 0,1 m3/mėn.; 
3) plastmasė ir smulkūs metalo gaminiai: 0,2 m3/parą, 0,5 m3/mėn. 
Netinkamos antriniam panaudojimui statybinės atliekos perduodamos atliekų 

tvarkytojams. Konteineris mišrioms statybinėms atliekoms: 0,02 m3/parą, 10,2 m3/mėn.  
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 
Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 
B.3. KONSTRUKCIJOS 
 
Esama pastato konstrukcinė schema nekeičiama. 
Išilginės laikančios mūro sienos su stogo konstrukcijų skersinėmis medinėmis sijomis ir 

gegnėmis. Pamatai – esami gelžbetoniniai. 
Stogo denginys daugiašlaitės formos medinių gegnių ir grebėstų konstrukcijos. Išorės 

sienos ir stogas apšiltinti iš išorės. 
Projektuojamas frontonas – lengvų medinių konstrukcijų. 
 
B.4. ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS  
 
Šilumos šaltiniai ir šildymo sistemos 
Dalis daugiabučio pastato šildoma centralizuotai tiekima šiluma. 
Rekonstruojamas butas Nr. 1 nuo 2003 metų šildomas autonomine kieto kuro krosnele. 
Naujai įrengimas patalpas antrame aukšte numatoma šildyti autonominiais elektriniais 

radiatoriais. Karšto vandens paruošimas taip pat numatomas elektra maitinamais boileriais. 
Vėdinimas 
Daugiabučio pastato ir rekonstruotajamo buto Nr. 1 vėdinima natūralus. Oro pritekėjimas 

– per orlaides arba išsandarintus langus. Oro judėjimui vidinių durų apatinėse dalyse paliekami 
plyšiai. Oro ištraukimas – per vonios kambariuose projektuojamus ventiliatorius ir išmetamas 
kaminėliu virš stogo. 

 
B.5. ELEKTROS TIEKIMAS 
 
Esamas. Pakanka esamų resursų. 
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B.6. VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS 
 
Geriamo vandens tiekimas ir buitinių nuotekų nuvedimas yra esamas. Šalto vandens 

pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis 2010-02-05 Nr. 1596, sudaryta su 
UAB „Vilniaus vandenys“. Pakanka esamų resursų. 

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimas – esamas. 
 
B.7. ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
Esami. 
 
B.8. APSAUGINĖ IR PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA 
 
Rekonstruojamo buto Nr. 1 gyvenamuosiuose kambariuose projektuojami autonominiai 

dūmų davikliai. Buto savininkui pageidaujant, dūmų davikliai gali būti sujungti į centralizuotą 
signalizacijos sistemą, sujugtą su apsaugos paslaugas teikiančios įmonės būdėtojų postu. 

 
B.9. GAISRINĖ SAUGA 
 
Gaisrinės saugos dalis parengta vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimais“ (TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19687), „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 
taisyklėmis“ (TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12304), „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir 
statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (Žin., 2011, Nr. 48-2343), „Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (TAR 2016-01-06, i. k. 2016-
00365) ir Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027). 

 
Statinio gaisrinė grupė, techninė klasifikacija 
Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimais (TAR 2021-09-20, i. k. 2021-

19687), daugiabutis gyvenamasis pastatas priskiriamas P.1.3 grupei (gyvenamoji (trijų ir daugiau 
butų – daugiabučiai pastatai)), atsparumo ugniai laipsnis – II. 

 

Pagrindinių statinio elementų atsparumas ugniai, vadovaujantis Gaisrinės saugos 
pagrindiniais reikalavimais (TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19687) 

S
ta

ti
ni

o 
at

sp
ar

um
o 

ug
ni

ai
  l

ai
ps

ni
s 

G
ai

sr
o 

ap
kr

ov
os

 

ka
te

go
ri

ja
 

Statinio elementų atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.) 

L
ai

ka
nč

io
si

os
 

ko
ns

tr
uk

ci
jo

s 

(t
am

e 
ta

rp
e 

la
uk

o 
si

en
os

) 
 

N
el

ai
ka

nč
io

si
o

s 
si

en
os

 

A
uk

št
ų,

 

pa
st

og
ės

 

pa
ta

lp
ų 

pe
rd

an
go

s 

S
to

ga
i 

          II          RN R 45(2) RN(3) R 45(2) RN(4) 

RN – reikalavimai netaikomi 



 

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 4196-2025-9075), 
Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 11, buto Nr. 1 
(unik. Nr. 4196-2025-9075:0001) rekonstravimo projektas 

ST-03-2022-PP-TD-02 
 Lapas 11  Lapų 12  Laida 0  2022 

 
 
 

(2) konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktai; 

(3) atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai statinio aukščiausio 
aukšto grindų altitudė neviršija 6 m. 

(4) stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami 
ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

 
Gyvenamojo pastato statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų 

paviršiams įrengti, degumo klasės, vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais 
(TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19687) 

Patalpos Konstrukcijos 
Statybos produktų degumo klasės 
(Pastato atsparumo ugniai laipsnis II) 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  RN 

grindys RN 

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

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

RN – reikalavimai netaikomi 
 
Gyvenamojo pastato lauko sienų apdailai draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 

degumo klasės statybos produktus. 
Rekonstruojamo buto virtuvės patalpa, kurioje yra esama kieto kuro krosnelė (židinys) 

neatskiriama nuo kitų namo patalpų ugniai atspariomis sienomis, pertvaromis ar perdangomis, 
nes gaisro apkrovos neviršija 600 MJ/kv.m  

Žmonių evakuacija 
Žmonių evakuacija iš kiekvieno buto antro aukšto vidiniais laiptais į pirmajį, o iš pirmojo 

numatomas išėjimas per tambūrą į lauką. 
Gaisrinių ir gelbėjimo automobilių privažiavimas 
Kelias privažiuoti prie projektuojamo pastato, kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė 

mažesnė nei 15 m, gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastatų, ne siauresnis 
kaip 3,5 m. Esami privažiavimai tenkina apibūdintus gaisrinio kelio reikalavimus. 

Atstumas nuo planuojamos teritorijos iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos – 
Vilniaus APGV 7-iosios komandos, esančios Švenčionių g. 65, Nemenčinėje – 2,9 km. 

Išorės gaisrų gesinimo priemonės 
Esamas. 
Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 
Esamas pastatas išsidėstęs 15,0 m atstumu į vakarus nuo II ugniai atsparumo laipsnio 

daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 9. 
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Esamas pastatas išsidėstęs 13,5 m atstumu į rytus nuo II ugniai atsparumo laipsnio vieno 
aukšto mūrinių garažų pastato (adresas nesuteiktas) 

Esamas pastatas išsidėstęs 10,0 m atstumu į pietus nuo II ugniai atsparumo laipsnio vieno 
aukšto mūrinio gamybinio pastato Taikos g. 7. 

Kiti pastatai nurtolę daugiau kaip 15 m atstumu. 
Aprašyti atstumai tenkina Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (TAR 2021-09-20, i. 

k. 2021-19687) 6 lenetelės „Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų“ nuostatas. 
 
B.10. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 
Iki pagrindinių rekonstrukcijos darbų pradžios atliekami sekantys paruošiamieji darbai: a) 

pavojingos statybos darbų zonos atitveriamos laikina statybine tvora; b) pastatomas statybinių 
atliekų konteineris (jo vieta parenkama taip, kad būtų lengva privažiuoti atliekas paimančiai 
technikai ir netrukdytų kitų (trečiųjų asmenų) pravažiavimui ar praėjimui, c) baigus statybos 
darbus, patikrinamos visos rekonstruojamo objekto aplinkoje esančios dangos (kietosios bei 
vejos) ir, jei yra pažestos, atstatomos. 

Buto rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis Statytojo patvirtinta statybos darbų 
organizavimo tvarka. 
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