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DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT PROJEKTĄ 

LR ĮSTATYMAI: 
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
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 statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas
6. STR1.02.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas
7. STR1.01.05:2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
8. STR1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
9. STR1.02.07:2004 Statinio projektuotojo, projekto vadovo ir proj. dalies vadovo veikla
10. STR1.03.01:2000 Statybos produktų sertifikavimas
11. STR1.03.02:2002 Statybos produktų atitikties deklaravimas
12. STR1.03.03:2002 Techniniai liudijimai, rengimas ir tvirtinimas
13. STR1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalies brėžinių braižymo
taisyklės ir grafiniai žymėjimai
14. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
15. STR2.01.01(1):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
17. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
18. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"
19. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo"
20. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
21. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavims
22. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
23. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
24. STR2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
25. STR2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
26. STR2.05.07:2995 Medinių konstrukcijų projektavimas
27. STR2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
28. STR2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
29. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“.
30. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
31. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
32. HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų
norminės vertės ir matavimo reikalavimai"
33. HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai“
34. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir
visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore”;
35. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
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AIŠKINAMAIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS
Adresas: Pušų g. 3, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav. 
Žemės sklypo kad. Nr.: 4137/0200:424 Juodšilių k.v. 
Pastato unikalus Nr.: 4196-5025-4015, 1E1/p 
Statinio kategorija: neypatingas 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 
Statytojas: UAB „Tylos prieglobstis” 
Stadija: projektiniai pasiūlymai (PP) 

2. ESAMA SITUACIJA
Pastatas yra Pušų g. 3, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav. (Un. Nr. 4400-3171-3426). Pastatas –
Parduotuvė su kavinės patalpomis ir kirpykla yra vieno aukšto. Pastato bendrasis plotas 621.89 m2;
naudinagas plotas 621.89 m2; užstatytas plotas 775.00 m2. Pastato statybos metai 1965 m (pagal Registrų
centro išrašą)

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Sklypas, kuriame stovi pastatas yra  3200 m2 žemės sklype adresu Pušų g. 3, Juodšilių k., Juodšilių sen.,
Vilniaus r. sav (Kad. Nr. 4137/0200:424). Sklypo vakarinė dalis ribojasi su Pušų gatve, iš kurios yra
esamas patekimas į sklypą. Sklype yra aštuoni esami pastatai (vienas prekybos, penki pagalbinio ūkio ir
du garažai). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita; naudojimo būdai - Komercinės
paskirties objektų teritorijos.
Sklype galioja šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

 geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona – 0.1295 ha;
 elektros linijų apsaugos zonos – 0.0122 ha;
 kelių apsaugos zonos – 0.119 ha;
 ryšių linijų apsaugos zonos – 0.0136 ha;

Situacijos schema (www.regia.lt ištrauka) 
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4. TRUMPAS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APRAŠYMAS
Sklypo planas. Sklype adresu Vilniaus raj. sav., Juodšilių k., Pušų g. 3, yra esamas prekybos paskirties
(parduotuvė su kavinės patalpomis ir kirpykla) pastatas pažymėtas plane 1E1/p. Įvažiavimas į sklypą yra
esamas iš Pušų gatvės. Patalpos kurių planuojama keisti paskirtį ir atlikti kapitalinį remontą yra
vakariniame sklypo dalyje. Prie remontuojamų patalpų projektuojama patekti per esamą įvažiavimą. Juo
daudosis kaip aptarnaujantis automobiliai bei darbuotojai, taip pat ir lankytojai.

Architektūra. Statytojo pageidavimu, pastate formuojami du turtiniai vientai. Vieno turtinio vieneto 
(plane pažymėtų patalpų 1-1 ir 1-8 iki 1-18) keičiama paskirtis į paslaugų paskirtį (laidojimo namus), kito 
turtinio vieneto išlieka esama prekybos paskirtis. Pagrindinė pastato pasirtis nekeičiama. 
Projektuojamame paslaugų paskirties (laidojimo namai) patalpose išskiriamos į tris atskiras zonas: 
laidojimo reikmenų parduotuve ir san. mazgu zona, šarvojimo salė zona, tarnybinio personalo, su san. 
mazgais (pritaikyta žmonėms su negalia), paruošimo su šaldytuvu, pagalbine patalpa ir virtuvės zona. 
Patalpose planuojama parduotuvės patalpa laidojimo reikmenų pardavimui, san. mazgas ir 
pagalbinė/valytojos patalpa, viena šarvojimo salė – 25 žm. (43 kv.m.), į salę galima patekti per įėjimą iš 
rytinės pastato pusės ir iš laidojimo reikmenų parduotuvės. Šalia sales formuojamas tarnybinio personalo 
ir pagalbinių patalpų blokas. Jame numatomos paruošimo, šaldymo, personalo poilsio ir persirengimo 
patalpa, san. mazgas personalui ir san mazgas (pritaikyta žmonėms su negalia) ir lankytojams, virtuvė. 
Visi patekimai į pastatą išlieka esami. Pagrindinis esamas įėjimas į pastatą vakarinėje pastato pusėje nuo 
Pušų gatvės, šalutinis esamas įėjimas iš pietinės pastato puse ir iš vidinio kiemo pusės esančio tarnybinio 
įėjimo rytinėje pastato puseje, tarnybiniam ir aptarnaujančiam personalui.  
Naujai formuojamame turtiniame vienete – laidojimo namuose, atliekamas kapitalinis remontas. 
Griaunamos dalis esamų menkaverčių pertvarų, įrengiamos naujos pertvaros, užmūrijamos durų ir viduje 
esančių langų angos, laikančioje sieno į naujai formuojamą patalpą 1-12 (koridorius) kertama anga 
durims, platinama esama durų anga naujai formuojamoje patalpoje pažymėta plane 1-15. Viena iš 
sanitarinių mazgų pritaikoma žmonėms su negalia. 

Paslaugų paskirties pastato rodikliai po patalpų paskirties keitimo ir kapitalinio remonto: 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos; 
Bendras plotas – 619.93 m²;  
Pagrindinis plotas – 509.99 m²; 
Naudingas plotas – 619.93 m2; 

Prekybos paskirties patalpų turtinio vineto rodikliai po paskirties keitimo ir kapitalinio remonto – 
patalpos pažymėtos plane nuo 2-1 iki 2-7, nuo 3-1 iki 3-7 ir nuo 4-1 iki 4-9. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos; 
Bendras plotas – 447.25 m²; 
Pagrindinis plotas – 394.26 m²; 
Naudingas plotas – 447.25 m2; 

Paslaugų (laidojimo namų) paskirties patalpų turtinio viento rodikliai po paskirties keitimo ir 
kapitalinio remonto – nuo 1-1 iki 1-16. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų (laidojimo namai); 
Bendras plotas – 172.68 m²; 
Pagrindinis plotas – 115.73 m²; 
Naudingas plotas – 172.68 m2; 
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Atlikus kapitalinį remontą, pastato bendras plotas pasikeičia nežymiai (pastato bendras plotas prieš 
kapitalinė remontą – 621.89 m2, o po kapitalinio remonto – 619.93 m2), sumažėja 1.96 m2. Pastato 
pagrindinė paskirtis nekeičiama. 

Esamo pastato fotofiksacija: 

5. TRUMPAS INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS
Pastate ir planuojamose patalpose išlieka esami inžineriniai tinklai:

šildymas – vietinis centrinis;  
vandentiekis – komunalinis vandentiekis;  
nuotekų šalinimas – vietinis nuotekų;  
vėdinimas – mehaninis. 

6. VĖDINIMO SPRENDINIAI
Laidojimo paslaugų patalpoje, adresu Vilniaus raj. sav., Juodšilių k., Pušų g. 3 atlikta esamos vėdinimo
sistemos oro srautų matavimai ir balansavimai. Vėdinimo sitema – mehaninė.
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6.1. Oro kiekių lentelė. 

Sumontuota esama priverstinio oro padavimo ir ištraukimo vėdinimo sistema atitinka HN 42:2009 
"Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" reikalavimus ir užtikrina normines 
mikroklimato sąlygas vidaus patalpose, taip pat bendras patalpų tiekiamo/šalinamo oro kiekio balansas 
patenka į normatyvus (Pagal Lietuvos standartus LST EN 12599 2013 metų, lentelė 3 leidžiamas 
nuokrypis +-15% pro tiekimo ir ištraukimo antgalį, +-10% ortakių tuneliais). Sistemas tinkama 
eksploatuoti. 

7. SUSISIEKIMO SPRENDINIAI
Patekimas į sklypą yra esama iš Pušų gatvės pietinėje sklypo dalyje. Sklype numatomos 8 vietos pagal
pastatą, 3 tarnybiniam ir aptarnaujančiam personalui ir 5 vietos lankytojams. Esant didesniam parkavimo
poreikiui, numatomas automobilių parkavimas automobilių stovėjimo aikštelėje Pušų gatvėje.
Privažiavimo prie sklypo danga esama - asfalto danga. Sklype projektavimo darbai nenumatomi.

6. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI
Statybos darbų įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms nebus, kadangi bus atliekami tik
nedidelių apimčių remonto statybos darbai, priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų
įvadiniai inžineriniai tinklai nebus naudojami. Remonto darbų metu statinys neigiamos įtakos gretimoms
teritorijoms bei gretimoms patalpoms, pastatams neturės. Statybinių atliekų tvarkymas - statybinės
atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybinės atliekos bus rūšiuojamos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar
panaudojimo kaupiamos ir saugomos remontuojamoje patalpoje. Bendras išvežamų atliekų kiekis
numatomas iki 200 kg.

7. PATALPŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS.
Yra užtikrinta galimybė žmonėms su negalia (toliau – ŽN) savarankiškai į patekti, laisvai judėti ir
naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. Visi įėjimai į patalpas
numatyti be kliūčių. ŽN patekimas į pastatą užtikrinamas per esamą pandusą pastato 1 aukšte. ŽN
pritaikomos visos pagrindinės paskirties ir lankytojų aptarnavimui skirtos patalpos. ŽN pritaikomi visi
evakuacijos iš patalpos keliai, išėjimai ir durys. Prieš įėjimą įrengiami įspėjamieji paviršiai - lygiagrečių
juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar
krypties pasikeitimui pažymėti.
ŽN pritaikomas esamas san. mazgas pažymėtas plane 1-2, išardant dalį jo pertvarų ir padidinant jo plotą.
Durys į ŽN pritaikytą tualetą įrengiamos taip, kad, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp
varčios ir staktos vidaus, numatytos ne mažesnis kaip 850 mm.
Unitazą numatyta sumontuoti taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui
pastatyti. Unitazas įrengiamas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus 430-
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520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1200 mm nuo grindų 
paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. 
Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų numatyta įrengti atlenkiami ar pasukami 
horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. ŽN san. mazgo durys atsidaro į išorę. 

Projektiniai sprendiniai atitinka statybos normas ir taisykles, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus, bei teritorijų 
planavimo dokumentus. Numatoma veikla neturės neigiamo poveikio aplinkai ir aplinkiniams. 

PV I. Krasnickienė        












