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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas
TVIRTINU
(parašas)

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (BSR)

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis
(prieš
rekonstrukciją)

II.
I. SKYRIUS
SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas
m2
1181
1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas
%
esamas
1.4. Sklypo užstatymo tankis
%
esamas
III.
IV. SKYRIUS
VIENO BUTO GYVENAMAS NAMAS
2.1. Pastato bendrasis plotas.*
m2
86,86
2.2. Pastato naudingasis plotas.*
m2
79,33
2
2.3. Pastato gyvenamas plotas.*
m
69,46
2.4. Pastato rūsio plotas.*
m2
--2.5. Pastato tūris.*
m3
348
2.6. Aukštų skaičius.*
vnt.
1
2.7. Pastato aukštis (nuo vidutinio
Esamas nekeičiamas
m
žemės paviršiaus) *
~5,60 m
2.8. Butų skaičius (gyvenamajame
vnt.
1
name) iš jų:
2.8.1. 2 ir daugiau kambarių
vnt.
1
2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
II
2.10. Energinio naudingumo klasė
C

Kiekis
(po rekonstrukcijos)

1181
esamas
esamas

119,29
111,76
69,46
--421
1
Esamas nekeičiamas
~5,60 m
1
1
II
C

3. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas
Raimonda Razulevičienė Kvalifikacijos atestatas Nr. A257

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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BENDROJI DALIS (BD). AIŠKINAMASIS RAŠTAS (AR)
Statytojas: J. G.
Projektuotojas: MB „Moderni architektūra“ į. k. 305010866, V. Krėvės pr. 82a-33, Kaunas. Tel.: 8 600 01766.
Projekto pavadinimas: “Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato, Narimanto g. 20, Žiežmariuose, Kaišiadorių
r. sav., rekonstravimo projektas ”. Projekto Nr. 20/07-00-TP. Projektas parengtas 2021 m.
Statybos vieta: Narimanto g. 20, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4972/0007:83
Bendrieji duomenys apie rekonstruojamą pastatą:
Statybos rūšis.
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ numatomi atlikti darbai priskiriami statinio
rekonstravimui.
Statinio kategorija.
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamo pastato techniniai parametrai didesni už
nesudėtingų statinių, tačiau neatitinka nė vieno ypatingo statinio požymių, todėl rekonstruojamas gyvenamas namas
priskiriamas neypatingiems statiniams.
Statinio paskirtis.
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ rekonstruojamas pastatas priskiriamas gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastatui (namui).
Projekto rengimo etapas.
Parengtas gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (namo) rekonstrukcijos statybos techninis darbo projektas
(TDP). Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
nurodymus.
Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai. Vykdyti statybą galima tik gavus statybą leidžiantį dokumentą.
1.1.PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI:
– Projektavimo sutartis ir projektavimo darbų užduotis;
– Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai;
– Žemės sklypo planas M 1:500;
– Pastato nuosavybę patvirtinantys dokumentai;
– Pastato kadastrinių matavimų byla;
– Topografinis planas (ne senesnė nei 3 metai).
LR įstatymai:
– LR Architektūros įstatymas. 2017.06.08, Nr. XIII-425 (a.r.).
– LR Statybos įstatymas. 2017.01.01, Nr. XII-2573 (a.r.).
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
– STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
– 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.
– STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:
– LST 1516-2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
– LST 1569-2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.
– Atliekų tvarkymo taisyklės. Aplinkos ministro įsakymas Nr. 722 2003-12-30.
Kiti normatyviniai dokumentai:
– HN42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“.
– HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“.
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1.2. PROJEKTO RUOŠIMUI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA
Projektas parengtas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Naudotos programos pagal projekto
sudedamąsias dalis:
1.Bendroji dalis. (BD) „GstarCad“, Microsoft Word, PDF, PDFsam Enhanced 5
2.Architektūrinė. (SA) „GstarCad“, Microsoft Word, PDF, PDFsam Enhanced 5
I.

SKLYPO SITUACIJOS APIBŪDINIMAS:

– Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;
– Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
– Sklypo plotas: 0.1181 ha;
– Sklype nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
✓ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis) (0.0032 ha);
✓ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis
skirsnis) (0.0022 ha);
✓ Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje);
Nagrinėjama teritorija (geografinė padėtis)
Nagrinėjamas sklypas randasi Žiežmãrių mieste
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, 6 km į
pietus nuo Kaišiadorių; Žiežmarių ir Žiežmarių
apylinkės seniūnijų, parapijos centras. 3163 gyventojai
(2020).

Teritorija patenka į kultūros paveldo teritorijos ribas, Žiežmarių miesto istorinę dalį (17131).

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/907BBEA5-BF79-4FE8-85DB-16A6115835D8/true
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II.SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
Sklypo planas. Nagrinėjamas sklypas yra Narimanto g. 20, Žiežmariuose., Kaišiadorių r. sav., Rekonstruojamas
gyvenamasis pastatas stovi pietrytinėje sklypo dalyje. Namo priestatas pastatytas laikantis normatyvinio atstumo nuo
sklypo ribų ir pastato aukščio santykio. Pastato rekonstrukcijos derinimas su kaimyninių sklypų savininkais
(naudotojais) nenumatomas.
Pagrindinis įėjimas į gyvenamąjį namą yra numatytas iš sklypo šiaurinės pusės, į sklypą patekus iš Narimanto gatvės.
Projekte numatoma pagrindinio įėjimo vietos nekeisti. Nuogrindos aplink pastatą siūlomos betoninių trinkelių ir
dekoratyvinio žvyro akmenėlių, apie 70 cm pločio. Dangos sklype projektuojamos naujai. Įvažiavimo dangos
siūlomos iš ažūrinių betoninių trinkelių su ypač šiurkščiu paviršiumi, nes įvažiavimo nuolydis numatomas 1:15 iki
1:20. Projekte sklypo aptvėrimas, vartai paliekami esami, nekeičiami.
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ‚‘Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyrių 107 p. 30
lentelę nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius – 2 automobilio stovėjimo vietos.
Gyvenamojo namo naudingas plotas po rekonstrukcijos 119,29 kv. m. todėl reikalinga parkavimo vietų – 2
automobiliams (pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m² – 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis
kaip 70 m², bet neviršija 140 m² – 2 vietos.).
Sklypo dangos. Sklypo dangos projektuojamos naujai, žaliosios dangos rekultivuojamos.
Želdiniai – paliekami esami ir sodinami nauji.
Inžineriniai tinklai – esami, įvadų vietos nekeičiamos, energetiniai galingumai ir skerspjūviai nedidinami.
Elektra – sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutartis.
Vanduo, buitinės nuotekos – sudaryta geriamojo vandens, buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimo – pirkimo
sutartis.
II.

ARCHITEKTŪ
RINIAI IR KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Architektūriniai - funkciniai sprendimai. Rekonstrukcijos tikslas – rekonstruoti esamą pastatą, išplečiant pirmo
aukšto patalpas ir įrengiant papildomas pagalbines patalpas: I-5 – koridorius - 8,82 kv.m, I-8 – san.mazgas – 1,80
kv.m; I-9 – vonia – 6,09 kv.m; I-10 – kambarys – 15,72 kv.m; Iš suprojektuotos pagalbinės patalpos – koridoriaus –
patenkama į esamo namo pagrindines, gyvenamąsias patalpas. Gyvenamo namo patalpų išplanavimas ir kambarių
išdėstymas paliekami esami ir nekeičiami.
Esamo pastato pamatai paliekami esami. Išplečiamos pastato dalies pamatai projektuojami naujai iš monolitinio
gelžbetonio konstrukcijų.
Esamas stogas dvišlaitis, paliekama esamo stogo dvišlaitė nuolydžio konstrukcija.
Namo priestato spalvų derinys pritaikytas prie esamo namo spalvos. Vyraujanti spalvų gama pritaikyta prie supančios
aplinkos.
Projektuojama išorinė priestato apdaila.
Fasadas – apdaila lauko dailylenčių (rekomenduojama RAL 3014 arba anlogas pritaikytas prie gyvenamojo namo).
Cokolis – pilkos spalvos tinkas.
Langai –plastikiniai ar klijuotos medienos langai su trijų kamerų selektyviniais stiklo paketais. Pastato šiaurinėje,
vakarinėje ir rytinėje pusėse langus rekomenduojama rinktis dviejų selektyvinių (atspindinčiu spinduliavimo
energiją) stiklų su 2cm kameromis užpildytomis argonu. Langų konstrukcijos orinio laidžio klasė - 4 (ketvirta).
Durys - lauko durys - sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais. Išorės durų rėmo apdailos spalva –
ruda.
Stogas – danga plieniniai cinkuotos skardos lakštai. Lakštų spalva – pilka. Lietaus nuvedimo sistemos vamzdžiai ir
latakai – plieniniai, pilkos spalvos. Pastato karnizai aptaisomi medinėmis dailylentėmis, padengiant jas medienos
apsaugos priemonėmis, arba apskardinami skarda, stogo spalvos.
Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Stogo
plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais. Palangės išorinės palangės skardinės.
Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm;
jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai
užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti
priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta);
Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami
kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos
dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.
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Vidaus apdaila.
Vidinis tinkas - panaudotas tinkavimo skiedinys, montuojamosios gipso kartono plokštės. Drėgnose patalpose
panaudotos drėgmei atsparios gipso kartono plokštės.
Sienų apdaila - drėgnose patalpose sienos išklijuotos sienų plytelėmis.
Grindys - drėgnose patalpose (tualetas, vonios kambarys, virtuvė ir kt.) grindis iškloti keraminėmis arba akmens
masės sienų bei grindų plytelėmis. Gyvenamuosiuose kambariuose - parketas, (šilumos perdavimo koeficientas Uk
< 0,250W/m2K). Durys – skydinės, laminuotos arba faneruotos, kurių varčia užpildyta MDP užpildu arba natūralaus
medžio. Durims, kurių varčios su stiklais, turi būti naudojamas tik grūdintas stiklas. Vonios kambario durų varčia
turi būti su ventiliacinėmis grotelėmis arba paliktas 2 cm. tarpas tarp grindų ir varčios užtikrinantis oro pritekėjimą
į patalpą. Durys tarp patalpų su dideliu temperatūros skirtumu – apšiltintos.
Palangės - Vidinės palangės – medinės, poliruotos plokštės arba presuoto medžio pjuvenų (pramonės gamybos).
Dažymas ir apsauginės medžiagos: vidinės sienos ir lubos nudažytos emulsiniais dažais individuliai pasirinkta
spalva. Mediniai paviršiai beicuojami namo viduje. Medinės apdailos dalys namo viduje apsaugotos nuo drėgmės
specialiais impregnantais, o stogo konstrukcija papildomai apdorota antiseptikais ir antipirenais. Fasado medinės
dalys ir medinės stogo dalys padengtos medžiui skirtais impregnantais ir beicuoti specialiomis priemonėmis pagal
klimato sąlygas. aus apdaila.
Pamatai. Esami pamatai paliekami, pastato kampuose sustiprinami, įrengiant papildomas gelžbetonines
konstrukcijas.
Visi sprendiniai tikslinami statybos metu.
Medžio darbai. Konstrukcijų mediena.
Reikalavimai medienai. Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Ji turi būti ne
drėgnesnė kaip 20%. Medienos klasė C24.
Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės A
rūšies mediena (žr. lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir kt.), kurių pažeidimas nesuardo
laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena.
Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta,
tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos
(nepatamsėjusi).
Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų.
Pjautinės medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos
partijos.
Pavyzdžių kiekis turi būti 3% partijos, bet ne mažiau kaip 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint
pavyzdžius.
Laikančiųjų medinių konstrukcijų įrengimas. Laikančiosios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos
projektinėje padėtyje.
Jų lietimosi su mūru ar betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas dviem ruberoido arba panašios
medžiagos sluoksniais.
Montuojant laikančiuosius elementus (gegnes ir ilginius) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti, kur reikia
pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu būdu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose paviršiuose turi būti užneštos
ašinės linijos. Turi būti pasirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis, laikinais tvirtinimo ir
fiksavimo elementais.
Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais. Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti
apdorota šiais metodais:
• paviršiaus padengimas tepant ar purškiant;
• paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose ir šaltose voniose);
• paviršiaus dažymas.
Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsaugančiu ir nuo biologinių poveikių ir
padidinančiu atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu.
Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau pridedamoje lentelėje. Apsauginių padengimų tipai
numatomi pagal vietą, kur galiausiai mediena atsidurs, pagal tai, kiek arti ji bus maisto produktų, numatomą apdailą,
apsauginius reikalavimus. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų.
Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.
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Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui
Apdorojimo
Konservanto tipas
metodai
ir sudėtis
trichloretilfosfatas
40 - 60 %
trichloretilfosfatas
50 - 70%
petrolatumas
30 - 50 %

natrio fluorido

Sunaudojimas

Apsauginės savybės

600 g/ m2

iologinės antipireninės
apsaugota
nuo
drėgmės
biologinės, antipireninės
antiseptinės pasta iš superfosfato
25% sulfitinio šarmo 15% molio
25%
vandens su pigmentu 35%
paviršius aptepti 3 mm sluoksniu
antipireninės

40 - 60 kg/m3

3 - 5% tirpalas

20 g / m2

2. Dažymas dažymas pentaftolinėmis emalėmis arba lakais dangos storis 90 - 120 mkm 70 - 90 mkm
Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į
paviršių.
Įtepti ar purkšti naudojamus apsauginius mišinius turi būti pridėta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad būtų
galima atskirti padengtus paviršius.
Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius išdžiūtų.
Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojant mechaninį
purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius.
Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus.
Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turėti tai patvirtinantį
sertifikatą. Sertifikate turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija (firma); antiseptiko ar antipireno rūšis;
apdorojimo metodai; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jo
įsiskverbimo į medieną gylis.
Charakteristikos
Šildymo galingumas (kW) +7 °C / +35
°C – grindų šildymas
Veikimo efektyvumas COP (+7°C)
Patalpos plotas šildymo režimu iki m2
Elektrinis galingumas šildyme, kW:
Vidinis įrenginys:
Triukšmingumo lygis dB(A)
Dydis (AxPxG mm)
Grynasis svoris (kg)
Vandens talpa( L)
Išorinis įrenginys:
Triukšmingumo dB(A)
Dydis (AxPxG mm)
Grynasis svoris (kg)
Įrengimo duomenys:
Maitinimas
Min. / maks. vandens pašildymo
temperatūra
Vamzdžių skersmuo
priimamasis/išmetamasis
Max vamzdžių ilgis (m)
Min vamzdžių ilgis (m)
Lauko temperatūrų ribos
Šaldymo medžiaga

9,37 kw šild. / 6,34 kw vėsin.
4.6
150
1,63
28-42
1.650x595x625
131
180
47-51
740x884x388
58.5
400-3-50
+8 / +65
1/4" + 5/8
30
3
–25 / 35
R32
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Vėdinimas - patalpų vėdinimui įrengiama mechaninė vėdinimo sistema. Vėdinimo prietaisų elektrinių ventiliatorių
sunaudojamas elektros kiekis 1 m³ oro debitui pernešti neturi viršyti 0,75 Wh/m³. Šilumos išsaugojimui užtikrinti
patalpų vėdinimui turi būti įrengtas rekuperatorius su oro pašildymu.
Prietaiso naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 0,65. Mechaninės vėdinimo sistemos į pastatą tiekiamo oro
pašildymui naudojama elektra. Naudojami prietaisai turi būti automatinio veikimo.
Rekuperatorius montuojamas techninėje patalpoje. Ortakiai montuojami tarpe tarp pakabinamų lubų ir aukšto
perdenginio. Virtuvėje virš viryklės turi būti naudojamas recirkuliacinis gartraukis, kuris orą nešalina, o išvalo ir
grąžina į patalpą.
Oro drėgmė reguliuojama naudojant efektyviausias šildymo ir vėdinimo sistemas, atitvarų hidroizoliaciją.
Santykinė oro drėgmė patalpose šaltuoju metu laiku 35 – 60 %, o šiltuoju - 35 – 65 %. Oro judėjimo greitis šaltuoju
metų laiku 0,05 –0,15 m/s, šiltuoju metų laiku – 0,15 – 0,25 m/s. Patalpų temperatūra šaltuoju metu turi būti ne
mažesnė nei +18 ÷ +22 ºC, o šiltuoju +18 ÷ +28 ºC.
Rekomenduojamas vėdinimo įrenginys su priešsroviniu plokšteliniu rekuperatoriumi HRU200. Korpusas išlietas iš
putų polietileno: tylus, nėra šalčio tiltelių. Gali būti montuojamas tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai. Filtrai
keičiami iš abiejų įrenginio pusių.
Įrengiant rekuperacinį vėdinimą reikalinga įvertinti triukšmą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastate (name)
ir jo aplinkoje
Turi atitikti HN 42: 2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ keliamus reikalavimus.
Garažą rekomenduojama ventiliuoti vadovaujantis STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ 28
p., reikalavimais, sumontuojant priverstinės ištraukiamosios ventiliacijos kanalėlius išorinėje sienoje, todėl praleisti
ventiliacijos vamzdžius per stogo dangą nebūtina.
Šalinamo oro šachtose, kurios įrengtos sanitarinėse patalpose ir virtuvėje, didesniam oro kiekiui pašalinti į šachtas
įstatomi valdomi kanaliniai ventiliatoriai su elektros varikliu, galingumas– 20W, šalinamo oro kiekis iki 15ltr. /sek.
Įrengiant rekuperacinį vėdinimą reikalinga įvertinti triukšmą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastate (name)
ir jo aplinkoje turi atitikti HN 42: 2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ keliamus
reikalavimus.
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastate (name) ir jo aplinkoje (LR HN 33:2011).
Ekvivalentinis garso
Maksimalus garso slėgio
Objekto pavadinimas
Paros laikas*
slėgio lygis (LAeqT),
lygis (LAFmax), dBA
dBA
2

3

4

5

Gyvenamųjų
pastatų
gyvenamosios
patalpos,
visuomeninės
paskirties
pastatų miegamieji kambariai,
stacionarinių
asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
palatos

diena
vakaras
naktis

45
40
35

55
50
45

Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės
paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo
ir
kultūros
paskirties
pastatus) aplinkoje, išskyrus
transporto
sukeliamą
triukšmą

diena
vakaras
naktis

55
50
45

60
55
50
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V. PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMAI
Atlikus gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo rekonstrukciją pastato šiluminės savybės atitinka keliamus C
energinio naudingumo klasės reikalavimus.
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m² K)) vertės C ir B energinio naudingumo
klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių
skaičiavimui

Atitvaros rūšis

Atitvarą žymintis poraidis

Gyvenamieji pastatai

Stogai
Perdangos
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su
gruntu
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių

r
ce

0,1
6

fg

0,2
5

Sienos

w

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos
skaidrios atitvaros
Durys, vartai

wd
a
d

cc

0,2
0
1,6
1,6

IV. APLINKOSAUGOS, ERGONOMIKOS ASPEKTAI
Nuotekos
Vidutinis sanitarinių nuotekų kiekis per parą Q nuotek. = 0,4 m3/parą.
Atliekos
Pastate nenumatyti atliekų surinkimo įrenginiai. Atliekų konteineris statomas kieme.
Apsauga nuo triukšmo ir vibracijos
Gyvenamasis namas nereikalauja apsaugos priemonių nuo triukšmo ir vibracijos. Šalia nėra triukšmą skleidžiančių
šaltinių, judrių gatvių.
Projektuojamo vienbučio gyvenamojo namo vidinės ir išorinės atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso
izoliaciją, kurių pagrindinės akustinės charakteristikos atitinka C (priimto akustinio komforto) klasę . Langai name
įrengiami su stiklo paketais sumažinančiais garso plitimą, langų ir durų garso izoliavimo klasės žymuo Rw-kl = 35
dB.
Pastato įtaka medžiams, žemės paviršiui, dirvožemiui, viršutiniams ir požeminiams vandenims
Namas neaukštas, todėl jis neužstoja vietos kraštovaizdžio. Gyvenamas namas yra šlaitinio sklypo viršutinėje
terasoje ir žemiau nėra pastatų, kurie trukdytų teritorijos insoliacijos kokybei. Namas gyvenamasis, todėl visas
sklypo plotas yra biologiškai aktyvus, išskyrus terasų sutvirtinimus ir sutvirtintus takelius bei kelią prie namo.
Turto ir žmonių apsauga
Turto ir žmonių apsaugai numatoma: langai su stiklo paketais ir įstiklinimu iš vidinės rėmo pusės;
Išorės durys – sustiprintos konstrukcijos; Patikimi durų užraktai; Pastate rekomenduojama įrengti apsauginę
signalizaciją.
Natūralus ir dirbtinis apšvietimas
Gyvenamos patalpos natūraliai apšviečiamos pro langus lauko sienose ir stoglangius. Dirbtinis apšvietimas
sprendžiamas atskiru elektrotechninės dalies vidaus tinklų (darbo projekto stadijoje) projektu.
Minimalus langų įstiklinto paviršiaus ir patalpos grindų ploto santykis atitinka reglamentuotus patalpų natūralaus
apšvietimo parametrus: virtuvėje langų plotas ne mažiau kaip 1/8 grindų ploto, gyvenamosiose patalpose ne mažiau
kaip 1/6 grindų ploto. Patalpų dirbtiniam apšvietimui naudoti tik šviesos diodų (LED)
šviestuvus. Apšvietimo sistemos galingumas turi būti toks, kad būtų užtikrintos dirbtinės apšvietos normuojamų
dydžių vertės ir numatyta galimybė padidinti galingumą iki 20W į grindų ploto m 2. Normuojami minimalūs
gyvenamojo namo patalpų dirbtinės apšvietos parametrai: svetainė 150-300 lx, miegamajame 100-200 lx, virtuvėje
100-200 lx, valgomasis 100-200 lx, san. mazge 75 lx, koridorius, holas 50 lx, rūbinė 100 lx.
Esamo namo gyvenamosios patalpos – kambariai - paliekami esami, todėl langų apšvietimas kambariams paliekamas
esamas.
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Šildymas – rekonstruojamame gyvenamajame name rekomenduojama įrengti šilumos siurblį oras - vanduo. Šilumos
siurblys tiekia šilumą į pastato šildymo sistemą ir į karšto vandens ruošimo sistemą (prijungiamas prie kombinuoto
tūrinio šildytuvo).
Šilumos siurblys turi būti automatinio veikimo.
Pastate rekomenduojama įrengti grindinį patalpų šildymą. Šildymo sistema turi būti kolektorinė ir turėti automatinį
reguliavimą; Šildymo sistemoje turi būti įtaisai, kurie įrengti taip, kad apimtų visų patalpų šildymo reguliavimą:
termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai, patalpų arba išorės termostatas.
Karšto vandens ruošimui rekomenduojama įrengti kombinuotą tūrinį šildytuvą. Tūrinis šildytuvas prijungiamas prie
šilumos siurblio, su galimybe tiesiogiai šildyti vandenį naudojant elektros energiją.
Šildytuvo talpa keturių asmenų šeimai – 120 l.
Rekomenduojama rinktis Daikin “Altherma 3” serijos oras – vanduo šilumos siurblį.
APLINKOS APSAUGOS DUOMENYS
Rekonstruojamo statinio remonto vykdymo metu, statybos aikštelė neišeina iš sklypo teritorijos ribų. Statybinės
medžiagos bus sandėliuojamos pastatui priklausančiame žemės sklype. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo
metu netrukdomas galės įvažiuoti į remontuojamo statinio sklypą. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje
neužstatytoje kiemo dalyje konteineriuose ir išvežamos į sąvartas.
Numatomi tokie statybinių atliekų kiekiai:
- sukietėjusio betono ir skiedinio likučiai (nepanaudoti statyboje) išvežami ;
- medžio atraižos ir skiedros, medžio plaušo, OSB plokščių atliekos, panaudojamos kurui ;
- plytų ir keramikinių blokelių laužas 200 kg (nepanaudotos statyboje) išvežamos ;
- ruberoido, izolo, apsauginių plėvelių, stiklo, putų polistirolo, gipskartonio plokščių atliekos 250 kg
sandėliuojamos aptvertoje aikštelėje ir baigus statybą išvežamos ;
- bendras išvežamų atliekų kiekis 250-350 kg.;
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
Statybos metu gretimuose sklypuose statinių naudotojai nepatogumų nepatirs, nes toliau esami namai yra saugiu
atstumu. Statybines medžiagas numatoma sandėliuoti remontuojamo pastato naudojamame, bet nesuformuotame
sklype. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.
Objekte yra esamos pagrindinės inžinerinės komunikacijos- vandentiekis ir nuotekos pajungti į miesto tinklus.
Oras – skyriaus “aplinkos oras” skaičiavimai neatliekami, nes remontuojamo objekto ūkinėje ekonominėje veikloje
nenumatoma oro tarša.
Dirvožemis – Sklypo neužstatytas plotas išgrįstas betono trinkelėmis.
Sklypas - visas, esamas išskirtas naudojimui sklypo plotas 1181 kv.m.. Užstatyta po pagrindiniu pastatu 140 kv.m.,
iš šiop ploto 27 kv.m. rekonstruojama dalis, taip pat ūkinis pastatas – 103 kv.m.. Neužstatytas sklypo plotas 938
kv.m. Sklype želdinių - nėra.
Projektuojamo statinio architektūros SA dalis savo sprendiniais yra tarpusavyje suderinta su šio projekto kitų dalių
sprendiniais, atitinka projekto daliai taikomų įstatymų, teisės aktų, privalomųjų projektui rengti dokumentų,
norminių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentuose aptartas nuostatas.
ATLIEKOS, ATLIEKŲ TVARKYMAS
Objekte ūkinė veikla nenumatoma. Objektų gamybos atliekos nesusidarys, statybinių atliekų tvarkymas ir
šalinimas numatomas sekančiai: Statytojas namo pridavimo metu privalo turėti statybinių atliekų pristatymo čekį
arba sutartį su švaros įmone.
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RITA ZANDAVIENĖ

PARAŠAS

PROJEKTO PAVADINIMAS:

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES VIENO BUTO PASTATO,
NARIMANTO G. 20, ŽIEŽMARIAI., KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

GYVENAMASIS VIENO BUTO PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA

NAMO AUKŠTO PLANAS M 1:100
Etapas
TDP

STATYTOJAS :

DOKUMENTO ŽYMUO:

R. 20/07-00-TDP-BD.BR-0-2

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

Stogo detalė

Perdangos detalė

Vidaus apdaila - g/k plokštė, d=24 mm;
Gipso kartono lubų karkasas, d≥40 mm;
Šilumą izoliuojanti plokštė iš akmens vatos, d=50 mm;
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
Šilumą izoliuojanti plokštė iš akmens vatos;
Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė);
Tarpinė;
Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, d≥50 mm;
Stogo danga

Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė);
Šilumą izoliuojanti plokštė iš akmens vatos, d=200 mm;
OSB plokštė, d=12 mm;
Poliuretano plokštė, d=50 mm;
Vidaus apdaila - g/k plokštė, d=24 mm;

Išorės sienos detalė
Esama rąstų siena
Orą izoliuojantis sluoksnis
Šilumą izoliuojantis sluoksnis (150 mm)
Vėdinamas oro tarpas
Išorės apdaila - lentų apkala

+5.600

+5.600

+3.105
+2.750

+2.750
+2.100

+2.850

+2.000

+2.000

+0.600

+0.600
+0.000
-

-0.360

-0.360
-0.360

5040

2

STATYBOS LEIDIMUI; STATYBAI

0

2022

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS:

MB "Moderni architektūra"
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO / NAMO (UNIK.NR.:
Įmonės kodas 305010866
V. Krėvės pr. 82a-33 LT - 50385, Kaunas 4995-0001-9013) NARIMANTO G. 20, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
TEL.: +370 600 01766

KVAL.
PATV. DOK.
NR.

A 257

1

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

PV

RAIMONDA RAZULEVIČIENĖ

Arch.

RITA ZANDAVIENĖ

PARAŠAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

GYVENAMASIS VIENO BUTO PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA
PJŪVIO PLANAS M 1:100

Etapas
TDP

DOKUMENTO ŽYMUO:

STATYTOJAS :

J. G.

R. 22/07-00-TDP-BD.BR-0-3

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

Pristatoma veranda

Pristatoma veranda

+4.935

+4.935

+2.750

+2.750

+2.000

+2.000

+1.400
+0.900

+0.000
-

+0.000
-

-0.360

-0.360

5040

5040

A

B

B

A

Pristatoma veranda

+4.935

+4.935

+2.750

+2.750

+2.000

+2.000

+1.400

+1.400

+0.000
-

+0.000
-

-0.360

-0.360

5040

2

1
STATYBOS LEIDIMUI; STATYBAI

0

2022

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTO PAVADINIMAS:

MB "Moderni architektūra"
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO / NAMO (UNIK.NR.:
Įmonės kodas 305010866
V. Krėvės pr. 82a-33 LT - 50385, Kaunas 4995-0001-9013) NARIMANTO G. 20, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
TEL.: +370 600 01766
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

KVAL.
PATV. DOK.
NR.

A257

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

PV

RAIMONDA RAZULEVIČIENĖ

Arch.

RITA ZANDAVIENĖ

PARAŠAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

GYVENAMASIS VIENO BUTO PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA

FASADŲ PLANAS M 1:100
Etapas
TDP

DOKUMENTO ŽYMUO:

STATYTOJAS :

J. G.

R. 22/07-00-TDP-BD.BR-0-4

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

A

A

B

5040

500

2275

5065

3045

i=31°

5040

i=31°

3045

2

500

3865

1

5065
5040

A
A

B

STATYBOS LEIDIMUI; STATYBAI

0

2022

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

PROJEKTO PAVADINIMAS:

MB "Moderni architektūra"
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO / NAMO (UNIK.NR.:
Įmonės kodas 305010866
V. Krėvės pr. 82a-33 LT - 50385, Kaunas 4995-0001-9013) NARIMANTO G. 20, ŽIEŽMARIAI,, KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
TEL.: +370 600 01766

KVAL.
PATV. DOK.
NR.

A257

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

PV

RAIMINDA RAZULEVIĘIENĖ
RITA ZANDAVIENĖ

Arch.

PARAŠAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

GYVENAMASIS VIENO BUTO PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA
STOGO PLANAS M 1:100

Etapas
TDP

DOKUMENTO ŽYMUO:

STATYTOJAS :

J. G.

R. 22/07-00-TDP-BD.BR-0-5

0
LAPAS

LAPŲ

1

1

