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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
esamas projekt. 

II. PASTATAI 
2. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (unik. Nr. 5298-6018-2030): 
2.1. užstatytas plotas m² 394,00 
2.2. bendrasis plotas (remontuojamame bute, 1/10 pastato): m² - 58,46 
2.2.1. gyvenamasis m² - 32,21 
2.2.2. rūsio m² - 17,47 
2.3. pastato tūris m³ 1103 
2.4. aukštų skaičius vnt. 1 
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I. PROJEKTO RENGIMO TIKSLAS 

Projektas rengiamas statytojo sumanyto pastato sprendiniams įgyvendinti laikantis galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimų. Projekto sprendinius suderinti su statybos priežiūrą atliekančiomis institucijomis ir 
trečiosiomis šalimis, kurių veiklai gali turėti naujo pastato statyba, gauti statybą leidžiantį dokumentą iš savivaldybės 
administracijos. Užbaigus pastato statybą gauti statybos darbų užbaigimo dokumentus ir įregistruoti pastatą į 
Nekilnojamojo turto kadastrą. 

II. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos 
ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius 
parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo 
ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Projekto rengimo privalomaisiais dokumentais: 

 statinio projektavimo užduotimi; 

 žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu. 

Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos 
nuostatos rengiamam Projektui galioja šiais atvejais: 

 jei jos įsigaliojo iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem atvejais 
normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip; 

 jei yra galiojančios spec. architektūrinės sąlygos ir inž. tinklų prisijungimo sąlygos, Projektas rengiamas 
vadovaujantis šių dokumentų patvirtinimo dieną galiojusiais teisės aktais. 

 

III. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI 

 
 LR Statybos įstatymas 1996-03-19. Nr. I-1240 (2011-07-19);  

 STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

 STR 1.05.08:2003. Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai 
žymėjimai 

 STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. STR 2.01.01(2):1999. 
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

 STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
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 STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

 STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 

 STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. STR 2.05.03:2003. 
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

 STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. 

 STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas. 

 STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

 STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 

 STR 2.05.10:2005. Armocementinių konstrukcijų projektavimas. 

 STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. STR 2.05.13:2004. 
Statinių konstrukcijos grindys. 

 RSN 156-94. Statybinė klimatologija 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 

IV. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 Statytojas (užsakovas). Ž. B.  

 Statinio (komplekso) pavadinimas. Ūkinio pastato 2l1p (unik. Nr. 5298-6018-2030) kapitalinio remonto, 
formuojant naują turtinį vienetą ir keičiant patalpų paskirtį į gyvenamąją Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų 
k., Saulės g. 6, projektas 

 Projektuotojas. A. Šatinsko individuali veikla (paž. Nr. (21.4)-G18-1586). Projekto vadovas – L. Pikšrys (atestato Nr. 
A1431). 

 Projekto dalių rengėjai. Bendroji ir architektūros projekto dalys – L. Pikšrys (atestato Nr. A1431). 
 Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis. 
 Projekto rengimo pagrindas. Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais ir kitais 

privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 
 Statinių kategorija. Neypatingas. (STR 1.01.06:2010).  
 Statybos rūšis. Statinio kapitalinis remontas. (STR 1.01.08:2002).  
 Statybos paskirtis. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas 
 Projektavimo etapai (stadijos). Techninis darbo projektas (STR 1.05.06:2010) 
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V. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 

 Objektas:  

 Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (patalpų dalies 10 proc. remontas) 
 

VI. TRUMPAS PROJEKTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 Remontuojamo pagalbinio ūkio paskirties pastato dalis, keičiant paskirtį į gyvenamąją, taip, kad atitiktų visus 
gyvenamosioms patalpoms skirtus reikalavimus: yra atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis 
atitinkančiomis akustinius ir šiluminius reikalavimus, taip pat turi atskirą įėjimą ir atskirtas (atjungimo ventiliais, 
apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas. 

 Sklype yra numatoma viena automobilio stovėjimo vieta (žr. Sklypo planą). 
 
 

VII. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIAI 

 Šildymas. Esamas (elektriniai šildytuvai) 

 Vėdinimas. Vėdinimas užtikrinamas vėdinimo kanalais. Oro padavimas numatomas per languose esančias 
orlaides ir vidaus durų plyšius, o oro pašalinimas iš san. mazgo (Nr. 103) planuojamas per autonomines 
kanalines angas mechaniniais ventiliatoriais tvirtinamais lubose, o iš virtuvės (gyvenamojo kambario) per 
numatomą gartraukį. 

 Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. Remontuojamose gyvenamosiose patalpose yra esamas vandentiekis ir 
esami vietiniai nuotekų valymo įrenginiai. Numatomose gyvenamosiose patalpose, taip kaip ir anksčiau 
buvusiose pagalbinio ūkio paskirties patalpose yra atskiros inžinerinės sistemos (su atjungimo ventiliais, apskaitos 
prietaisais ir sklendėmis).  

 Elektra. Esama su atskiru skaitikliu. 

 

VIII. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS 

 Statybos aikštelė. Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos 
neišeinant iš ribų. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. 

 Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų 
nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 
Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 

 Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai ir jų panaudojimas. Statybos darbai vykdomi su 
minimaliomis statybinėmis atliekomis. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje į 
konteinerius ir išvežamos pagal sutartį.  
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Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 
cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir 
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos 
medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai 
įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
 Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl 

jų naudojimo ir šalinimo.“ 
Statybinių atliekų vežimas, naudojimas ir šalinimas 
 Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 
 Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 
 Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti 

statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus. 
 Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų 

sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 
 PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų 

terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl 
patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus. 

Kitos nepavojingos statybos atliekos bus panaudojamos:  
 statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip 

užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios 
dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus 
reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas; 

 energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar 
dažais; 

 kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakciją, kurios 
dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus 
reikalavimus, laikiniems keliams atliekų sąvartynuose tiesti; 

 
1. lentelė. Susidarysiančių atliekų kiekiai 

Eil. Nr. Pavadinimas Kodas Masė, t 
1 Medis 17 02 01 0,1 
2 Metalų mišiniai 17 04 07 0,1 
3 Izoliacinės medžiagas 17 06 04 0,0 
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4 Bituminė danga 17 03 02 0,0 
5 Kitos statybines atliekos 17 09 04 0,2 
6 Mūras 17 01 01 0,3 
7 Metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis 17 04 09 0,1 
 

 

IX. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS. URBANISTIKOS SPRENDINIAI. APSAUGINĖS IR 
SANITARINĖS ZONOS 

 Pastatas nepatenka į Nekilnojamosios kultūros paveldo sąrašus. 

X. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 

 Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Pastato nelaikančiose sienose iškertamos angos statinio mechaniniam 
patvarumui ir pastovumui įtakos neturės. 

 Gaisrinė sauga 
 Pagalbinio ūkio paskirties pastatai gaisro grėsmės atžvilgiu priskiriami P.2.17 grupei.  
 Remontuojant patalpas privaloma vadovautis: STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010-12-07. Nr. 1-338 (2016-03-02). 
 
 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
 Ūkiniame pastate vykdoma veikla - buities daiktų sandėliavimas, neigiamos įtakos gyvenamosioms patalpoms 

dėl triukšmo, kvapų ir kitų rizikos veiksnių neturės. 
 Gyvenamuosiuose kambariuose, koridoriuose projektuojama 18 °C temperatūra, san. mazguose numatoma 20–

23 °C temperatūra. 
 Mikroklimatui užtikrinti projektuojama šildymo sistema susidedanti iš radiatorių ir (ar) grindinio šildymo. 
 Vėdinimas užtikrinamas vėdinimo kanalais. Oro padavimas numatomas per languose esančias orlaides ir vidaus 

durų plyšius, o oro pašalinimas iš san. mazgo (Nr. 103) planuojamas per autonomines kanalines angas 
mechaniniais ventiliatoriais tvirtinamais lubose, o iš virtuvės (gyvenamojo kambario) per numatomą gartraukį. 

 Patalpose užtikrinamos normalios sąlygos patalpų naudotojams: užtikrinamas kokybiško geriamo vandens 
tiekimas, efektyvus nuotėkų šalinimas, patalpų šildymas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.  

 Patalpos neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša, triukšmas, 
elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturi.  

 Patalpose oro taršos šaltinių nebus. 
 

 Apsauga nuo triukšmo 
 Įrengiamų patalpų blokuota siena įrengiama su nedegia minkšta mineralinės vatos plokštė λD≥0,036 W/(m·K), 

d=100 mm, taip kad atitiktų akustinius reikalavimus.  
 Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. 
 Langai įrengti su stiklo paketais. 
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 Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija. 
 

 Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo 
 Remontuojamo pastato esamos išorinės atitvaros atitinka C energinio naudingumo klasę. 
 Įrengiamų patalpų blokuota siena įrengiama su nedegia minkšta mineralinės vatos plokštė λD≥0,036 W/(m·K), 

d=100 mm, taip kad atitiktų šiluminius reikalavimus.  
 

 

XI. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

 Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – 
išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais. 

 Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo 
trikdymo. 
 

XII. PREVENCINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

 Patalpų laukinėse duryse statomi patikimi užraktai. Esant poreikiui, montuojama signalizacija. 
 

XIII. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

 Statytojas (užsakovas) statybos darbus vykdo ūkio būdu. 
 Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytoju (Užsakovu) patvirtintos papildomos 

Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka projektą parengęs Projektuotojas. 
 Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir autorinę priežiūrą. 
 Statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 
 Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu. 
 Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, 
dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo, veiklos sąlygų. 

 Medžiagų kokybės reikalavimai: 
 prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 

dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų 
kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

 medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
 visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su 

etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
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 statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos aikštelėje turi būti 
tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ar tinkamai vėdinamos, taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų atskiroje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėti. 

 medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 
sandėliavimo. 

 atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 
užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

 Vykdant statybos darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose 
nurodytų dydžių. 

 Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2010 07 02, Nr. I-1240. 
 STR 1.07.01:2010. Statybos leidimas. 
 STR 1.08.02:2002. Statybos darbai. 
 STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
 STR 1.11.01:2010. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka. 
 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

 
 

XIV. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI  

 Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

 pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, statybinių 
ir eksploatacinių normų; 

 laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 
 profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius jų konstrukcijas; 
 išvengti statinių 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) poveiki įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, 
išlaikyti tinkamas eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos.  

 Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 
 būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.) pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys 

įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 
 būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, 

lietvamzdžiai, lajos, nuogrindos ir kt.); 
 nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus jam – 

pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 
 liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, 

šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 
 atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacinių požymių (plyšimų, 

apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.); 
 atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų krypties, būtų laiku 

pašalinti; 
 žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti; 
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 Saugant statinių konstrukcijas agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad: 

 pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis ar 
tirpalais; 

 būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai; 
 tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 
 medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai ne arčiau kaip 2 m; 
 neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų koroziją ar 

sprogimus; 
 nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti. 
 

 Pastatų patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą. 
 Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių ar projekte nurodytų 

apkrovos dydžių. 
 Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. 
 Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras dalis, gręžiant ar išmušant angas ar skyles 

perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose konstrukcijose. 
 Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas. 
 Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. 
 Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. 
 Medinės konstrukcijos turi būti sausos, vėdinamos. 
 Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį - iki šildymo 

sezono pradžios. 
 Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiekio tinklų ar kita inžinerinė įranga.
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Sklypo dalis naudojama Žydrūno Budriaus

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Remontuojamos patalpos pastate

Objekto pavadinimas

EKSPLIKACIJA

Ūkinio pastato 2l1p (unik. Nr. 5298-6018-2030)1
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Ventiliacijos kanalas

Minkšta mineralinės vatos plokštė
λD≥0,036 W/(m·K), d=100 mm5.

Minkšta mineralinės vatos
plokštė λD≥0,036 W/(m·K),
d=100 mm

Pirmo aukšto planas

Rūsio planas

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje;
2. Pateikiami tik naujai statomų sienų, langų ir durų matmenys.

6.

3.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Naujai statomos mūrinės sienos ir pertvaros

1.

Ardomos angos esamose sienose ir pertvarose

Esamos sienos ir pertvaros

Užmūrijamos angos esamose sienose

4.

2.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
1. Esamos sienos ir pertvaros
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