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6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
7. STR 1.09.06:2010. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
8. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
2.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
2. STR2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
7. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
8. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
9. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
10. STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
11. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.
12. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
13. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
16. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
18. GKTR 2.08.01:2000. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.
2.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.
3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
4. EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012.
5. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (VŽ‘ 2013 Nr. 85-4297).
6. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
7.Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, 2010-09-17d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įsak. Nr.A1425 (Žin., 2010 Nr.112-5717).
8. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 12 07, Nr.1-338.
9. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011 01 17, Nr.1-14.
2.5. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“.
2. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.
3. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės
vertės ir matavimo reikalavimai“.
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4. HN 98-2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo
reikalavimai.
6.AM 2006 05 08d. įsakymas Nr.D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
2. BENDRIEJI DUOMENYS
Paslaugų paskirties pastato – autoserviso su administracinėmis patalpomis Kauno r.sav., Domeikavos sen.,
Domeikavos k., Vandžiogalos pl.124 naujos statybos projektas paruoštas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” bei statytojo pateikta projektavimo užduotimi.


Statybos geografinė vieta. Kauno r.sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Vandžiogalos pl.124



Statinio paskirtis. Paslaugų

 Klimato sąlygos ir reljefas.
- vidutinė metinė oro temperatūra +6,7°C;
- santykinis metinis oro drėgnumas 80%;
- vidutinis metinis kritulių kiekis 664mm;
- vidutinis metinis vėjo greitis 3,6m/s.
Sklypo žemės paviršiaus altitudės kinta 85,60 ~ 87,33m ribose.


Statybos rūšis. Nauja statyba



Statinių kategorija. Neypatingas
3. STATYBOS SKLYPAS
Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas yra žemės sklype, kurio kadastrinis nr.: 5217/0012:223, žemės

sklypo plotas – 0,1503 ha, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Sklype šiuo metu jokių statinių nėra. Sklype yra įregistruota elektros linijų apsaugos zona, kurios plotas 0,07ha.
Pagrindinis įvažiavimas į sklypą – iš šiaurės vakarų pusės, nuo Vandžiogalos plento įsukus į šalutinį kelią.
Valstybinėje žemėje projektuojama 5m pločio įvaža į sklypą. Įvažai valstybinėje žemėje įsirengti gaunami NŽT
sutikimai. Prie įvažavimo į sklypą projektuojama trinkelių danga, neišlaikant minimalaus atstumo iki kaimyninių
sklypų ribų, todėl gaunami greta esančių sklypų savininkų sutikimai.
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-

Statybos sklypo ribos

Ant trinkelių dangos lygiagrečiai viena iš sklypo ribų projektuojamos penkios automobilių stovėjimo vietos (viena
iš jų skirta neįgaliesiems). Automobilių stovėjimo vietos skirtos darbuotojams ir klientams, kurie naudosis
automobilių remonto paslaugomis. 3 automobilių stovėjimo vietos skiriamos autoserviso klientams (numatomos
3 remonto vietos pastate) ir 2 vietos administracinės paskirties patalpoms. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ administracinės paskirties patalpoms skiriama 1 vieta 25m2
pagrindinio ploto. Projektuojamos administracinės patalpos pastate sudaro 36,17m2 bendro ploto, todėl skiriamos
2 automobilių stovėjimo vietos.
Sklypo centre, arčiau įvažiavimo į sklypą, lygiagrečiai sklypo riboms projektuojamas paslaugų paskirties
pastatas, kurio užstatymo plotas siekia 420,43 m2. Aplink visą pastatą numatomas apvažiavimas klojant trinkelių
dangą. Sklypo rytinėje pusėje, už pastato – orinė elektros linija 10kV, kurios apsaugos zona 10 metrų išilgai
elektros linijos (abiejose linijos pusėse). Projektuojama trinkelių danga elektros apsaugos zonoje skirta tik
mašinoms ir mechanizmams pravažiuoti, kurių aukštis ne daugiau kaip 4,5m nuo kelio paviršiaus. Elektros
apsaugos zonoje gruntas nekasamas giliau kaip 0,3m. Ant trinkelių dangos abiejose pastato pusėse numatomi
vartai (atsidarantys) iki kaimyninio sklypo ribų. Vartų įrengimui neišlaikant minimalaus atstumo iki greta esančių
sklypų ribų gaunami kaimyninių sklypų savininkų sutikimai.
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Numatomas trinkelių dangos plotas sklype – 454,55 m2, naujai sodinamos vejos – 639,27 m2, projektuojamos
įvažos į sklypą – 53,77 m2 (įvažai numatoma žvyro danga).
Aplink statybos sklypą daugiausiai vyrauja gyvenamosios teritorijos, kiek toliau - keletas visuomeninių pastatų –
Domeikavos bažnyčia, Domeikavos gimnazija. Trumpiausias atstumas nuo statybos sklypo ribos iki šiuo metu
esančio artimiausio gyvenamojo pastato ͠ 48,5m.
4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI
Projektuojamas pastatas – paslaugų su administracinėmis patalpomis, bendras pastato plotas – 442,11m2. Iš jo
343,60m2 ploto skiriama automobilių remonto veiklai, numatomos 3 remonto vietos, kita dalis (36,17m2 ploto)
skiriama administracinėms patalpoms, likusi (62,34m2) – pagalbinės patalpos. Administracinių patalpų zoną
sudaro recepcija, du darbo kabinetai ir direktoriaus kabinetas. Recepcija projektuojama pirmame aukšte priešais
pagrindinį įėjimą, kabinetai – antresolėje. Pagalbinės patalpos skirtos pagrinde darbuotojams – projektuojama
persirengimo patalpa su san.mazgu/dušu, katilinė, buitinė patalpa, antresolėje – poilsio kambarys/virtuvėlė,
sandėliukas, san.mazgas ir kt.
Pastate bus teikiamos automobilių ir kitų transporto priemonių, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus
neviršys 4,30m remonto paslaugos, administracinė veikla (klientų registravimas, priėmimas,
konsultacijos ir kt.). Įvertinant, kad šalia statybos sklypo daugiausia gyvenamosios teritorijos, pastate
projektuojamos trys remonto vietos, todėl intensyvus eismas ar dideli srautai pastato teritorijoje
nenumatomi.
Projektuojamas pastatas – vieno aukšto su antresole. Pastato aukštis – 7,00m.
4.1. ARCHITEKTŪRINIAI, TŪRINIAI – PLANINIAI SPRENDINIAI
Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas arčiau vakarinės sklypo dalies, nes rytinę sklypo dalį riboja elektros
apsaugos zona, kurioje statyba neleidžiama. Pastato užstatomas plotas – 420,43 m2. Į pastatą projektuojami trys
pagrindiniai įvažiavimai 4,30m aukščio autotransporto priemonėms į autoserviso erdvę, priešingoje pastato
pusėje projektuojami keturi 4,30m aukščio vartai, skirti išvažiuoti autotransporto priemonėms iš autoserviso
patalpos. Pagrindiniame fasade, nuo įvažiavimo į sklypą projektuojamas įėjimas į pastatą, skirtas lankytojams ir
darbuotojams, pro kurį įeinant patenkama į administracinių/pagalbinių patalpų bloką. Šalia įėjimo numatoma
recepcija klientų priėmimui.
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Projektuojamas pastatas – autoservisas su administracinėms patalpoms iš daugiasluoksnių ,,Sandwich“
plokščių RAL 7024 (tamsiai pilka). Administracinių patalpų bloko tūris antresolėje per 2,5m „ištraukiamas“ į priekį,
projektuojamos stiklo vitrinos, Eternit plokčių apdaila (geltona). Ant stiklo vitrinų siūloma montuoti autoserviso
pavadinimą. Projektuojamas vienšlaitis 4o nuolydžio bituminės dangos stogas, projektuojami cilindriniai
stoglangiai ir lietaus vandens surinkimo sistema.
Pastato patalpų išplanavimas gan paprastos struktūros. Pirmame aukšte projektuojama automobilių remonto
patalpa, numatomos 3 remonto vietos. Šalia – administracinių / pagalbinių patalpų blokas, kuriame šalia įėjimo į
pastatą projektuojama recepcija klientų priėmimui, priešais rcepeciją – san.mazgas, persirengimo patalpa su
san.mazgu/dušine pritaikytu neįgaliesiems, taip pat projektuojama buitinė patalpa valymo įrenginių, priemonių
laikymui, katilinė. Patekimui į antresolės patalpą projektuojami laiptai, užlipus jais projektuojamas sandėliukas,
san.mazgas skirtas darbuotojams, poilsio patalpa/virtuvėlė, priešais – du darbo kabinetai ir direktoriaus kabinetas.
Bendras pastato plotas – 442,11m2.
Patalpos viena nuo kitos atskiriamos gipskartonio pertvaroms, grūdinto stiklo pertvaroms (administracinės
patalpos), keraminių blokelių mūro siena 200mm.
Projektuojamų patalpų specifikacija:
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4.2. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI
Pagrindinis pastato laikantysis konstruktyvas – metalinių kolonų tinklas ir dvitėjinės metalinės HEB sijos. Išilgai
pastato 5,8m žingsniu projektuojamos metalinės kolonos, ant kurių montuojamos HEB sijos, laikančios stogo
konstrukciją ir HEB sijos laikančios antresolės perdangos konstrukciją.
Pastatui numatomi gręžtiniai monolitiniai pamatai, grindys įrengiamos ant sutankinto grunto, montuojant
šiltinamąjį sluoksnį, liejant betoną. Pastato sienos – daugiasluoksnės ,,Sandwich“ plokštės, pertvaros –
gipskartonio, grūdinto stiklo. Perdanga įrengiama iš dvitėjinių HEB sijų, profiliuoto pakloto, betono (šildomas), iš
lauko pusės perdanga šiltinama. Stogas įrengiamas montuojant profiliuotą paklotą ant HEB sijų, šiltinant
šiltinamaisiais sluoksniais, prilydant bituminę dangą. Antresolės patalpų stogelis įrengiamas iš HEB sijų, pilant
keramzito, montuojant OSB plokštę, šiltinant šiltinamaisiais sluoksniais, prilydant bituminę dangą.
Konstrukciniai atitvarų sluoksnių storiai ir laikančiųjų konstrukcijų matmenys, dydžiai tikslinami atlikus
konstrukcinę dalį techninio darbo projekto (TDP) eigoje.
5. INŽINERINIAI SPRENDINIAI
Naujai projektuojami lauko inžineriniai tinklai – vandentiekio, lietaus nuotekų, buitinių nuotekų, elektros. Patalpų
šildymui numatomas dujinis katilas (katilinės patalpoje), antresolėje – grindinis šildymas.
Vėdinimas natūralus ir mechaninis.
6. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Statybinės atliekos statant pastatą tvarkomos LR Atliekų įstatymo nustatyta tvarka. Statybinės atliekos statybos
metu rūšiuojamos į :
- Tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurios bus panaudotos aikštelių, privažiavimų, takų įrengimui.
- Tinkamas perdirbti atliekas, po statybos pristatant į perdirbimo gamyklas perdirbimui.
- Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, kurios bus išvežamos į šiukšlių sąvartyną.
Statybinės atliekos statybos metu kaupiamos konteineriuose ar kitose talpose.
Statybos aikštelė statybos metu aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės
sklypo ribose. Objekto statybos metu susidaręs statybinis laužas pagal sutartis išvežamas į sąvartyną.
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ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS. Statybinės šiukšlės, likusios po valymo darbų ir susidarančios statybos metu,
panaudojamos privažiavimo įrengimui. Nepanaudotos ir neorganinės kilmės šiukšlės turi būti kaupiamos
hermetiškuose konteineriuose ir išvežamos spec. tarnybų į statybinį laužą utilizuojančias įmones, kurias nurodo
vietinės valdžios institucijos.
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BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas

m2

1 503

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

29,42

1.3. sklypo užstatymo tankumas

%

27,97

Paslaugų paskirties pastatas – autoservisas su administracinėmis
patalpomis:
1. Pastato bendras plotas.*

m2

442,11

2. Pastato naudingas plotas. *

m2

442,11

3. Pastato tūris.*

m3

2 482,45

4. Aukštų skaičius.*

vnt.

1

5. Pastato aukštis. *

m

II. PASTATAI
2.1. Negyvenamieji pastatai:

7,00

6. Energinio naudingumo klasė. [5.41]

B
Administr.dalyje: A+

7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]

D

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

III

9. Kiti papildomi pastato rodikliai

-
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