1.2.2. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
•

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

•

STR 1.01.03:2017 „Statini klasifikavimas“

•

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos r šys“

•

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “

•

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm “

•

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

•

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai „Gaisrin sauga“

•

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

•

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

•

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

•

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“

•

STR 2.01.02:2016 „Pastat energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

•

STR 2.01.06:2009 „Statini apsauga nuo žaibo. Išorin statini apsauga nuo žaibo“

•

STR 2.01.07:2003 „Pastat vidaus ir išor s aplinkos apsauga nuo triukšmo“

•

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“

•

STR 2.04.01:2018 „Pastat atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorin s

•

STR 2.05.03:2003 „Statybini konstrukcij projektavimo pagrindai“

•

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“

•

STR 2.05.05:2005 „Betonini ir gelžbetoni konstrukcij projektavimas“

•

STR 2.05.07:2005 „Medini konstrukcij projektavimas“

•

STR 2.05.09:2005 „M rini konstrukcij projektavimas“

•

STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperat r veikiam gelžbetonini konstrukcij projektavimas“

•

STR 2.05.12:2005 „Betonini ir gelžbetonini konstrukcij iš tankiojo silikatbetonio

jimo durys“

projektavimas“
•

STR 2.05.13:2004 „Statini konstrukcijos. Grindys“

•

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, v dinimas ir oro kondicionavimas“
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2. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
•

Projekto pavadinimas. Vienbučio gyvenamojo namo, Kauno r. sav. Nemuno g. 23, Vilkijos m.,
naujos statybos projektas

•

Statybos vieta. Kauno r. sav. Vilkijos m. Nemuno g. 23

•

Žem s sklypo unikalus numeris. 4400-2021-5556

•

Sklypo plotas. 1500 m2

•

Sklypo užstatymo plotas. 320,43 m2

•

Statinio statybos r šis. Nauja statyba

•

Pagrindin naudojimo paskirtis. Vienbutis gyvenamasis namas

•

Statinio kategorija. Neypatingas

•

Aukšt skaičius. 2

•

Bendras plotas. 391,34 m2

•

Naudingas plotas. 391,34 m2

•

T ris. 2112 m3

•

Statytojas ir užsakovas. T. B.

•

Projekt

pareng . MB „Archcentras“, m. k.: 303115338, Šviesos g. 1, Kaunas. Architekt

/

projekto vadov – R ta Margarita Preikšien (atestatao Nr. A 691). Projekto dalies vadov — R ta
Margarita Preikšien (atestatao Nr. A 691).

3. SKLYPO SUTVARKYMO DALIES SPRENDINIAI
3.1. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEM S SKLYP
Žem s sklypas randasi Kauno r. sav., Vilkijos m., Nemuno g. 23. Lietuvos teritorija yra vidutini
platum klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimat klasifikaciją priklauso Atlanto kontinentin s mišk srities
pietvakariniam posričiui. V jo vidutiniškas stiprumas – 3,5 – 4,0 m/s, dominuoja vakar krypči v jai.
Žem s reljefas tolygus, žem s pavirši aukšči perkritimas ne didesnis kaip 0,5 m. Sklype medži ir
kr m – n ra, esam pastat – n ra, inžinerini tinkl – n ra, vandens telkini – n ra, kult ros vertybi
– n ra. Sklypas nepatenka saugomas teritorijas.
Geologin s sąlygos - pagal kilmę tyrin to sklypo paviršiuje aptiktas piltas gruntas (tIV). Viršutin je
sluoksnio dalyje vyrauja supiltas sm lis (1 IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis) su organin s medžiagos
p dsakais. Nuo 0,5 – 0,6 m gylio supiltas minkštai plastingas molis, su dirvožemio priemaiša (2 IGS). Po
piltu gruntu nuo 1,3 – 1,8 m gylio susiklostę limnoglacialin s nuogulos (IgIIInm3). Viršutin je ši nuogul
sluoksnio dalyje aptiktas vidutinio tankumo dulkingas sm lis (3 IGS) bei plastingas dulkis (dulkingas
priesm lis) (4 IGS). Giliau, nuo 2,0 – 2,1 m gylio sl gso minkštai bei kietai plastingas molis (5, 6 IGS).
Hidrogeologin s sąlygos - remiantis vandens lygio steb jimais gręžiniuose tyrim metu, tyrin tas
sklypas priklauso Nemuno baseinui. Arčiausiai sklypo esantis paviršinio vandens telkinys yra Nemunas.
Tyrin jim metu (2018.06.14) gręžiniuose 0,6 – 1,5 m gylyje (alt. 80,60 – 81,60 m) sutiktas požeminis
vanduo. Vanduo laikosi dulkingo sm lio ir piltame grunte. Lietingais met laikotarpiais ir pavasarinio
polaidžio metu arti žem s paviršiaus, piltame grunte laikinai kaupsis krituli bei požeminis vanduo, kuris
infiltruosis gilesnius sluoksnius.
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3.2. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI
Iki statybos pradžios turi b ti parengta ir atitinkamai suderinta reikalingos apimties projektin
dokumentacija, gautas leidimas statybai. Statybos darbus objekte leidžiama prad ti, kai Užsakovas
nustatyta tvarka gavo ir perdav Rangovui šiuos dokumentus:
a) statybą leidžiant dokumentą- statybos leidimą;
b) suderintą ir patvirtintą statinio technin projektą, jei pagal rangos sutart j rengia Užsakovas. Darbo
projektas gali b ti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal
statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorin grafiką;
c) statybviet s perdavimo ir pri mimo aktą (kai rangovas ją pri m ) su nustatytaisiais priedais (tarp
j turi b ti statytojo (užsakovo) atlikt (iki akto pasirašymo dienos) paruošiam j darb vykdymo
dokumentai, kuriuose b tina nurodyti atlikt darb tr kumus (jei j yra);
d) statybos darb žurnalą.
Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne v liau kaip prieš 10 kalendorini dien
iki statybos darb pradžios pateikia Valstybin s darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstin pranešimą
apie statybos pradžią „Darbovieči rengimo statybviet se nuostatai“ 2008 m. sausio 15 d. sakymas Nr.
A1-22/D1-34. Šio sakymo (3 priedas), jei: statybviet je vykdomi darbai, nurodyti ši Nuostat 2 priede;
rangovo mon je, pagal sutart su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje
statybos darbus, per paskutinius trejus metus vyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar
darbuotojui buvo pripažinta profesin liga; statybviet je darb trukm ilgesn kaip 30 darbo dien ir vienu
metu dirba daugiau kaip 20 darbuotoj arba numatoma didesn kaip 500 darbuotojo darbo dien
(pamain ) darb apimtis.
Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas užtikrina, kad, prieš pradedant statybviet s
rengimo darbus, darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei, bei konkrečios
priemon s, užtikrinančios darbuotoj saugą ir sveikatą statinio statybos metu, b t nustatytos statybos
darb technologijos projekte.
Rengiant š projektą, turi b ti atsižvelgiama ir statybviet je vykdomą gamybinę veiklą bei
numatomos specialios nelaiming atsitikim darbe ir profesini lig prevencijos priemon s, taikomos
dirbant darbus.
Rangovin organizacija darb eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darb kokybei, o taip pat nepažeis darbo
saugos reikalavim .
3.3. PASTAT , INŽINERINI STATINI , TINKL
SKLYPE, ALTITUDŽI PARINKIMAS

IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJ IŠD STYMAS

Vienbutis gyvenamasis pastatas projektuojamas sklypo pietryči dalyje. Projektuojama pirtel s
vieta numatoma sklypo vakariniame kampe. Projektuojamo vandens telkinio vieta – šiaurin je sklypo
dalyje. Vandens, nuotek ir elektros inžineriniai tinklai atvedami nuo Nemuno gatv s pus s. Sklype
atliekamas minimalus žem s paviršiaus altitudži planiravimas, ties gyvenamuoju namu sklypo gruntas
nežymiai pakeliamas, o šiaurin je sklypo dalyje, vandens telkinio vietoje, kasamas gruntas, ruošiama
vieta pr dui.
3.4. TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS, LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS
Sklypo vertikalus planavimas projektuojamas taip, kad krituli vanduo surenkamas lietaus nuotek
tinklus, kuria nuvedami projektuojama vandens telkin .
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3.5. APLINKOS TVARKYMAS, TERITORIJOS APŽELDINIMAS
Sklypas bus užs tas daugiamete kerpama veja, kiti želdiniai šiuo projektu nenumatomi. Statybos
darb metu sugadintos dangos bus tvarkomos užsakovo l šomis.
3.6. SKLYPO APTV RIMAS IR APSAUGOS PRIEMON S
Sklypo teritorija aptveriama segmentine 1,80 m aukščio, až rine, metaline tvora, pilkos spalvos, su
metaliniais stulpeliais sklypo ribose.
3.7. ATLIEK SURINKIMAS IR TVARKYMAS
Vykdant statybos darbus susidaranči atliek apskaita vykdoma pagal ‚Atliek tvarkymo taisykli “ ,
patvirtint 2004-04-29 Nr. 68-2831, reikalavimus.
Vykdant darbus reikalinga priži r ti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objekt esančias
gatves ir šaligatvius. Esant sausiems bei v juotiems orams, dr kinti statybos darb aikštelę bei greta
esančias gatves ir šaligatvius, laistyti ir valyti vakuuminiu b du.
Statybin s atliekos bus kraunamos tam skirtoje žem s sklypo vietoje kr vose ar konteineriuose ir
išvežamos sąvartynus. Atliekos yra išvežamos pagal sutart su atliekas tvarkančia ir transportuojančia
kompanija.
Rangovas arba užsakovas su atestuotu, registruotu atliek
statybines atliekas, turi sudaryti sutart .

tvarkytoju, kuriam numato atiduoti

Statybviet je turi b ti pildomas pirmin s atliek apskaitos žurnalas, vedama susidariusi ir perduot
tvarkyti statybini atliek apskaita, nurodomas j kiekis, teikiamos pirmin s atliek apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio rekonstravimas. Pripaž stant statin tinkamu naudoti, statini pripažinimo tinkamais
naudoti komisijai turi b ti pateikti dokumentai, rodantys, kad statybin s atliekos buvo perduotos atliek
tvarkytojui, arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorot statybini atliek sunaudojimą.
Visos susidarančios atliekos yra perduodamos pagal sutart atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai
monei, kuri yra registruota atliekas tvarkanči moni registre. Atliekos tvarkomos pagal galiojančias
„Atliek tvarkymo taisykles“.
Objekto eksploatacijos metu susidariusios buitin s atliekos specializuotu transportu išvežamos
sąvartyną.
Objekto eksploatacijos metu susidarys pakuoči atliekos, kuri kiekis tiesiogiai proporcingas nuo
vykdomos kin s veiklos apimči .
Susidariusios atliekos bus centralizuotai surenkamos konteinerius, sand liuojamos ir tvarkomos
pagal „Atliek tvarkymo taisykli “ reikalavimus.
3.8. GAISRO GESINIMAS
Teritorijos planiniai ir erdviniai sprendiniai užtikrina reikalavimus atitinkant gaisro gesinimo
automobili patekimą sklypą ir jame projektuojam pastat gaisro gesinimą.
Privažiavimai prie pastato galimi iš vis pastato pusi . Pri jimai numatomi iš vis pastato pusi
užtikrinant ugniagesi patekimą prie pastato bei pastato aukštus, taip pat ant pastato stogo. Gaisrini
automobili privažiavimo keliai bei aikštel s turi b ti visada laisvos. Tam užtikrinti gali b ti statomi
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special s ženklai ar aptvarai (iki 30 cm aukščio), naudojamas specialus žym jimas. Gaisrini
pravažiavimo keli plotis yra ne mažesnis kaip 3,5m.
4. ARCHITEKT RIN S DALIES SPRENDINIAI
4.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
Naujai projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas, dviej aukšt su pastogę, stačiakampio
plano, 11,30 m pločio ir 19,30 m ilgio, aukštis – 11,67 m, su garažu šalia. Bendras pastato plotas – 391,34
m2, t ris – 2112 m3.
4.2. PASTATO FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI
Patekimas sklypą esamas – iš Nemuno gatv s, pietrytin je sklypo dalyje. Šalia garažo rengiamas
betoninis pandusas. Pagrindinis jimas pastatą numatomas pietrytin je sklypo dalyje, pagalbiniai jimai
per terasą ir katilinę – šiaur s vakar pus je. Sklypo teritorijoje rengiamos trinkeli dangos vedančios
numatoma pirt ir vandens telkinio zoną.
Pirmame aukšte projektuojamos patalpos: tamb ras (9,10 m2), koridorius (8,11 m2), WC (5,72 m2),
darbo kambarys (16,60 m2), bendras virtuv su svetaine (94,99 m2), katilin (16,09 m2), garažas (68,37
m2). Bendras plotas – 218,98 m2.
Antrame aukšte projektuojamos patalpos: koridorius (23,53 m2), vaiko kambarys (20,72 m2), vaiko
kambarys (20,72 m2), drabužin (19,42 m2), t v kambarys (28,41 m2), WC su vonia (9,10 m2), WC su
vonia (7,93 m2). Bendras plotas – 129,84 m2.
Pastog – 42,52 m2.
4.3. PASTATO ATITVAR ELEMENT TIPAI, MEDŽIAGOS IR J PARINKIMO MOTYVAI
Pamatai – monolitinio gelžbetonio, grežtiniai poliai, parinkti atsižvelgiant grunto tyrimus ir sud t .
Pastato išor s sienos keramini m ro blokeli „Kerapor KS25-39+D2“, parinktos užsakovo pageidavimu,
šiltinta polistireno putplasčiu „Neoporas EPS 70“, kad atitikt A+ klas s šilumos izoliaciją. Ant putplasčio
klijuojamos keramini fasado plyteli apdaila. Dalis fasado plokštum medinio karkaso ir lent
(maumedžio) apdailos sistema. Fasado medžiagos parinktos d l ilgaamži technini savybi ir darnos
tarpusavyje. Lubos - gipso karto, dažytos plokšt s, sienos – tinkuotos, dažytos vandens pagrindo, trinčiai
atspariais dažais, grind dangos – PVC, medžio lent rašto, san. mazguose grindys ir sienos aptaisytos
keramini plyteli apdaila, garažo ir katilin s grindys – monolitinio betono, šlifuotu paviršiumi. Išor s durys
ir langai – mediniai, dažyti „anthracit“ spalva, vidin s durys – skydin s su medžio lukšto apdaila.
4.4. PATALP INSOLIACIJOS IR NAT RALAUS APŠVIETIMO SPRENDINIAI
Projektuojamo vienbučio gyvenamojo namo nat ralus apšvietimas per langus nat ralios apšvietos
koeficientu yra nemažesnis, kaip reglamentuojamas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“ 5 priede* „Namo patalp nat ralios apšvietos koeficient mažiausi dydži vert s“
Vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ V skyriaus. „Namo
paskirties reikalavimai“ 19 skirsnio reikalavimais, 4 ir daugiau kambari namuose, – bent dviejuose
kambariuose kovo 22 d. arba rugs jo 22 d. insoliacijos trukm yra ne trumpesn kaip 2,5 valandos. Per
šią trukmę tiesiogini saul s spinduli kritimo kampai yra ne mažesni kaip:
•
•

vertikalus kampas – 6o (kampas, kur sudaro saul s spindulys su horizontaliu paviršiumi, esančiu
išorin s sienos stiklinto paviršiaus apatin s dalies lygyje);
horizontalus kampas – 20o (kampas, kur sudaro saul s spindulys su išorin s sienos stiklintu
paviršiumi).
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Namo dirbtinio apšvietimo spendiniai turi tenkinti norminius
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ VII skyriuje.

reikalavimus

pateiktus

4.5. NUMATOMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLAS
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esanči žmoni girdimo triukšmo lygis nekelt
gr sm s j sveikatai ir atlikt j darbui, poilsiui, bei miegui b tina komfortines aplinkos sąlygas. Pastato
atitvarin s konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo išor s triukšmo.
Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltini nebus.
Minimali privaloma naujai projektuojamo vienbučio gyvenamojo namo garso klas – E.
4.6. PREVENCIN S CIVILIN S SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMON S
Sklypas, pri jimai ir privažiavimai, statinys ir inžinerin s sistemos suprojektuotos taip kad jas
naudojant ir priži rint b t lengva išvengti nelaiming atsitikim .
Prieigos prie pastato, suprojektuotos atviros, apžvelgiamos iš toliau.
želdiniai ir priestatai.
•
•
•
•
•
•

jimo

pastatą neturi sl pti

jimas pastatą apšviestas;
Prieigos prie pastat turi b ti atviros, apžvelgiamos iš toliau;
Apsaugai nuo nelaiming atsitikim parenkamos neslidžios medžiagos;
Pastate bus rengta apsaugin signalizacija;
Vidaus laiptai - aptverti tur klais;
Lauko durys rakinamos.

5. KONSTRUKCIN S DALIES SPRENDINIAI
5.1. PAMATAI
Projekte statiniui numatyta gręžtiniai pamatai. Skaičiuojant pamatus už pagrindus pamatams
priimtas kietai plastingas molis (qc=1,9MPa, fs=40kPa). Gręžtiniai poliai priimti: 500 ,400 ir 300mm, j
gilinimas siekia nuo -2,9 iki -3,7m. Polinius gręžtinius pamatus rekomenduojama gręžti ištisinio sraigtinio
gręžimo (CFA) mechanizmais. Virš poli numatytos gelžbetonin s pamat sijos. Poliai su pamat sijomis
jungiami per specialius iš poli išleistus karkasus. Išorini sien pamat sijos apšiltinamos polistireninio
putplasčio plokšt mis (šiloporas Neo) d-25cm iš išor s, o iš apačios ir vidaus-15cm. Vidini sien pamat
sijos iš vis pusi apšiltinamos 15cm storio polistireninio putplasčio plokšt mis (šiloporas Neo) plokšt mis.
Monolitin ms sijoms ir gręžtiniams poliams betonavimas numatytas iš betono C 20/25 XC2, darbo
armat ra S400, paskirstomoji S500 ir S240. 10cm storio pertvaroms pamatai nenumatyti, jos m rijamos
ant grind pasluoksnio armuotos gelžbetonin s plokšt s. Statinio sąlygin altitud 0.00 atitinka absoliutinę
altitudę 82,8. Cokolio altitud yra 0,00= 82.80. Horizontali hidroizoliacija cokolio lygyje -2 sluoksniai
ritinin s dangos (hidroizolo ar analogiškos), užklijuotos naudojant šaltą bituminę mastiką.
jimo laiptai betonuojami iš betono C20/25 XC2. Teras pamatai analogiški pastato pamatams. Tai
gręžtiniai poliai ir pamat g/b sijos. Ant gelžbetonini pamat montuojamos medin s sijos ir dedamas
obliuot lent paklotas.
Garažo važiavimo pandusas projekte numatomas formuoti iš betonini trinkeli dangos.
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5.2. GRIND PASLUOKSNIS
Grind pasluoksnio konstrukcija – monolitin gelžbetonin plokšt , armuota vielos tinklais. Plokšt
betonuojama ant atitinkamai gerai paruošto pagrindo. Pagrindas numatytas iš sutankinto (E-30MPa) 10cm
storio sm lio- žvyro mišinio sluoksnio. Ant šio sluoksnio dedamas grind termoizoliacinis sluoksnis iš
polistireninio putplasčio EPS 100 (šiloporas Neo) 25cm storio. Tam kad užtikrinti reikiamas betono
kiet jimo sąlygas po visu g/b plokšt s plotu rengiama hidroizoliacija (skiriamasis) iš 0,4mm polietileno
pl vel s (arba 2sl 0,2mm storio). Pl vel turi padengti visą plotą, sand rose perdengti 300mm.
Grind pasluoksnis visose patalpose betonuojamas iš betono C 20/25 ir armuojamas vielos tinklu
200/200/S500/S500. Virš šio sluoksnio klojama grind danga numatyta projekto architekt rin je dalyje.
Prieš betonuojant grind plokštę turi b ti baigti visi inžinerini komunikacij
b ti išbandytos.

rengimo darbai, jos turi

Visos konstrukcijos ir vamzdynai, kertantys grind plokštę atskiriami nuo grind konstrukcijos PVC
b-10cm tarpin mis.

5.3. SIENOS, PERTVAROS
Išor s sienos projekte numatytos kompleksin s- vidin dalis 25cm storio keramikiniai blokeliai
Kerapor, o išorin - 300mm polistireninio putplasčio EPS 70 (neoporas). Projekte numatyti 24cm aukščio
blokeliai. Polistireninio putplasčio plokšt s prie keramikini blokeli m ro klijuojamos tam tikslui skirtais
klijais. Pirma plokšči eil dedama ant specialaus cokolinio profilio pritvirtinto prie sienos tam skirtomis
smeig mis. Polistireninio putplasčio plokšt s ant sien paviršiaus išd stomos taip, kad atskir plokšči
eili si l s neb t vienoje vertikal je. Po klij pakankamo sukiet jimo (2-3 paros) polistireninio putplasčio
plokšt s papildomai tvirtinamos polimerin mis smeig mis. Smeig s sieną gilinamos 5-9cm. Smeigi
kiekis vienam kvadratiniam metrui m ro 4-5vnt, bet ties pastato kampais sutankinama iki 8vnt.. Vidin
sien pus tinkuojama. Išorin sien apdaila- aptaisymas fasadin mis plytel mis ir maumedžio
lentel mis.Vykdant m ro darbus vadovautis gamintoj rekomendacijomis ir mazgais.
Pertvaros ir vidin s sienos numatytos taip pat iš keramikini blokeli 10 (25)cm storio. Projekte
numatyti keramikiniai blokeliai 240mm aukščio ir prie j pritaikytos sąramos. Po perdanga ir po denginiu
projekte numatyta gelžbetonin s juostos kaip parodyta br žiniuose. Šios juostos sienas taip pat apsaugo
nuo tr kim kampuose d l netolygaus sien apkrovimo. M rijant pastato kampus vieno metro atstumais
b tina kas antra blokeli eil paarmuoti m ro armavimo tinkleliais.
Išor je esančias silikatini plyt (M 150, skiedinys S5) sien dalis b tina kas ketvirta plyt eil
sujungti karštai cinkuotais metaliniais ankeriais sujungti su pastato viduje esančiu keramikiniu blokeli
m ru.
Vis pastate numatyt atitvar šilumin varža atitinka STR 2.05.01:2005 reikalavimus.

5.4. S RAMOS IR VIDINIAI LAIPTAI
Projekte sąramos numatytos gelžbetonin s monolitin s, pritaikytos keramikini blokeli h-240mm
m rui. Betonas sąramoms naudojamas C20/25, darbo armat ra S400klas s, o paskirstomoji iš S500.
Dideli ang sąramoms numatyti metaliniai statramsčiai. Galin je sienoje, dideli gabarit langams
suprojektuoti metaliniai r mai. Lang metaliniams r mams ir sąram metaliniams statramsčiams
skaičiavimuose priimtas metalas S 275 klas s. Pj viai duoti br žiniuose.
Laiptai antrą aukštą mediniai. Laiptai projekte nenumatyti, tai statytojo atskiras užsakymas.
Užlipimui pal pę projekte numatytos pakeliamos kop čios (statytojo atskiras užsakymas).
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5.5. PERDANGA IR DENGINYS
Perdanga virš pirmo ir antro aukšt iš gelžbetonini surenkam kiaurym t plokšči , kuri laikomoji
galia 12,5KN/m2. Plokšt s projekte priimtos naudojant UAB „Betonika“ sortamentą. Gelžbetonin s
plokšt s projekte numatytos h-250mm. Užsakant gaminius b tina gamintojui pateikti nestandartinio pločio
plokšči eskizus, kad gamintojas gal t tokias plokštes pagaminti. Eskizai duoti projekte. Surenkamas
gelžbetonines plokštes montuoti, ankeruoti prie sien pagal gamintojo nurodymus ir duodamas detales.
Perdangoje virš pirmo aukšto numatytos metalin s sijos vidini laipt angos suformavimui. Metalin s sijos
numatytos iš plieno S275 klas s. Antikorozin j apsauga ,tai gruntavimas ir dukartinis dažymas alkidiniais
dažais.
Po pirmo aukšto perdanga projekte numatytos numatyta gelžbetonin
br žiniuose.

armuota juosta. Ži r ti

Kiaurym tos perdangos plokšt s montuojamos ant cementinio skiedinio arba ant prie laikančiosios
konstrukcijos pritvirtintos išlyginamosios neopreno juostel s. Prieš montuojant perdangos plokštes reikia
patikrinti atraminio paviršiaus lygumą. Jei atraminis paviršius nelygus- nelygumus reikia pašalinti ir pavirši
išlyginti. Atr mimo paviršiui išlyginti montuojant ant skiedinio naudojamos plastmasin s ar metalin s
(50×75mm) išlyginimo plokštel s. Bendras išlyginimo plokšteli aukštis turi b ti ne mažesnis kaip 15mm,
kad po perdangos plokšt s atramine dalimi b t galima užtikrinti pakankamą skiedinio stor .
Tarp plokšči esančias montažines si les ir plokšči galus ties atramomis reikia užtaisyti
smulkiagr džiu betonu, kurio stiprumo klas gniuždant C25, C30 MPa. Maksimalus naudojam užpild
skersmuo 8mm. Betonas privalomai tankinamas giluminiu vibratoriumi (galvut s diametras 20mm). Prieš
si li ir inkarini ryši betonavimą b tina sitikinti, kad si l se neb t šiukšli ar pašalini daikt . Jei
tarpelis tarp plokšči didesnis nei 5mm, rekomenduojama apatinę si l s dal užsandarinti iš viršaus
pučiant ploną sluoksn poliuretano put . Ypatingą d mes reikia atkreipti betonuojant plokšči galus ties
atramomis. Betonas, kuriuo užpilamos perdangos plokšči kiaurym s, neturi sub gti giliau, nei plokšt s
atramos ilgis. Tai reiškia, kad plokšči kiaurym s, esančios galuose, prieš betonavimą turi b ti
užsandarintos ne giliau kaip ties atr mimo pabaiga. Tam tikslui, kartu su plokšt mis, yra patiekiami ir
plastikiniai kiaurymi dangteliai. Vietoje speciali dangteli , kiaurymi užsandarinimui, galima naudoti put
polistireną arba akmens vatą.
Virš antro aukšto perdanga suformuota iš klijuot medini UAB „Hesora“ ir KO templi . Ši perdanga
nepritaikyta gyvenam j patalp rengimui.

5.6. DENGINIO KONSTRUKCIJOS
Stogo ir pal p s perdangos laikanti konstrukcija – kompozitin s dvit j s „Steico“ gegn s, klijuoto
medžio templ s, m rločiai ir sienos. Terąsos (balkono) stogas jungiasi su pastato stogu. Gyvenamosios
pastato dalies stogas dvišlaitis, o garažo stogas vienšlaitis. Ši gegni tvirtinimui prie m rloto numatomi
UAB „Simpson“ tvirtinimo karštai cinkuoti elementai, kuriais galima reguliuoti stogo nuolyd , taip pat ir
paprastai naudojami tvirtinimo b dai. Atramose
ir visuose kituose sujungimuose šios gegn s
sustiprinamos medžio drožli OSB 3 plokšt mis. Montuojant šias gegnes vadovautis gamintojo
rekomendacijomis ir naudoti rekomenduojamus sujungimo mazgus. M rlotas prie m ro per gelžbetonines
juostas tvirtinamas inkarais išd stytais kas 40cm. Pal p s perdangai tarnauja templ s. Visa kita denginio
konstrukcijoms naudojama paprasta mediena turi b ti eksplotuojama pagal II eksploatavimo klas s
reikalavimus, biologin r šis -spygliuoči mediena, stiprumo klas C22. Mediena turi b ti impregnuota.
Geriausia impregnuoti vakuuminiu giluminiu b du su antipel siniais priedais. Medienos impregnavimas
turi atitikti LT ir EN standart reikalavimus. Dr gm jos turi b ti nedidesn kaip 20% ir ne mažesn kaip
8%. Kitos medin s konstrukcijos kaip greb stai, išilginiai greb stai gali b ti ir žemesni reikalavim . Stogo
ir kit atitvar medini konstrukcij element sujungimai numatyti naudojant medienos sujungimams
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skirtus metalinius karštai cinkuotus elementus. Po m rločiu projekte numatyta gelžbetonin juosta, joje
betonuojami kas 40cm ankeriai m rločio tvirtinimui.

5.7. STOGO DANGA
Stogo danga –profiliuotos skardos lakštai „Classic“. Lentiniai greb stai d stomi maždaug kas 20cm.
(b tina atsižvelgti gamintojo rekomendacijas pagal dangą). Profiliuotos skardos lakštai „Classic“ karštai
cinkuotais savisriegiais su impregnuotomis tarpin mis tvirtinami prie medini lentini greb st . Stogas
numatytas projekte apšiltintas. Stogo detales ir dedamus sluoksnius ži r ti br žiniuose. Lietaus vanduo
surenkamas ir nuvedamas skardiniais arba PVC latakais ir lietvamzdžiais, montuotais išorini sien
konstrukcijoje. Detal s duotos architekt rin je projekto dalyje.

5.8. PRIEŠGAISRIN IR ANTIKOROZIN KONSTRUKCIJ

APSAUGA

Projektuojamas gyvenamasis pastatas priskiriamas P.1.1 gaisrinei grupei, II atsparumo ugniai
laipsniui ir C2 gaisro pavojingumo klasei. Priešgaisrin s taisykl s 2010-12-07 sakymas Nr. 1-338
(Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo dapertamento prie Vidaus reikal ministerijos direktoriaus). Šiose
taisykl se pateiktas toks reikalavimas statinio konstrukcij atlaikymui:
- laikančios konstrukcijos turi atlaikyti R 45;
- nelaikančios vidin s sienos EI 15;
- lauko siena EI 15
- perdangos, aukšt pastog s, r sio perdangos REI 20;
- stogai RE 20;
Visos projekte priimtos konstrukcijos šiuos reikalavimus atitinka, išskyrus metalines perdangos sijas.
Visos metalin s sijos turi b ti nudažytos ugniai atsparumą didinančiais dažais pagal aukščiau duotus
reikalavimus arba aptinkuotos, kad atitikt REI 20 atlaikymą.
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