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BENDROJI DALIS 
 

1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys) 

 

Eil. Nr. 
Bylos 
žymuo 

Pavadinimas 
Bylos archyvinis 

Nr. 
1 Byla I Projektinis pasiūlymas - PP  

PA19-18 

 
2. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais 

vadovaujantis parengtas Techninis projektas, sąrašas 

 

Eil. 
Nr. 

Numeris Pavadinimas 

1.  LR statybos įstatymas 

2. Nr. I-1120 Teritorijų planavimo įstatymas 

3. Nr. 1608 Statybų privačioje žemėje reglamentas 

4. STR 1.01.03:2017 Statinio statybos rūšys 

5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

6. 
STR 2.01.01(1):2005 
 

“Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas” 

7. STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” ir keitimai 

8. STR 2.01.01(3):1999  “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga” ir keitimai 

9. STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

10. STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” 

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

12. STR 2.01.03:2003 
“Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, 
deklaruojamos ir projektinės vertės” 

13. STR 2.01.06:2009 
“Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo” 

14. STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” ir 
keitimai 
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15. STR 2.01.09:2005 “Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo 
sertifikavimas” 

16. STR 2.03.01:2001 
“Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms” ir keitimai 

17. STR 2.05.01:2005 “Pastatų atitvarų šiluminė technika” 

18. STR 2.05.02:2001 “Statinių konstrukcijos. Stogai” ir keitimai 

19. STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” 

20. STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” ir keitimai 

21. STR 2.05.05:2005 
“Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” ir 
keitimai 

22. STR 2.05.07:2005 “Medinių konstrukcijų projektavimas” 

23. STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 

24. STR 2.05.10:2005 “Armocementinių konstrukcijų projektavimas” 

25. STR 2.05.11:2005 “Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas” 

26. STR 2.05.12:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo 
silikatbetonio projektavimas” 

27. STR 2.05.13:2004 “Statinių konstrukcijos grindys” 

28. STR 2.05.20:2006 “Langai ir išorinės įėjimo durys” 

29. STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.Pastato inžinerines 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai” 

30. STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” 

31. STR 2.09.04:2008 “Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui” 

32. STR 3.01.01:2002 “Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka” 

33.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

34.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

 

3. Statinio projektavimo užduotis 

3.1. Statinio pavadinimas:  Gyvenamasis vieno buto namas. 
 
3.2. Statinio kategorija:    Neypatingasis. 
 
3.3. Statinio rūšis:    Paskirties keitimas. 
 
3.4. Projekto rengimo etapas:  Projektinis pasiūlymas. 
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3.5. Lėšų pobūdis:   Privačios. 
 
3.6. Statybos darbų pirkimo būdas: Statybos darbai neatliekami. 
 
3.7. Projekto vadovas:   Tomas Dirsė, A1634 

 

4. Privalomųjų ir kitų, Techninio projekto rengimo, dokumentų sąrašas 

Eil. 
Nr. Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 Pažymėjimo apie Nekilnojamojo daikto ir Daiktinių teisių į jį 
įregistravimą Nekilnojamojo Turto Registre kopija 

 

2 Sklypo inventorinis planas  

 

5. Bendrieji statinių rodikliai 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

I SKYRIUS SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 4677  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 5,90  

3. sklypo užstatymo tankis           % 4,27  

II SKYRIUS PASTATAI    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

Gyvenamasis vieno buto namas 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 207,78  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 152,2  

4. Pastato tūris.* m³ 732  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 7,55  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. --  

7.1. 1 kambario vnt. --  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 1  
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Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

8. Energinio naudingumo klasė   E  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai    

III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

    

IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI    

    

V SKYRIUS KITI STATINIAI    

    

 
 
 
6. Bendrasis aiškinamasis raštas 

6.1. projektuojamo statinio statybos vieta: 

Statybos adresas: Sodų g.  12, Liučiūnų k., Čekiškės sen., Kauno r. sav. 
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita 
Sklypo naudojimo būdas – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos 
Sklypo kadastrinis Nr.: 5243/0002:75 

6.2. statybos rūšis: 

 Paskirties keitimas. Statybos darbai neatliekami. 
6.3. statinio paskirtis: 

Gyvenamasis (vienos buto) namas. 
6.4. statinio kategorija: 

Neypatingasis. 
6.5. trumpas statybos sklypo apibūdinimas: 

Sklypas užstatytas projektuojamu Mokslo paskirties pastatu, Pagalbinio ūkio 
paskirties pastatais, kitais kiemo statiniais. Sklype numatytos ne mažiau kaip 4 
automobilių stovėjimo vietos. 

6.6. esamos padėties įvertinimas: 

Sklypo reljefas sąlyginai lygus. 
6.7. inžineriniai tinklai: 

Sklype yra centralizuoti vandentiekio tinklai ir vietinė nuotekų talpykla (išgriebimo 
duobė). Centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų kaime nėra. 



 

Stadija 
PA19/18-PKP-SA-AR 

Lapas Lapų Laida 

PP   O 

 

Yra esamas elektros įvadas į pastatą. 
6.8. statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms: 

Statybos darbai neatliekami. Paskirties keitimas į gyvenamajį vieno buto namą 
esamai aplinkai neigiamo poveikio neturės. 

6.9. statinio konstrukcijos: 

Esamo pastato konstrukcijos nepertvarkomos, nekeičiamos ir neremontuojamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MB „Projektų asorti“, įm. k. 303063539, V. Krėvės pr. 59-17, Kaunas, tel.: +370 613 88755, el.p.: manoprojektas@gmail.com 

 

Objekto pavadinimas 
Darželio su gyvenamosiomis patalpomis pastato Sodų g.  12, Liučiūnų k., Čekiškės sen., 
Kauno r. sav., paskirties keitimo iš mokslo į gyvevenamajį (vieno buto) namą projektinis 
pasiūlymas 
A1634 P.V. T. Dirsė  2019 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Laida 

A1634 Arch. T. Dirsė  2019 0 

Etapas Užsakovas 
PA19/18-PKP-SA-AR 

Lapas Lapų 
PP    

 

ARCHITEKTŪROS DALIS 
 
18. Aiškinamasis raštas 
18.1. Architektūros dalies Privalomieji dokumentai 

Projektas parengtas vadovaujantis statytojo pateiktais privalomaisiais 
dokumentais. 

18.2. Bendrieji duomenys 

Esamas mokslo paskirties pastatas (darželis) vieno aukšto su rūsiu, medinio 
karkaso, apmūrytas keraminėmis plytomis, dvišlaičio stogo. Pastate įvestos 
centralizuoti elektros ir vandentiekio tinklai. 
Yra vietinė nuotekų talpykla (išgriebimo duobė). Centralizuotų nuotekų surinkimo 
tinklų kaime nėra. 

18.3. Pastatų (patalpų) funkcinio ryšio bei zonavimo sprendiniai 

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis keičiama iš Mokslo į gyvenamają (vieno 
buto). Rūsyje planuojamos pagalbinės patalpos. Pirmame aukšte – virtuvė, 
kambariai, san. mazgas. Pastogėje numatomi kambariai, san. mazgas. 

18.4. Pastato konstrukcinių elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, 

medžiagos 
Esamo pastato konstrukcijos nepertvarkomos, nekeičiamos ir neremontuojamos. 

18.5. Energetinio naudingumo klasė 

Pastato energetinio naudingumo klasė nekeičiama. 
18.6. Patalpų insoliacija, natūralus apšvietimas ir santykinė drėgmė 

Patalpos apšviečiamos natūraliai, per langus atitvarose. Langų angų ir grindų 
santykis atitinka Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir 
dvibučiai gyvenamieji pastatai 5 priedo reikalavimus: 

NAMO PATALPŲ NATŪRALIOS APŠVIETOS KOEFICIENTŲ MAŽIAUSIŲ 
DYDŽIŲ VERTĖS: 

 Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta 
Natūralios apšvietos koeficientas 

(patalpos atitvarų perforuoto ploto 

ir patalpos grindų ploto santykis) 
1. Gyvenamieji kambariai 1:6 
2. Virtuvė 1:8 
3. Gyvenamieji kambariai, virtuvė, apšviečiami per 
langus, įrengtus nuožulnioje stogo plokštumoje 

  
1:10 

 
Žr. aukštų planus. 
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18.7. Šildymas / Vėdinimas 

Patalpos vėdinamos natūraliai. San. mazguose įrengiami mechaniniai oro šalinimo 
ventiliatoriai. Oro pritekėjimas organizuojamas per langus. 
Karšto vandens gamyba – elektrinis boileris. 
Šildymas – kieto kuro židinys, elektriniai radiatoriai. 

18.8. Vandentiekis ir Nuotekos 

Pastate įvesti centralizuoti vandentiekio tinklai. Vietinė nuotekų talpykla (išgriebimo 
duobė). 

18.7. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė 

Projektuojama namo garso klasė – C. 
18.9. Laiptai, turėklai: 

Turėklai – metalo karkasas, porankis – medžio profilio. 
- laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą;  
- balkonų, terasų turėklai - 1,0 kN koncentruotą ir 0,8 kN/m1 normatyvinę 
horizontalią apkrovą;  

 Turėklų aukštis:  vidaus – h=900 mm; lauko – h=1200 mm. 
18.11. Buitinės atliekos 

Atliekos (pagal atskiras jų rūšis) kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pan. 
Konteinerių ar talpyklų aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. 
Aikštelės paviršiaus nuolydis turi būti ne didesnis kaip 10 procentų; 
Buitinės atliekos periodiškai išvežamos atliekų surinkimo paslaugas teikiančios 
įmonės ir pristatomos į oficialius atliekų sąvartynus ir antrinių žaliavų surinkimo bei 
perdirbimo vietas. Sklype numatyta vieta atliekų konteineriams. 

18.12. Namo mikroklimato parametrai 

Šildymo sezono metu šildymo oru sistema turi atitikti Namo patalpų šiluminio 
komforto aplinkos parametrų normuojamas vertes. Įrengiant oro kondicionavimo 
sistemą, reikalaujami mikroklimato reikalavimai turi būti išlaikyti bet kurio sezono 
metu. 
Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato 
parametrų ribinės vertės: 

Eil. 
Nr. 

Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 
Šaltuoju metų 

laikotarpiu 
Šiltuoju metų 

laikotarpiu 
1. Oro temperatūra, °C  18–22 18–28 
2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m 

aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C  
3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, %  35–60 35–65 
4. Oro judėjimo greitis, m/s  0,05–0,15 0,15–0,25 

Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų 
ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu: 
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Eil. 
Nr. 

Patalpos Temperatūrų 
ribinės 

vertės, °C 1. Buto pagalbinės  
1.1. Koridoriai ir sandėliukai  18–21 
1.2. Drabužinės  18–20 
1.3. Vonios ir tualetai  20–23 
2. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo   

2.1. Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai  14–16 
2.2. Bendros virtuvės  18–22 
2.3. Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai  20–23 
2.4. Rūsiai ir sandėliai  4–8 
2.5. Darbo ir poilsio kambariai  18–22 
2.6. Skalbyklos  18–22 
2.7. Džiovyklos  20–23 

 
Oro kokybė ir apsauga nuo pavojingos spinduliuotės bei kitų pavojingų 

veiksnių: 

Oro tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 35:2002; 
radioaktyvi emisija neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 73:2001; 
elektromagnetinis laukas neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 80:2000; 
visą žmogaus kūną veikianti vibracija neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 
50:2003; 
triukšmas neturi viršyti triukšmo lygių, nustatytų HN 33-1:2003; 

  
Drėgmės reguliavimas: 

- visų aukštų patalpose (tarp jų ir rūsyje bei pusrūsyje) neturi atsirasti vandens ant 
vidinių ir išorinių sienų nei skystu pavidalu, nei dėmėmis bei pelėsių; 
- oro drėgmė reguliuojama, naudojant efektyviausias šildymo ir vėdinimo sistemas, 
atitvarų hidroizoliaciją; 
- norminė oro drėgmė pasiekiama, užtikrinant šiuos norminius parametrus: 
- oro cirkuliacijos greitį, nustatytą pagal STR 2.09.02:2005; 
- pakankamą šildymo įrenginių galią, kuri nustatoma apskaičiavus šilumos 
nuostolius per pastato atitvaras bei normalų maksimalų vandens garų kiekį. Visi 
šie parametrai nustatomi pagal STR 2.05.01:1999, STR 2.09.04:2002, STR 
2.01.03:2003; 
Pastatas turi būti apsaugotas nuo neigiamų lietaus, sniego, gruntinio 

vandens ir kitos filtracijos poveikių į jį: 
- įrengiant lietaus nuvedimo latakus ir vamzdžius nuo stogo. 
- įrengiant drenažą, nuvedant lietaus vandenį į lietaus nuotakyną pagal STR 
2.07.01:2003 reikalavimus ar numatant kitas apsaugos priemones; 
- izoliuojant nuo drėgmės (hidroizoliacija) pamatus, sienas, grindis pagal STR 
2.05.13:2004 ir stogo dangą pagal STR 2.05.02:2001; 
Vandens tiekimas: 
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- į pastatą tiekiamas geriamos kokybės vanduo iš komunalinių vandentiekio 
inžinerinių tinklų; 
- vandens tinkamumas gerti nustatomas pagal HN 24:2003 ir HN 48:2001; 
- minimalus geriamo vandens kiekis – 200 l/d. 1 žmogui; jei į namą 
tiekiamas ir negeriamos kokybės vanduo, geriamo vandens kiekis gali būti 
sumažintas iki 100 l per dieną. Jei vandens tiekimo sistemoje galimi 
vandens tiekimo trikdžiai, pastate (ar sklype) turi būti įrengiamas vandens bakas 
(vandens bokštas), kurio aukštis turi būti pakankamas reikiamam slėgiui sudaryti. 
Bako talpa apskaičiuojama priklausomai nuo žmonių skaičiaus, priimant vandens 
suvartojimo kiekį vienam žmogui 25 l per dieną; 
- Vandentiekio sistemos reikalavimus nustato STR 2.07.01:2003; 
Nuotekų šalinimas: 

Nuotekos iš pastato pajungtos į miesto komunalinius tinklus. 
Kietųjų atliekų šalinimas: 

Atliekos (pagal atskiras jų rūšis) kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pan. 
Konteinerių ar talpyklų aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. 
Aikštelės paviršiaus nuolydis turi būti ne didesnis kaip 10 procentų; 
Pastato išorės aplinka: 

- joje turi būti užtikrintas teršalų emisijos ir sklaidos leidžiamas toje teritorijoje lygis: 
- įrengiant vėdinimo sistemas, dūmtraukius, dūmtakius pagal šiame skirsnyje ar jo 
nuorodose nustatytus reikalavimus; 
- laikantis nuotakyno sandarinimo reikalavimų; 

 
 

19. Gaisriniai reikalavimai 

19.1. Projekte numatomos priešgaisrinės saugos priemonės: 

Projektuojamas pastatas pagal gaisro grėsmę priskiriamas: 
Gyvenamasis namas - P.1.1 grupei; 

Statinių atsparumo ugniai laipsnis – III. 
Maksimalus skaičiuojamas gaisrinio skyriaus plotas (kai gaisrinės saugos 
koeficientas G=1), įskaitant pastatus iki kurių neišlaikomi priešgaisriniai atstumai ir 
neužstatytas zonas tarp jų: 

 
GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO Fg NUSTATYMAS: 

 

Skyrius Nr.1: 

Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 
Fs = 1400 
G = 1 
KH = 3,5 / 10 = 0,35 

 
Fg = 1400∙1∙cos(90*0,35) = 1193,7 m

2
 

 

Gaisro apkrovos kategorijai reikalavimai nekeliami; 
Statinio gaisrinio pavojingumo klasė – C2; 
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Aukščiausia pastato grindų altitudė: 3,50 m; 
Pastatui BROOF (t1) klasės stogo konstrukcijos neprojektuojamos. Stogo plotas 
neviršija 3000 kv.m. 
Katilinė nuo kitų patalpų turi būti atskirtos I tipo ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo 
ugniai pertvaromis ir II tipo ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai 
perdangomis. 
 
Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai:  
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 
(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 

1 REI 180(1) R 
120(1) 

EI 
30 

EI 30 
(o↔i)(3) REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) EI 
15 

EI 15 
(o↔i)(3) REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) EI 
15 

EI 15 
(o↔i)(3) REI 45(1) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1) R 45(2) EI 
15 

EI 15 
(o↔i)(3) REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

III RN REI 30(1) RN 
 (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktai. 
RN – reikalavimai netaikomi. 

 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, 
degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 
statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai 
(koridoriai, laiptinės, 

sienos ir 
lubos C–s1, d0 RN RN 
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Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 
statybos produktų degumo klasės 

kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už 
evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais 
evakuojasi iki  
15 žmonių 

grindys DFL–s1 RN RN 

Patalpos, kuriose gali 
būti iki  
15 žmonių 

sienos ir 
lubos C–s1, d0 D–s2, d2(1) RN 

grindys DFL–s1 RN RN 
Gyvenamosios patalpos sienos ir 

lubos 
B–s1, d0(2) RN RN 

grindys RN RN RN 
Techninės nišos, 
šachtos, taip pat erdvės 
virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir 
pan. 

sienos ir 
lubos B–s1, d0 D–s2, d2 RN 

grindys 
A2FL– s1 DFL–s1 RN 

Rūsiai ir buitinio 
aptarnavimo patalpos 

sienos ir 
lubos B–s1, d0 B–s1, d0 B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 DFL–s1 DFL–s1 
šildymo 
įrenginių 
patalpų 
grindys 

A2FL–s1 A2FL–s1 A2FL–s1 

Pirtis (sauna) sienos ir 
lubos 

D–s2, d2 D–s2, d2 D–s2, d2(1) 

grindys RN RN RN 
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 
(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–
s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 
(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–
s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 
RN – reikalavimai nekeliami. 

 

Fasado sienoms turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s2, d0 degumo klasės 
statybos produktai. 

Evakuaciniai keliai name neviršija Gaisrinės saugos taisyklėmis nustatyto 
maksimalaus 30 m atstumo. 
Metalinės konstrukcijos turi būti dengiamos ugniai atspariais dažais. Medinės 
konstrukcijos ir elementai apdorojami giluminio mirkymo būdu antipirenais ar 
kitomis pasirinkto gamintojo medžiagomis (sertifikuotomis LR) didinančiomis 
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atsparumą ugniai; židinio, dujų katilo ir kieto kuro katilo kaminų kanaluose turi būti 
įmontuoti nerūdijančio plieno įdėklai. Išlaikyti minimalų (38 cm) atstumą tarp 
kamino ir degių pastato konstrukcijų. 
Patalpose, kur yra šildymo, kūrenimo įranga, sienos, lubos ir grindys turi būti iš 
nedegių medžiagų (A1 klasės). 
Prieš židinį, krosnelę ir į šonus nuo jų turi būti įrengiama 60cm pločio akmens 
masės plytelių danga skaičiuojant nuo židinio kapsulės išorinių sienelių. 
Namo ir pirties pastatų patalpose (išskyrus vonios ir tualeto kambarius) būtina 
įrengti autonominius dūmų signalizatorius (ADS). Patalpoje turi būti įrengiamas ne 
mažiau kaip vienas ADS. Koridoriuje, jei jis ilgesnis kaip 12 m, turi būti įrengti ne 
mažiau kaip du ADS (abiejuose koridoriaus galuose). Maksimalus vieno ADS 
saugomas plotas nustatomas pagal gamintojo reikalavimus, bet ne didesnis kaip 
60 kv. m. ADS turi būti montuojamas patalpos centre ant lubų arba kuo arčiau 
centro, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų. Nesant techninės galimybės įrengti 
ADS ant lubų, juos galima tvirtinti prie sienos 10–15 cm atstumu nuo lubų, bet ne 
arčiau kaip 20 cm nuo sienų kampo. Jei patalpoje lubos yra nuožulnios arba 
stogas dvišlaitis, ADS įrengiami ne toliau kaip 0,9 m nuo aukščiausio lubų 
(pastogės) taško. Autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti keičiami naujais ne 
vėliau kaip praėjus 10 metų po jų pirminio apžiūrėjimo ir išbandymo po įrengimo. 
Pastato išorės gesinimui vanduo numatomas imti iš gretimame sklype esančios 
kūdros. 
Gesintuvų poreikis: kiekvieno pastato kiekviename aukšte – 2 vnt. 4 kg (l) 
(vandens, putų arba miltelinis). 

 
20. Atliekų tvarkymas 

Atliekos susidariusios pastato statybos metu turi būti rūšiuojamos ir  
sandėliuojamos statybos aikštelėje iki bus išvežtos į specializuotus, atitinkamas 
atliekas perdirbti priimančius sąvartynus ir turi būti gaunama pažyma apie tokių 
medžiagų pristatymą. Pavojingos medžiagos turi būti rūšiuojamos ir saugomos 
atskirai atskirai nuo kitų atliekų. Dulkančios atliekos turi būti saugomos ir 
transportuojamos jas tinkamai uždengus. Priešingu atveju, jų transportavimas yra 
draudžiamas. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, 
vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų 
kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos 
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje 
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos 
atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), 
rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 
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Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau 
kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos 
darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia 
įranga statybvietėje. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų 
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse 
nustatytus reikalavimus. 

Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) turinčios 
statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenilų ir 
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin., 2003, 
Nr. 99-4469), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies 
keičiančio direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus. 

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių 
pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475), 
pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti 
komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo 
perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie 
neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. 
 

NEAPDOROTŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUNAUDOJIMAS 
Statybvietėje susidariusias betono, keramikos atliekas numatoma naudoti 

kaip užpildą ar konstrukcinę medžiagą – 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, 
pravažiavimams statybvietėje tiesti. 

Medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, 
nepadengtos gruntu ar dažais numatoma naudoti energijos gavybai, pastatams 
šildyti. 

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. 
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Rangovas, statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės 
nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. 

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. 
 
 










