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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo užduotimi ir kitais
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
OBJEKTAS
Statinys
Žemės ūkio paskirties pastatas 1Ž1/b.
Adresas
Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., Svirno g. 6
Statybos rūšis
Rekonstravimas (rekonstruojamas į sandėliavimo paskirties pastatą).
Statinio kategorija
Neypatingas statinys.
Statytojas
UAB „H....“.
Pastaba: Parengtas rekonstruoto pastato techninis projektas savavalei statybai įteisinti. Projektą
patikrinus, suderinus ir išdavus statybą leidžiantį dokumentą, iki priimant jį naudoti, turi būti parengtos
darbo projekto dalys pagal poreikį, patikslinant sprendinius.
PARENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI IR JŲ SPRENDINIAI
Pagal Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I pakeitimo koregavimo (patvirtinto
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16, sprendimu Nr. TS-411) sprendinius, žemės sklypas yra
verslo ir gamybos potencialios plėtros P1 teritorijoje (komercinės paskirties, pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos -- esminis teritorijos požymis, PR - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija -teritorijos naudojimo tipas).
Žemės sklypas į saugomas teritorijas ar jų apsaugos zonas nepatenka.
Žemės sklypas į kultūros paveldo objektų teritorijas, jų buferines zonas, fizinio poveikio ir
vizualinės apsaugos teritorijas nepatenka.
ATLIKTI TYRIMAI
Toponuotrauką parengė UAB „Žemetra“. Topografinis planas ir inžinerinių tinklų planas
suderinti 2019-09-24, unikalus Nr. 52:19:4600.
STATYBOS VIETA
Rekonstruojamas pastatas yra žemės sklype Svirno g. 6, Kauno r. sav., Domeikavos sen.,
Eigirgalos k. Žemės sklypo plotas yra 0,3683 ha. Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis -kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas -- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės
sklypo nuomininkė UAB „H....“.
Atestato
Nr.
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Reljefas
Žemės sklypas santykinai lygus. Aukščių skirtumas sklype apie 0,3 m.
Klimatinės sąlygos.
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Kauno rajone esančios klimatinės
sąlygos:
Vėjo apkrovos rajonas
–I
Sniego apkrovos rajonas
–I
Vietovės tipas
–B
- Vidutinė metinė oro temperatūra
- Absoliutus oro temperatūros minimumas
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas
- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra
- šildymo sezono trukmė
Gretimas užstatymas

+6,5 0C.
-36,3 0C.
+34,9 0C.
+0,2 0C.
197 paros.

Žemės sklypas vakaruose ribojasi su pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų sklypu, šiaurėje
su žemės ūkio paskirties žemės sklypu, rytuose su neįregistruota valstybine žeme (Svirno g. 8), pietuose
su neįregistruota Svirno gatvės teritorija.
Žemės sklype esantys statiniai
Žemės sklype yra žemės ūkio paskirties pastatas 1Ž1/b. Pastatas suskirstytas į du atskirus
nekilnojamojo turto objektus.
Eil.
Nr.
1
2
1
2
1
2
Eil.
Nr.
1
2

Pavadinimas

Kiekis, m²

Pastabos

Nekilnojamojo turto objektas Svirno g. 6-1 (unik.Nr. 4400-3018-5832:8308)
Bendrasis plotas
853,79
nepridėtas 1/2 pat. 1-17 plotas (853,79+19,29=873,08)
Pagrindinis plotas
829,69
nepridėtas 1/2 pat. 1-17 plotas (829,69+19,29=848,98)
Nekilnojamojo turto objektas Svirno g. 6-2 (unik.Nr. 4400-3018-5843:8309)
Bendrasis plotas
920,90
nepridėtas 1/2 pat. 1-17 plotas (920,90+19,29=940,19)
Pagrindinis plotas
900,67
nepridėtas 1/2 pat. 1-17 plotas (900,67+19,29=919,96)
Plotų suma:
Patikslinta plotų suma:
Bendrasis plotas
1774,69
1774,69+19,29=1813,27
Pagrindinis plotas
1730,36
1730,36+19,29=1768,94
Įregistruoti pastato 1Ž1/p Svirno g. 6 (unik.Nr. 5298-0018-3010) plotai:
Įregistruotas
Patikslinta atskirų nekilnojamojo turto objektų
kiekis, m²
plotų suma, m²
Bendrasis plotas
1813,27
1813,27
Pagrindinis plotas
1768,94
1768,94
Pastato 1Ž1/p (iki rekonstravimo) užstatytas plotas 1999 m². Pastato tūris 6785 m³.
Pavadinimas

Sklypo aptvėrimas
Žemės sklypas rytų pusėje atitvertas g/b tvora.
Sklypo apželdinimas
Žemės sklype saugotinų želdinių nėra.
Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai, apribojimai
Žemės sklypo šiaurėje yra elektros įvadas 0,4 kV kabeliu.
Žemės sklypo pietuose, Svirno gatvėje, yra paklotas vandentiekis.
KK-01/2020-TP-BD-BAR
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Žemės sklypas nedrenuotas (melioracijos įrenginių sklype nėra).
Pagal LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą žemės sklype įregistruotas apribojimas
Elektros tinklų apsaugos zonos, 0,0064 ha, (įstat. III skyrius, 4 skirsnis).
Žemės servitutai
Žemės sklype žemės servitutai neregistruoti.
SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai
Eil.
Nr.

Mato
vnt.

Pavadinimas

m2
m2
%
%
2
m /%
vnt.

1. Sklypo plotas
2. Užstatytas plotas
3. Užstatymo intensyvumas
4. Užstatymo tankis
5. Priklausomųjų želdynų plotas
6. Automobilių vietų skaičius
Privažiavimai, takai, keliai, aikštelės

Kiekis iki
rekonstravimo
3683
1999
49
54

Kiekis po
rekonstravimo
3683
1919
47
52
935/25
10

Į žemės sklypą įvažiuojama iš vietinio kelio – Svirno gatvės.
Privažiuoti prie pastato numatytas 4,5 m pločio vidaus kelias. Bendras dangų kiekis sklype
830 m² (680 vidaus kelias + 150 a/m laikymo aikštelė)
Sklype numatyta 10 automobilių laikymo vietų. Automobilių vietų skaičius parinktas remiantis
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (sandėlių plotas apie 1680
m², 1 a/m vieta 200 m² sandėlių ploto, = 8 vnt.).
Sklypo apželdinimas
Sklypo plano brėžinyje pažymėta priklausomųjų želdinių vieta, apie 25% sklypo ploto, kur gali
būti įrengti priklausomieji želdynai (nemažiau 10 % sklypo ploto). Apželdinimas sklype galimas tik
alergijos nesukeliančia ir toksinio poveikio sveikatai neturinčia augalija (draudžiama sodinti
nuodinguosius augalus).
Inžinerinis aprūpinimas (tinklai)
Rekonstruojamas pastatas prijungtas prie centralizuotų elektros tinklų.
Lietaus nuotekoms nuo stogų nuvesti parinkta 50 m³ sandari nuotekų surinkimo talpykla
(vietinių lietaus tinklų sprendinius, jei reikės, tikslinti rengiant darbo projektą). Nuo stogų surinktas
sąlyginai švarus vanduo naudotinas sklypo želdinių laistymui.
Skaičiuotinas paviršinių nuotekų debitas nuo stogų lygus Qmax=[2000x160]/10000=32 l/s (STR
2.07.01:2003).
Sklypo aptvėrimas
Žemės sklypo aptvėrimas neprojektuojamas.
Sklypo rytinė riba nuo anksčiau yra aptverta gelžbetonio tvora. Jos keisti nenumatoma.
Buities atliekos
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Buitinės atliekos išvežtinos pagal sutartį su atliekas utilizuojančia įmone. Sklypo pietuose, prie
Svirno gavės, parinkta buitinių atliekų konteinerio vieta. Individualaus buitinių atliekų konteinerio vietą
galima keisti.
REKONSTRUOTAS PASTATAS
Rekonstruojamas žemės ūkio paskirties pastatas 1Ž1/b (tvartas) į sandėliavimo paskirties pastatą.
Pastate numatoma sandėliuoti žemės ūkyje naudojamus padargus (prikabinamą techniką) bei jų dalis.
Prekyba rekonstruotame pastate nenumatoma.
Pastatas suskirstytas į du atskirus nekilnojamojo turto objektus po rekonstravimo lieka sudarytas
iš dviejų nekilnojamojo turto objektų. Pastato paskirtis nustayta pagal daugumos patalpų naudojimo
paskirtį -- sandėliavimo paskirtis. Rekonstruoto pastato (ir patalpų) paskirtis atitinka įregistruoto žemės
sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir įregistruota žemės naudojimo būdą.
Rekonstravimo metu panaikinta dalis patalpų, pakeista vidaus pertvarų vieta. Likusios patalpos
sutvarkytos, apšiltinamos iš vidaus, sutvarkyta pastato išorės apdaila.
Rekonstruojant pastatą esamos stogo konstrukcijos santvaros demontuotos ir, nekeičiant pastato
gabaritų plane, pakeltos 2,0 m aukštyn, atremiant lengvų konstrukcijų karkasu į esamas betono sienas.
Pastato bendrieji plotai (pagal atskirus nekilnojamojo turto objektus):
Nr.
1
2
1
2
1
2

Pavadinimas

Įregistr. kiekis, m²

Patiksl. kiekis iki rek., m²

Kiekis po rek., m²

Nekilnojamojo turto objektas Svirno g. 6-1 (unik.Nr. 4400-3018-5832:8308)
Bendrasis plotas
853,79
873,08
831,16
Pagrindinis plotas
829,69
848,98
802,34
Nekilnojamojo turto objektas Svirno g. 6-2 (unik.Nr. 4400-3018-5843:8309)
Bendrasis plotas
920,90
940,19
916,33
Pagrindinis plotas
900,67
919,96
878,79
Viso pastate:
Iki rekonstrukcijos, m²
Po rekonstrukcij., m²
Bendrasis plotas
1774,69
1813,27
1747,49
Pagrindinis plotas
1730,36
1768,94
1681,13

Pastato konstrukcijos:
Pamatai: Pamatai esami, betono, juostiniai.
Sienos: Sienos esamos, betono, virš alt. +3,6 metalinio karkaso, apšiltinant ir įrengiant išorės atitvarų
vidaus ir išorės apdailą.
Stogas: Stogo konstrukcijai panaudotos tos pačios santvaros, kurios demontuotos (ap. alt. +3,60) ir
perkeliamos 2,0 m aukštyn (ap. alt. +5,60).
Išorės apdaila: Stogo danga profiliuoti skardos lakštai, išorės sienų apdaila lygūs skardos lakštai ir
profiliuoti skardos lakštai, spalva -- RAL 7004.
Vidaus apdaila: Patalpose sienos aptaisomos gipso karonu, glaistomos, dažomos.
Grindys: Grindų danga remontuojama, užpilant ant esamų grindų papildomą betono išlyginamąjį
sluoksnį.
Vartai, durys: Vartai ir durys metaliniai, padengti lygios skardos lakštais.
Trečiųjų asmenų ineresai
KK-01/2020-TP-BD-BAR
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Rekonstruoto pastato statybos darbai trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia. Dėl pastato aukščio
padidinimo 2,0 m gretimo sklypo savininkai pateikė sutikimą raštu.
Atitvarų šilumos laidumo rodikliai: Nereglamentuojama.
Patalpų vėdinimas
Sandėlių patalpose įrengiama priverstinė ištraukiamoji ventiliacija.
Vėdinimo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose
teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.
Reikalavimai pastato inžinerinei įrangai ir statybos darbams
Elektra prijunga prie centralizuotų elektros tinklų.
Patalpų apšvietimui naudojami šviestuvai su LED technologija.
Išorinio vandens nuvedimo sistema
Nuo stogo rytinio šlaito lietaus vanduo nuvedamas pastato išorėje lietvamzdžiais, po to į lietaus
vandens sandarią surinkimo talpyklą. Nuo stogo vakarinio šlaito lietaus vanduo nuvedamas pastato viduje,
prie grindų surenkamas ir išvedamas į šiaurės pusę, kur, lietaus kanalizacijos tinklais nuvedamas į lietaus
vandens sandarią surinkimo talpyklą. Lietaus vandens talpyklos tūris 50,0 m³.
Išoriniam vandens nuvedimui įrengiami latakai, d=150 mm skerspjūvio iš skardos su Pural danga.
Pastato išilgine kryptimi prie karnizo kas 600 mm tvirtinami cinkuotos skardos laikikliai, ant jų kabinami
latakai su nuolydžiu 0,01%. Vertikalūs lietvamzdžiai turi būti atitraukti 60 – 80 mm nuo sienos. Kiti
reikalavimai turi atitikti gamintojo pateiktų elementų montavimo ir tvirtinimo techninius reikalavimus.
Talpykloje surinktas lietaus vanduo naudojamas želdiniams laistyti, gali būti dalinai
panaudojamas gaisrų gesinimui arba išvežamas pagal sutartį su lietaus vandenį utilizuojančia įmone.
Statybinio laužo utilizavimas
Statybinės atliekos (statybinis laužas) išvežtinos pagal sutartį su statybines atliekas surenkančia
ir/arba utilizuojančia įmone.
ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE
Higienos, sveikatos ir aplinkos saugos reikalavimai.
Rekonstruotas pastatas atitinka STR 2.01.01(3):1999;(5;6):2008; HN 36:2009; HN42:2004; HN
69:2003 reikalavimus. Pastatas suprojektuotas taip, kad atitiktų pastate ir prie jo esančių žmonių higienos
sąlygas ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai.
Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens, grunto tarša,
triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės. Visos statybinės atliekos – įvairios
nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną.
Aplinkos apsauga ir galima statybos įtaka aplinkai.
Statybos metu gretimuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir
privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.
Naudojimo sauga.
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Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo,
varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.
Apsauga nuo triukšmo ir vibracijos.
Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Pastatas suprojektuotas taip,
kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų
darbui bei miegui būtinas komforto aplinkos sąlygas. Pastato atitvarų konstrukcijos užtikrina norminę
garso izoliaciją. Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus.
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
Reikalavimai nekeliami. Pastato sienos iš vidaus apšiltinamos akmens vatos sluoksniu, pastato
viduje, santvarų apačioje, įrengiamas akmens vatos apšiltinimo sluoksnis.
Apsauga nuo vandalizmo.
Pastatas suprojektuotas taip, kad jo sugadinimo ir įsilaužimo į pastatą grėsmė būtų minimali. Tam
naudojamos sustiprintos vartų ir durų konstrukcijos, patikimos spynos, teritorijos apšvietimas tamsiu
paros metu, taip pat rekomenduojama įsirengti apsauginę signalizaciją.
Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas.
Satinio konstrukcijos suprojektuotos, vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos bei
ilgalaikio naudojimo metu, kad galinčios veikti apkrovos nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties,
nesukeltų didesnių už leistinas deformacijų.
Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų užtikrinimas
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) gyvenimo, darbo, poilso ir kitos
veiklos sąlygos nesuvaržomos. Suprojektuotas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos,
triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.
GAISRINĖ SAUGA
Gaisrų gesinimui šiaurėje esančiame gretimame sklype yra 0,64 ha prūdas. Nuo rekonstruojamo
pastato iki prūdo 28,5 m. nuo pastato į šiaurę, už apie 120-180 m ruože, prie Malūno gatvės, yra
galimybės įrengti vandens paėmimo aikštelę gaisrų gesinimo automobiliams. Dalinai gaisrų gesinimui
galima panaudoti sandariame rezervuare surinktą lietaus nuotekų nuo stogų vandenį.
Rekonstruoto pastato atsparumo ugniai laipsnis II. Statinio gaisrinio pavojingumo klasė C2.
Normatyviniai priešgaisriniai atstumai iki pastatų gretimuose sklypuose išlaikyti.
Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų
Rekonstruotame pastate sandėliavimo [atalpos (1-5 ir 1-6) priskiriamos Eg kategorijai. Prie
įėjimo į sandėlius turi būti nurodytos kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.
Eg
Nedegios medžiagos arba patalpos, kuriose gaisro apkrova mažesnė kaip 42 MJ/kv. m.
Pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų
Eg

Kai pastatas nepriskiriamas Asg, Bsg, Cg ir Dg kategorijoms ir jame yra nedegių medžiagų
arba patalpų, kuriose gaisro apkrova neviršija 42 MJ/kv. m.

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai.
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Gaisro apkrovos
kategorija
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II

RN

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo
ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)
gaisrinių skyrių
laikančiosios
atskyrimo sienos ir
konstrukcijos
perdangos
REI 60(1)

R 45(2)

lauko
siena

aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos

EI 15
(o↔i)(3)

REI 20(2)

stogai

RE 20(4)

(1)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3)
Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
(4)
Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms
(gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms

Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijų elementais.
Pastato konstrukcijoms ir apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų
statinio gaisrinio pavojingumo. Lentelėje nurodyti statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms,
luboms ir grindims įrengti, degumo klasės reikalavimai.
Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos
Konstrukcijos
II
III
I
statybos produktų degumo klasės
Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos sienos ir lubos
B–s2, d2
D–s2, d2
D–s2, d2(1)
ir sandėliavimo patalpos
grindys
DFL–s1
DFL–s1
–
(1)
Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti
dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
RN – reikalavimai nekeliami
Gaisrinio skyriaus max. ploto nustatymas
Fg = Fs·G·cos(90KH), čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
1 lentelė
Statinio
grupė

Naudojimo paskirtis

Statinio atsparumas ugniai
I
II
III
I
II
III
sąlyginis gaisrinio skyriaus
skaičiuojamoji
plotas FS (kv. m)
altitudė Habs (m)
P.2 grupė

Sandėliavimo pastatai,
15000
10000
20
20000
Eg kategorijos
Fg = 15000·1·cos(90[0,15/10])=15000·1·1=15000m²
Bendras rekonstruoto pastato užstatymo plotas lygus 1919 m².
Elektros įrenginiai
P.2.9

10

5

Elektros įranga turi būti įrengta pagal „Elektros įrenginių taisykles“ reikalavimus. Elektros
montavimo darbus gali atlikti tik specialistai, susipažinę su šiomis taisyklėmis. Elektros laidus naudoti tik
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su dviguba izoliacija, jungikliai ir rozetės hermetiniai. Elektros tinklų apsaugai nuo trumpo jungimo
naudoti tik standartinius saugiklius su kalibruotais tarpukais. Elektros laidų negalima tiesti po tapetais.
Žaibosauga įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009.
Gesintuvų poreikis
Gesintuvo tipas parenkamas ir jų skaičius nustatomas pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5
priedą. Pastate numatomi šeši 4 kg talpos nešiojami gesintuvai (po tris kiekvienam sandėliui). Gesintuvai
laikomi lengvai prieinamoje ir matomoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.
Apsauga nuo sprogimo
Pastate sprogimui pavojingų patalpų nebus, sprogimo pavojų kelianti veikla patalpose vykdoma
nebus.
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.
Dokumentas
Pavadinimas
Nr.
PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI IR KITI DOKUMENTAI
LR įstatymai
1
Įstatymas
LR Aplinkos apsaugos (aktuali redakcija).
2
Įstatymas
LR Statybos (aktuali redakcija)
3
Įstatymas
LR Žemės (aktuali redakcija)
4
Įstatymas
LR Teritorijų planavimo (aktuali redakcija)
5
Įstatymas
LR Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Statybos techniniai reglamentai
1. STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“
2.
„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
STR 1.01.04:2015
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
3. STR 1.01.08:2002
‘Statinio statybos rūšys“
4. STR 1.04.04:2017
“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
5. STR 1.05.01:2017
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
6. STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų
7. STR 1.07.03:2017
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka”
8. STR 1.12.06:2002
"Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"
“Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir
9. STR 2.01.01(1):2005
pastovumas.”
10. STR 2.01.01(2):1999
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga’
“Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
11. STR 2.01.01(3):1999
apsauga.”
12. STR 2.01.01(4):2008
“Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“
13. STR 2.01.01(5):2008
“Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.”
“Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
14. STR 2.01.01(6):2008
išsaugojimas.“

Atestato
Nr.

Projektuotojas

Projekto pavadinimas: Žemės ūkio paskirties pastato

arch. K. Kvizikevičius
1Ž1/p rekonstravimo į sandėlį Kauno r. sav., Donuolat. Lietuvos gyvent. IVVP Nr. 438184 meikavos sen., Eigirgalos k., Svirno g. 6, projektas

(savavalės statybos įteisinimui)
pareig.
v. pavardė
parašas data Statybos rūšis
Rekonstravimas
Statinio kategorija
Neypatingas statinys
A 382 PV K.Kvizikevičius
2020 Dokumentas:
NORMATYVINIAI
STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
Etapas Statytojas
Žymuo
Lapas Lapų Laida
UAB „H....“
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1
2
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15.
16.
17.
18.

STR 2.01.02:2016
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.10:2007
STR 2.01.11:2012

19.

STR 2.03.01:2001

20.
21.
22.
23.
24.
25.

STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.20:2006
STR 2.06.04:2014
STR 2.09.02:2005

1
2

HN 24:2003
HN 36:2009

1.
2.

Statybos techniniai reglamentai (tęsinys)
“Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”
“Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”
“Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos”
“Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos”
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia
reikmėms.“
“Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai”
“Poveikiai ir apkrovos”
“Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”
“Langai ir išorinės įėjimo durys”
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“
Higienos normos
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
„Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“
Kiti normatyviniai dokumentai
12 07 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“

PAGD VRM 2010
Nr. 1-338
PAGD VRM 2009 05 22 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir
Nr. 1-168
įrengimo taisyklės“
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250

3-3

3
+5.00

+4.99

Aprišimo sija

Kolona santvarai
paremti.

+5.00

Kolona santvarai
paremti.
Kolona santvaros
viršui paremti.

Ryšiai RŠ-1

+3.60
Kolona santvarai
paremti.

3

0.00

0.00

Esama siena
G/B

300
1000

1

C

B

A

300

300

300

300

300

1000

2

3

4

5

6

7

Kolona

Kolona

Sandėlio plano fragmentas

300

7

300

6

300

5
PASTABOS :
1.Vientisi medienos elementai gaminami iš C22 stiprumo klasės spygliuočių
medienos. Drėgmės kiekis medienoje ne daugiau 20%.
2. Medienos kontakto vietoje su mūru ar betonu klojamas 1sl. hidroizoliacijos
(jeigu nenurodyta kitaip), pagal LST EN 12691:2006
3. Mediniai elementai padengiami antipireninėmis medžiagomis, pagal LST EN ISO 3251-2008
4.Metaliniai elementai gruntuojami ir dažomi , pagal LST EN ISO 12944-2:2000.
5.Metalinių suvirinimo siūlių aukštis kf - mažesniojo iš jungiamųjų elementų
storis, pagal LST EN ISO 9692-1:2004.
6.Kolona 15x15 cm, neliečia apatinės santvarų lentynos .
7. Statramsčiai apgaubia santvaros templę ir remia viršutinę santvaros lentyną.
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4
1

1

300

3
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Statybai, konkursui.

300

0
Laida

1

Atestato Nr.

D-4

Išleidimo data.
Projektavo :

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma).
UAB " V.SPEIČIO

PROJEKTAVIMO IR KONSULTAVIMO
BIURAS"

Santvaros

Projektas: Žemės ūkio paskirties pastato 1Ž1b Kauno r., sav., Domeikavos sen.,
Eigirgalos k., Svirno g. 6, rekonstravimo į sandėliavimo paslirties pastatą
projektas, savavalinės statybos įteisinimui.
Brėžinys:

1000

A

Laida

1000

B

1453

KPDV

Stadija

Statytojas:

V. Speičys

Santvarų atrėmimas ant sienų M 1:100.

C

TDP
3

2

1

1

2

3

Žymuo:

UAB "HRS1"

0
Lapas

2019 - 01 - 01 - TDP - K-2
brėžinio keitimas ir panaudojimas be autoriaus sutikimo draudžiamas

1

Lapų

1

