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BENDRAS AIŠKINAMAS RAŠTAS
1.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS
LR įstatymai:
1.
2.
3.
4.

LR Žemės įstatymas.
LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
LR Statybos įstatymas.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

STR 1.01.01:2005 ,,Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“
STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų
nekilnojamo turto kadarstro objektų formavimo tvarka.
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavavimo trukmė.
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
Techniniai statybos ir kiti reglamentai:

7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.

STR 2.01.01(1): 2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.
STR 2.01.01(2): 1999. ESR. Gaisrinė sauga.
STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.
STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties pastatai.
STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas.
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.
HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
HN 98-2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai“.
HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
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STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS.
Statinio pavadinimas, adresas.
Pastatas , kuriame yra remontuojamos patalpos - daugiabutis gyvenamas namas Kauno r.sav., Ežerėlyje,
Kauno g.14
-Unik. Nr. 5295-3002-5011
-Žymėjimas plane – 2A2p
-Paskirtis - gyvenamoji (3-jų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
-Statybos metai - 1953 m.
-Aukštų skaičius - 2
-Statinio kategorija – neypatingas
Pakeitus nagrinėjamos patalpos paskirtį, pastato pagrindinė naudojimo paskirtis nesikeičia.
Patalpos, adresas:
-Kauno r.sav., Ežerėlis , Kauno g.
-Unikal. Nr. 5295-3002-5011:0003
-Paskirtis – gyvenamoji,
-Būsima paskirtis – paslaugų paskirtis (kirpykla)
-Remontuojamos patalpos yra pirmame aukšte.
Pagrindinės pastato konstrukcijos – nekeičiamos. Esamos sienos - g/b, pertvaros – blokelių
mūras, langai aliuminio profilio.
Pastate yra įrengtos visos inžinierinės sistemos: miesto vandentiekis, buitinės nuotekos, šildymas ,
elektros tinklai – centralizuoti miesto tinklai. Remontuojamų patalpų ižinierinės tinklų sistemos taip pat
yra prijungtos prie centralizuotų miesto tinklų.
Statybos geografinė vieta. Gretimybės.
Pastatas yra gyvenamųjų pastatų teritorijoje. Pastatas, kuriame yra remontuojamos patalpos – 2 aukštų.
Nagrinėjamos patalpos įrengiamos pirmame pastato aukšte. Į patalpas yra įrengiamas atskiras įėjimas.
Pastato aukštingumas, tūris, užstatymo plotas ir kiti rodikliai nesikeičia – remonto darbai vyksta tik
patalpos viduje – poveikio ir neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai , erdvinei struktūrai nebus.
Greta pastato esančioje teritorijoje - esamos dangos, nauji keliai, privažiavimai, įėjimai neprojektuojami.
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Statinio kategorija. Pastatas priskiriamas neypatingos kategorijos statiniams.
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠAS
Esamas butas - pirmame pastato aukšte. Numatoma keisti patalpų paskirtį į paslaugų paskirtį, įrengiant
kirpyklą. . Patalpose numatoma įrengti kirpyklą , numatyti darbo vietą manikiūro paslaugoms atlikti.
Keičiant paskirtį, numatoma atlikti kapitalinio remonto darbus:
-įrengti atskirą įėjimą lango vietoje šoniniame namo fasade.
Atlikti šiuos paprastojo remonto darbus:
-keičiamas patalpų išplanavimas – išardomos 2 nelaikančios pertvaros;
- atliekami vidaus apdailos darbai, būtini inžinierinių sistemų instaliacijos darbai – pagal parengtą
interjero projektą.
Patalpos techno ekonominiai rodikliai prieš remontą ir po remonto:

Atliekant remonto darbus, gaisro apkrova ir pavojingumas nekeičiami, neliečiamos ir nekeičiamos
statinio apkrovos.
Pastato ir patalpų išorinės ir vidinės sienos atitinka garso, šilumos ir priešgaisrinius reikalavimus
pagrindinės pastato konstrukcijos neliečiamos.
Įrengiant patalpas, privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų, statybos darbų atlikimo
technologijų . Montuojant įrangą privaloma laikytis gamintojo reikalavimų. Remonto darbams
naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir atitikti joms keliamus reikalavimus.
Pastato aukštingumas, užstatymas, tūris ir kiti išorės matmenys nesikeičia.
Higiena, sveikata , aplinkos apsauga.
Patalpose numatoma įrengti kirpykos patalpas, kuriose numatoma:
- paslaugų teikimo patalpa;
- laukiamoji zona klientams, įrengta paslaugų teikimo patalpoje;
- pagalbinė patalpa, skirta darbo drabužiams laikyti (spinta su pertvaromis teikiančių paslaugas
asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti);
- paslaugų teikimo patalpoje numatyta atskira instrumentams valyti, dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta
zona.
Įtaka gretimoms teritorijoms. Patalpų paskirties keitimas bei atliekami remonto darbai neturės
neigiamos įtakos saugomai teritorijai, pastatui, gretimybėms ir tretiesiems asmenims.
Fasadas, įėjimo/išėjimo durys įrengiamos šoniniame pastato fasade. Šalia durų įrengiamas nuolydis ,
aikštelė patekimui į patalpas.
Lapas Lapų Laida
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Pabaigus statybos darbus privaloma sutvarkyti teritoriją , atstatyti suardytas (jeigu statybos metu buvo
pažeista), atsodinti žaliąją dangą - veją, augalus.
Bendrieji patalpų įrengimo ir inventoriaus reikalavimai.
Grožio paslaugų teikimo patalpoje turi būti praustuvė plaukams plauti, praustuvė, rankų higienos
priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai,
vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla.
Patalpoje (paž.plane1-4) turi būti įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis teikiančių
paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti.
San. mazge įrengtos atskiros spintelės (lentynos) kosmetikos gaminiams, valikliams, dezinfekcijos
priemonėms ir valymo inventoriui laikyti, nešvarių skalbinių talpykla;
San. mazge turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos
priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo
talpykla.
Instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos zonoje turi būti praustuvė instrumentams plauti,
vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti.
Paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti lygūs, padengti
drėgmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia medžiaga.
Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas (paslaugų vartotojams
skirtos kėdės, atramos galvai ir kt.), turi būti nelaidūs drėgmei, atsparūs valikliams ir dezinfekcijos
priemonėms.
Sienos ir grindys instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos zonoje, prie praustuvių, turi
būti padengtos lygia, atsparia drėgmei danga.
Manikiūro paslaugos teikimo patalpoje turi būti:
- darbo stalas, spintelė (-ės) ar lentyna (-os) darbo priemonėms susidėti, kėdės paslaugas teikiančiam
asmeniui ir paslaugų vartotojui sėdėti;
Manikiūro ir / ar pedikiūro paslaugos gali būti teikiamos plaukų priežiūros paslaugų teikimo
patalpoje, jeigu manikiūro ir /ar pedikiūro paslaugoms teikti skiriama papildoma atitinkamai įrengta
darbo vieta.
Automobilių parkavimas.
Patalpų lankytojams vietos greta namo esančioje aikštelėje.
Keičiant patalpų paskirtį į paslaugų , griežtesni automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
reikalavimai netaikomi. Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“:
butui reikalingas vietų skaičius - 1 vieta.
Įrengiant kirpyklos patalpas , atsižvelgiant į kirpyklos vietą – Ežerėlio miestelis ir įvertinant , kad
dauguma kirpyklos lankytojų – vietiniai gyventojai, atvykstantys ne automobiliais, taip pat atsižvelgiant į
tai , kad šalia namo yra pakankamas automobilių vietų skaičius – griežtesni automobilių vietų skaičiaus
reikalavimai netaikomi. Parkavimo vietos, tame tarpe ir vieta ŽN nurodytos brėžinyje ,,Sklypo schema“.
Inžinieriniai tinklai.
Projektuojamose patalpose yra visos būtinos inžinerinės komunikacijos - miesto vandentiekis ir
buitinės nuotekos, šildymas, vėdinimas bei elektra.
Gaisrinės saugos reikalavimai.
Atliekant remonto darbus, patalpų ir viso pastato priešgaisriniai reikalavimai nekinta.
Visi remonto darbai atliekami , atsižvelgiant į tai, kad kilus gaisrui:
- patalpose ir pastate būtų ribojamas dūmų ir ugnies išplitimas ;
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- žmonės galėtų saugiai evakuotis iš statinio naudojantis esamais evakuaciniais keliais.
Patalpų mikroklimato atitiktis Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimams.
Pastatas - gyvenamosios paskirties, gamyba ar kita žmogaus sveikatai pavojinga veikla juose
vevykdoma . Patalpų šildymas - esamas.
Visuomeninių patalpų mikroklimato parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų skirtumas,
santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis.
Lankytojams skirtų mikroklimato parametrų ribinės vertės:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Mikroklimato parametrai

Oro temperatūra, °C
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo
grindų, ne daugiau kaip °C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s

Ribinės vertės
Šaltuoju metų
Šiltuoju metų
laikotarpiu
laikotarpiu
18–22
18–28
3
3
35–60
0,05–0,15

35–65
0,15–0,25

Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami teisės aktų nustatyta
tvarka metrologiškai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir kitais
matavimo prietaisais.
Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje nuo
grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir
santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti šios higienos normos lentelėse pateiktus
dydžius.
Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2 °C.
Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %.
Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s.
Patalpose esantiems žmonėms bus užtikrinamos atitinkančios higienos normas sąlygos: patalpų
vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus
sveikatai kenksmingos medžiagos. Norminiai reikalavimai statinių higienos, sveikatos ir aplinkos
apsaugai aspektu bus tenkinami.
Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus.
Grindų danga parinkta tokia, kad jai sudrėkus, ji nebūtų slidi.
Patalpų apšvietimas.
Norminis natūralus apšvietimas bus užtikrinamas per langus. Patalpose numatoma įrengti
papildomą dirbtinį apšvietimą - dirbtinė apšvieta grožio paslaugų teikimo darbo vietose turi būti ne
mažesnė kaip 500 liuksų.
Apsauga nuo fizikinės ir cheminės taršos.
Patalpose nebus vykdoma jokia pavojinga veikla, galinti kelti pavojų žmonėms, aplinkai ir
gretimybėms ar viršyti leistinus triukšmo ir oro taršos ribinius dydžius.
Numatoma veikla aplinkinėms teritorijoms neigiamos įtakos neturės.
Pakeitus patalpų paskirtį į paslaugų , patalpose vykdomos veiklos pobūdis neturės neigiamo poveikio.
Atsižvelgiant į būsimos veiklos pobūdį, įtakos fizikinei ar cheminiai taršai nebus. Įrenginiai , galintys
didinti triukšmą, didinti aplinkos taršą nenumatomi.
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STATINIŲ IR TERITORIJOS PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS
Teritorijų ir pastatų elementai.
Patalpos yra naujos statybos daugiabučiame name , statybos metai 1953. Pastatas ( patalpos)
teisiškai registruotas ir eksploatuojamas.
Keičiant patalpų paskirtį, vidaus patalpų išplanavimas ir aplinka pritaikyta ir atitinka
reikalavimus, keliamus žmonėms su negalia .
- pagrindinis įėjimas į patalpas yra pritaikytasi žmonėms su negalia, minimalus durų angos
plotis – 100;
- cm, durų slenksčiai neviršija 20 mm.
- Iš požeminiame aukšte esančios parkavimo aikštelės į visus aukštus galima pakilti liftu.
ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos suplanuotos arčiausiai prie įėjimo į pastatą iš visų
automobilių saugykloje esančių vietų bekliūtėje judėjimo trasoje.
ŽN automobilių stovėjimo vietose numatyta galimybė išlipti iš automobilio, įrengiant greta 1 500
mm pločio aikštelę.
Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 15001700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus įrengti perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš
tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai.
Patalpose užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į jį patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis
pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis.
Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo
grindų paviršiaus.
Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis
ŽN, turi būti įrengti ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne
arčiau kaip 300 mm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne
daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius lizdus.
ŽN pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobilių
stovėjimo vietos, įėjimai į pastatus, tualetų kabinos ir kt.) turi būti pažymėti ŽN informaciniu ženklu.
Sanitarinės patalpos.
ŽN pritaikytos kabinos dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę,
dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Būtina įvertinti tai, kad
važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai.
Praustuvės tualete turi būti įrengtos tokiame aukštyje, kad jas lengvai pasiektų sėdintys ant klozeto
žmonės.. Praustuvė įrengiama tokioje vietoje, kad naudotojai galėtų nusiplauti ir nusisausinti rankas, prieš
susitvarkydami savo drabužius.
Muilo ir tualetinio popieriaus dalytuvai taip pat turi būti pasiekiami sėdinčių ant klozeto žmonių.
Praustuvės turi būti įrengtos taip, kad jomis galėtų naudotis sėdintieji ir stovintieji žmonės (kraštas turi
būti 720 mm – 740 mm virš grindinio paviršiaus). Po praustuve turi likti pakankamai vietos, kad galėtų
privažiuoti ir ja pasinaudoti vežimėliuose sėdintys neįgalieji žmonės. Vandentiekio vamzdžiai ir
šiukšliadėžės turi būti kuo arčiau sienos, kad liktų kuo daugiau tuščios erdvės po praustuve.
Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros.
Unitazo viršus turi būti 430–520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.
Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000–1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2–3
kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm–900 mm
aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant
kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse – angą vandeniui išbėgti. ŽN
pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti į išorę.
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Buto (unikal.nr. 5295-3002-5011:0003) Kauno r.sav., Ežerėlis, Kauno g.14-7 kapitalinio remonto projektas, keičiant paskirtį į
paslaugų (kirpyklą)

Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi
būti 750–850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.
Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio
paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų
džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 850–1 200 mm aukštyje nuo
grindų.
Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams.
Projektas atitinka keliamiems esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos
reikalavimams.
Vadovaujantis Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ ir kitais norminiais dokumentais, statybos užbaigimo procedūros metu, pagal
patalpų naudojimo paskirtį bus atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimai (pvz.
apšvietimo, triukšmo, mikroklimato, geriamo ir karšto vandens, bei kt. privalomi tyrimai), ir pateikti
statybos užbaigimo komisijai.

PV S.D.Grušauskienė
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