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STATYBOS PROJEKTAS 

 
TURINYS 

Nr Lapo 
pav. 

Laida Dokumento pavadinimas 

1   BD (bendroji dalis)  

1 BD 0 Titulinis lapas 
2 BD 0 Turinys 
3 BD 0 Topografinis sklypo planas UAB „Žemetra“ suteiktas un.Nr.: 52:21:2352 

4-6 BD 0 Projektavimo `įmonės reg.pažymėjimas 
7-10 BD 0 Statinio projektuotojo civ. atsakomybės priv.draudimas PCAD024034 
11 BD 0 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas A1842 

12-31 BD 0 Aiškinamasis raštas 
32-33 BD 0 Bendrieji statinio rodikliai 

2   SP (sklypo plano)  dalis  

34 SP 0 Sklypo planas. Nužymėjimo planas  M 1:500 
35 SP 0 Sklypo planas. Aukščių  planas    M 1:500 
36 SP 0 Sklypo planas. Dangų planas   M 1:500 

3   AS (architektūrinė statybinė)  dalis  

37 AS 0 Pirmo aukšto planas      M 1: 100 
38 AS 0 Stogo planas     M 1: 100 
39 AS 0 Pjūvis A-A     M 1: 100 
40 AS 0 Fasadas 1-5 ir A-D    M 1: 100 
41 AS 0 Fasadas 1-5 ir A-D    M 1: 100 
42 AS 0 Fasadas 5-1 ir D-A    M 1: 100 

43-47 AS 0 Vizualizacijos 





















           Vieno buto gyvenamojo namo Smidrų g. 3, Karkazų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.sav.,  
STATYBOS PROJEKTAS 

 

1 | 1 8  
Projekto numeris- GN-21.05-01,   
Dalis-BD,   
Laida-0 
BD-3 Aiškinamasis raštas 

 
BENDROJI DALIS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO IR JO SKYPO PAŽINTINIAI DUOMENYS: 

 
Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo Smidrų g. 3, Karkazų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno 
 r.sav., STATYBOS PROJEKTAS 
Statytojas (užsakovas).: U.P. 
Projektuotojas: UAB ARCHKODAS, Ribiškių didžioji 9, Vilnius. PV Donatas Gražys. PV atestato Nr.A1842 
Statinio Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, punktu 6.1. Naujo statinio statyba 
Pagrindinė naudojimo paskirtis. Vadovaujantis  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 6.1. gyvenamosios 
    paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai. Pagal „Gaisrinės  
    saugos pagrindiniai reikalavimai“ statinio grupė: P.1.1. – Gyvenamoji (vieno buto 

    pastatai). 
Statinių kategorija:  Neypatingasis statinys. 
Sklypo duomenys:  kad.Nr. 5260/0003:444 Pajiesio k.v., 
   Unikalus nr. 4400-5444-3004 
Adresas: Smidrų g. 3, Karkazų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.sav., 
Sklypo plotas:  1570 m².  
Sklypo įregistravimo pagrindas: 2019-07-01 Servituto sutartis Nr. VL-3134, 2020-06-09 Nacionalinės žemės  
        tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 7SK-1322-(14.7.110.) 
Gretimybės: Sklypas turi 4 gretimybes. Šiaurinėje pusėje-Smidrų gatvė. Pietinėje- Neįregistruotas 
kaimyninis žemės sklypas. Vakarinėje-privatus žemės ūkio paskirties sklypas, rytų pusėje-privatus sklypas.  
Sklypo reljiefas:. Krenta iš Pietų pusės į Šiaurės pusę per 2 metrus. Nuo 68.00 iki 66.00 
 
 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)  
 BENDROJI DALIS 
 

TURINYS 
 

1. PP sudėties sąvadas. 
2. Pagrindinių normatyvinių statybos techinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas TP, 

 sąvadas. 
3. Bendras aiškinamasis raštas. 

 
1.1 PP SUDĖTIS 

1. Bendrieji duomenys ..................................................................... (BD) 
2. Projektiniai sprendiniai : 

a) sklypo plano dalis ..................................................................... (SP) 
b) architektūrinė dalis ................................................................... (A) 

 
2. PROJEKTAS PARENGIMO PAGRINDAS: 

1. Statytojo 2021.05.25 pateikta Projektavimo užduotis 
 

2.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 
1. LR Statybos įstatymas 2016-04-01, Nr I-1240 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
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3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
4. LR aplinkos ministro 2003-12-18 įsakymu Nr. 603/456 “Dėl statybos techninio reglamento STR 

2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” patvirtinimo 
 

2.2. Organizaciniai tvarkomieji Statybos techniniai reglamentai 
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. 
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
6. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

 
2.3.  Techninių reikalavimų, statybos ir kiti reglamentai 

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ERS).Mechaninis patvarumas ir 
 pastovumas. 

2. STR 2.01.01(2):1999. ESR.Gaisrinė sauga. 
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR.Higiena,sveikata,aplinkos apsauga. 
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR.Naudojimo sauga. 
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR.Apsauga nuo triukšmo. 
6. STR  2.01.01(6):2008.  ESR.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
7. Gaisrinės saugos  pagrindiniai reikalavimai (Žin.,2010,  Nr.146-7510) 
8. LR VRM ministro 2003-12-12 įsakymas Nr.IV-438‘‘Statybos  produktų  degumo klasių 

bei atsparumo ugniai sąvadas‘‘ 
9. LR VRM ,Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas Nr.I-  

66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projekta- vimo ir įrengimo taisyklės“ 
10. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
11. „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 2016-01-17 įsak. Nr.165 
12. „Gaisro aptikimo ir signalizacinių sistemų taisyklės“ 
13. STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai” 
14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos.Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
15. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos.Stogai. 
16. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 
17. STR 2.09.02:2005 Šildymas,vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
18. Lietuvos standartas LST EN 13501-1:2002 „Statybos gaminių ir konstruk- cinių 

elementų degumo klasifikacija.1 dalis. Klasifikacija pagal degumo bandymų duomenis“ 
19. LST EN 1991-1-2:2004 ,,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijioms‘‘ 
20. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms“ 
 

2.4. Statybos normos, taisyklės; higienos normos; darbų saugos ir aplinkos 
apsaugos normatyviniai dokumentai 

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.  
3. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.  
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.  
5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.  
6. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės.  
7. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.  
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8. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 
9. LAND 3-95. Paviršiaus (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų 

nustatymo, mokesčių ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės. 
10. LAND 10-96. Nuotekų užterštumo normos. 
11. STR 2.01.01(3):1999 ESR.Higiena,sveikata,aplinkos apsauga 
12. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
13. LR SAM 2009-12-21 įsak. Nr.V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir 

rėžimo taisyklių patvirtinimo“ p. 4.1. 
14. ,,Lietuvos Respublikos statybos įstatymas’’ 
15. ,,Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai‘‘ 
16. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 

įstatymą (Žin., 2003, Nr. 1 02-4585); 
17. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio10 d. įsakymu Nr. 
A1-595 (Žin., 2003, Nr. 1 02-4585; 2010, Nr. 1 47-7547); 

18. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 2003, Nr. 
70- 3170); 

19. Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (Žin., 2002, Nr. 64-2569; Nr. 71) 
20. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 
m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin., 2008, Nr. 10-362); 

21. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);. 

22. HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“ 
23. HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“. 
24. HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 
 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio 
projekto dalies išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

 
3. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
3.1. Sklypo plano sprendiniai 

Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 
straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame 
žemės sklype leidžiama), nurodoma, ar Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje 
nustatytais atvejais numatomo visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projekto rengimo metu 
bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai (aprašomi koreguojami sprendiniai) 
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Kauno tvirtovės blindažas, teritorijos ribų ir vizualinės apsaugos zonos planas – ištrauka iš kultūros vertybės 
pagrindinio dosje: 

 
 
Žemės sklypo formavimo ir performavimo projekto brėžinio ištrauka: 
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Smidrų g. 3, Karkazų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.sav.,. Sklypo plotas: 1570 m². Sklypas turi 4 
gretimybes. Šiaurinėje pusėje-Smidrų gatvė. Pietinėje- Neįregistruotas kaimyninis žemės sklypas. Vakarinėje-
privatus žemės ūkio paskirties sklypas, rytų pusėje-privatus sklypas. Reljefas krenta nuo 68.00 iki 66.20  iš 
pietinės į šiaurinę. Reljefą visame sklype stengiamasi maksimaliai išsaugoti. Žiūrėti arch.dalį. Sklypo planas. 
Vertikalinis planas.) 
Vieno buto gyvenamojo namo projektas atliekamas išlaikant visus reikalingus normatyvinius atstumus 
nuo gretimybių. 
Projektuojama sklypo danga-2 tipų: dalis-skirta transportui bei pėstiesiems-betono trinkelės GT2-
8F200 tipo, likusi sklypo dalis – žalia veja. 
 
Želdiniai sklype: 

 Pagal „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) 

nustatymo tvarkos aprašas“ priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto ne mažesnis 
negu 25 %. Žaluma sklype užima 63% 

Automobilių statymas ir kiekiai: 
 Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ Automobilių 
stovėjimo vietų skaičius nustatomas gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatatams, kurio naudingasis plotas 
neviršija 70m2 – 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos; 
Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 
didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. Pastato (gyvenamosios dalies) naudingas plotas yra 142,41 
m2, todėl reikalingos 3 vietos automibiliams. 2 automobilių stovėjimo vietos projektuojamos po stogine ir viena 
vieta sklype ant kietos trinkelių dangos. 
Projektuojama iki 5 automobilių stovėjimo vietų todėl atstumas nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių 
saugyklų, garažų bei atvirojo tipo automobilių saugyklų, nereglamentuojamas. 
 

3.2. SUSISIEKIMAS: 
 Susisiekimas su sklypu: – iš šiaurinėje pusėje esančios Smidrų gatvės. Įvažiavimas ir patekimas 
pėsčiomis projektuojamas Smidrų gatvės 
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3.3. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI 
Atliekant vieno aukšto gyvenamojo namo projektą buvo išnagrinėta urbanistinė situacija ir atsižvelgta 
į sklypo reljefo kritimus, todėl įvažiavimui pasirinkta iš kairiojo sklypo kampo nuo Smidrų g.. Tokiu 
būdu išvengiamas sklypo reljefo keitimas. Automobiliai bus parkuojami sklypo ribose pagal penktame 
lape paskaičiuotus kiekius. 
Pirmame aukšte projektuojamas tambūras, kambariai, koridorius, sanmazgas, svetainė su virtuve ir 
valgomuoju vienoje erdvėje, ūkinė patalpa, kuri bus nešildoma ir neapšiltinta, bei atvira stoginė 
dviems automobiliams.. Iš svetainės išėjimas į dalinai dengtą lauko terasą pietų pusėje. 
Statant gyvenamajį namą bus panaudotos natrūalios apdailos medžiagos, tokios kaip klinkerio plytos 
bei medis. Stogas dengiamas rulonine bitumine arba PVC stogo danga. Projektas atliktas taip, kad 
tvarkingai pastačius namą jis atitiktų „A++“ klasės energetinio naudingumo lygį. 
 
3.4. SPALVINIAI SPRENDIMAI: 
Stogas-ruloninė bituminė arba PVC danga šviesiai pilkos spalvos.  
Fasadų apdaila-pilkos klinkerio plytos/plytelės bei termo mediena (šviesiai rudos).  
Lietaus nuvedimo sistemos, kaminų apskardinimas, pakalimai- RAL 7016 
Langai-pilki RAL-7016. 
 
 
3.5. TECHNINIAI RODIKLIAI 

PLOTAI kiekis % 
Bendras 155,46 m²   
Naudingas (visos siltos p.) 142,41 m²   
Garažas (atvira stoginė) 0 m²   
Gyvenamo namo užimamas žemės plotas  319,92 m²   
Užstatymo tankumas (bendras)   20,4 
Užstaymo intensyvumas (bendras)   0,09  
Apželdintas plotas 995 m² 63 
Kietos dangos (takai, privažiavimai, 
nuogrindos, terasos) 255 m² 16,2 
Sklypo plotas 1570 m²  100 
Automobilių stovėjimo vietų sk.sklype 3 0 

 
Gyvenamojo namo energetinė klasė   „A++“ 
Gyvenamojo namo akustinė klasė   „C“ 

3.6. KONSTRUKCIJOS: 
PAMATAI: 

Pamatai planuojami poliniai su rostverku.  
LAIKANČIOS SIENOS: 

Gyvenamojo namo-S=240mm silikatiniai blokai. Visos gyvenamojo namo išorinės sienos apšiltintos neoporu 
S=300mm., ir akmens vata  arba uždarųjų porų putų poliuretano putomis S=250mm, požeminė dalis šiltinama 
ekstrūdiniu polestirenu. 

ATITVARINĖS KONSTRUKCIJOS: 
Tinkuotas silikatinių blokų mūras S= 120 mm. storio. 

PERDANGA:  
Perdanga + monolitas, g/b, arba medis (sprendimais bus atlikti TDP dallies KS dalyje) 
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STOGAS: 
Rulonine, arba PVC danga. Sprendimai bus priimti TDP projekto AS dalyje. 
 

3.7. PASTATO ENERGETINĖ KLASĖ: 
Pastato energinis naudingumas – bus siekiama A++ energetinės klasės. Skaičiavimai ir sprendiniai bus 
pateikti TDP projekto AS dalyje. 

 
3.8. ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS: 

Gyvenamojo namo energetinė klasė“B“ 
Pastato vėdinimui naudoti ypač aukšto efektyvumo rekuperatorių kurio deklaruojamas naudingumo koeficientas 
būtų ne mažesnis nei 80%. Priverstinei vėdinimo sistemai įrengti rekomenduojama paruošti vėdinimo projektą.  
Karštam vandeniui ruošti vasaros metu rekomenduojama įrengti saulės kolektorius ant namo stogo. 
Šildymui bus naudojamas aukšto efektyvumo, geoterminis arba oras/vanduo šilumos siurblyas  
Renkantis buitinę techniką ir kitą elektros įrangą naudoti ne žemesnės kaip A++ energijos klasės prietaisus. 
Mikroklimato parametrai turi atitikti HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“  

  

Patalpų paskirtis Oro temperatūra, C Jaučiamoji 

temperatūra, C 

  

  

1 2 3 

1. Gyvenamieji namai     

1.1. Svetainės 18–22 18–21 

1.2. Miegamieji 18–22 18–21 

1.3. Koridoriai 18–20 16–18 

1.4. Virtuvės 18–22 18–21 

1.5. Valgomieji 18–22 18–21 

1.6. Drabužinės 18–20 16–18 

1.7. Vonios kambariai 20–23 20–23 

1.8. Tualetai 18–22 18–21 

1.9. Sandėliukai 16–18 17–19 

1.10. Laisvalaikio kambariai 18–22 18–21 

1.11. Bendrojo naudojimo patalpos     

1.11.1. Laiptinės 16–18 – 

1.11.2. Sandėliai 16–18 – 
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3.9. INŽINERINIAI TINKLAI: 
Vandentiekio ir nuotekų projektas atliktas vadovaujantis: 
Vandentiekis ir nuotekos bus projektuojamos pagal išduotas UAB „Kauno vandenys“ tecninias 
salygas, bei remiantis: 

• STR 1. 05. 05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ ;  
• STR 1. 01. 03:2017 „Statinių kvalifikavimas“;  
• 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 2. 07. 01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“. 
 
3.9.1. PAVIRŠINIS VANDUO IR DRENAŽAS 
Paviršinis lietaus vanduo bus nuvedamas į projektuojamą infiltracinį šulinį sklypo ribose. 

Drenažas. Yra patikslintas drenažo rinktuvas – jis perklojamas (viena esama atšaka ant kurios papuopla 
projektuojamas statinys) sklypo ribose ir išsaugomas, kad užtikrintų gretimų teritorijų sausinimą. Kartu greta 
pastatomas paviršinių nuotekų infiltracinis šulinys, kuris kartu su perklotu drenažu užpilamas drenuojančio grunto 
sluoksniu. Tai sukuria tolygų vandens nudrenavimą į drenažo tinklą. Esamos paviršinės nuotekos nuo sklypo buvo 
surenkamos į esamą 
drenažo tinklą. Planuojamos paviršinės nuotekos taip pat nuvedamos, kaip ir esamoje situacijoje, į esamą drenažo 
tinklą - paviršinių nuotekų kiekis nepakinta. Papildomai į paviršinių nuotekų infiltracinį šulinį išleidžiamos 
išvalytos nuotekos - valymo įrenginio našumas iki 1 m³/parą - tai neženkliai padidina paviršinių nuotekų kiekį 
surinkimo sistemoje. Tačiau paviršinės nuotekos ir išvalytos nuotekos į drenažo tinklą patenka per gruntą, kas 
sulėtina tekėjimo greitį ir užtikrina tolygią infiltraciją be staigių momentinių srovės padidėjimų - tai apsaugo esamą 
drenažo tinklą nuo sugadinimo ir gretimą gruntą nuo išplovimo. 
 
 

3.10. ELEKTROTECHNIKA: 
Elektra bus tiekiama pagal pasirinkus nepriklausomą tiekėja ir pagal su pasirašytą elektros tiekimo sutartį. 
Papildomai numatoma saulės jėgainė ant projektuojamo pastato stogo. 
 

 
3.11. KULTŪROS PAVELDO REGISTRO DUOMENYS 

Dalis sklypo yra nekilnojamojo kultūros vertybių teritorijos (Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 26546)) vizualinės apsaugos pozonyje. 

 
 

3.12. TVARKYBOS DARBAI 
Tvarkybos darbai neatliekami. Darbai paveldo teritorijoje neatliekami.  Namo statyba numatoma kultūros 
paveldo vizualinės apsaugos pozonyje. 

 
 

3.13. PLANUOJAMOS VEIKLOS POVEIKIS PAVELDO OBJEKTO VERTINGOSIOMS 
 SAVYBĖMS BEI KRAŠTOVAIZDŽIUI 
Kultūros paveldo objektas - Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių pastatas yra pastatytas žemesnėje reljefo 
zonoje toliau nuo sklypo, todėl užstojamas toliau esančio reljefo ir želdinių. Iš sklypo kuriame 
projektuojamas pastatas-nematomas  (žiūrėti fotofiksacijoje Nr.1).  Projektuojamas pastatas yra 1 aukšto 
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su sutapdintu stogu. Pastato altitudė 0.000=66.80. Pastato aukščiausia altitudė yra +5.00=71.80 . Sklypo 
vidutinė altitudė yra 67.00. Pastatas virš vidutinio žemės paviršiaus bus iškilęs 71.80-67.00=4.80m. kas 
yra visiškai minimalu ir neužgožia bei nedarko paveldosauginio kraštovaizdžio. 

 Foto fiksacijų vietos irnumeracija 
 

Foto fiksacija Nr.1 
 

 Foto fiksacija Nr.1 



           Vieno buto gyvenamojo namo Smidrų g. 3, Karkazų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.sav.,  
STATYBOS PROJEKTAS 

 

10 | 1 8  
Projekto numeris- GN-21.05-01,   
Dalis-BD,   
Laida-0 
BD-3 Aiškinamasis raštas 

 

 Foto fiksacija Nr.1 
 

 Foto fiksacija Nr.1 
 

 Foto fiksacija Nr.1 
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 Foto fiksacija Nr.1 
3.14. ŽEMĖS DARBAI 

Šis skyrius apima nurodymus dėl šių žemės darbų vykdymo: 
- pamatų polių gręžimas, arba plokštuminiam pamatui žemės paruošimas su minimaliai grunto paviršiaus 
nustūmdymais; 
- važiuojamosios dalies pagrindų tankinimo; 
- gėlo vandens gręžiniui grunto gręžimas;. 
Žemės darbai turi būti atliekami pagal statybos techninio reglamento STR1.07.02:2005 
bei LST EN 1536:2003 reikalavimus. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, 
priedai turi būti įsigalioję prieš šių techninių specifikacijų išleidimo dieną, jei nėra nurodyta 
kitaip. Taip pat turi būti vadovaujamasi objekto statybos aikštelės inžinerinių-geologinių tyrinėjimų ataskaita. 
 

3.15. STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 
Statybos darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų 
saugos reikalavimų. Paslėptų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi 
šiems žemės darbams: 
• natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 
• tankintiems esamiems bei piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų 
plokštėms, tik atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos 
statybos priežiūros inžinieriui; 
• piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 
• pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 
 

3.16. INSOLIACIJA: 
Natūralus ir dirbtinis apšvietimas 

 
Sklypas yra 1570 m.kv ploto. Užstatymo intensyvumas 0,099. Projektuojamas  pastatas yra mažaaukštis . Aplinkui 
arti nėra jokių aukštų gretimybių, todėl šešėlio grėsmė pastatų insoliacijai nekyla. Kitų asmenų interesai 
nepažeidžiami. 
Gyvenamojo namo vidaus patalpų natūrali insoliacija viršija normose užduotus minimalius reikalavimus  
                                                                                                                                            

                 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 
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 3. Gyvenamieji kambariai, virtuvė, apšviečiami per langus, įrengtus 
nuožulnioje stogo plokštumoje 

  
1:10 

STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" 
 
 
Patalpų dirbtinis apšvietimas nemažesnis nei MAŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS VERTĖS 
  

Patalpos Normuojamos apšvietos 
dydis, lx 

Normuojamos apšvietos plokštuma 
nuo grindų paviršiaus, m 

1. Bendrasis kambarys (svetainė) 150–300 H 0,8 
2. Miegamasis 100–200 H 0,8 
3. Virtuvė, virtuvė niša 100–200 H 0,8 
4. Valgomasis 100–200 H 0,8 
5. Kabinetas, biblioteka 300 H 0,8 
6. Koridorius, holas 50 H 0,0 
7. Skalbykla 100 H 0,8 
8. Vonia, tualetas 75 V virš plautuvės 
9. Rūbinė 100 H 0,0 
10. Sandėliukas 50 H 0,0 
STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" 
 

3.17. RADIOTECHNIKA IR ELEKTROMAGNETIKA: 
Projektuojamas pastatas yra mažaaukštis . Aplinkui arti nėra jokių judriojo ryšio sistemų bazių stočiu ir 
radiotechninių objektų, todėl statybos teritorija nepapuola į minėtų objektų skleidžiamos elektromagnetinės 
spinduliuotės sukuriamas sanitarines apsaugos ir ribinio užstatymo zonas. 
Šis pastatas nėra Radiotechninis statinys (sąvoka pagal HN 80:2000) todėl ir elektromagnetinė spinduliuotės nebus 
 
 

3.18. APSAUGA NUO TRIUKŠMO: 
 Patalpų akustika 

 
Pastatas „C” garso klasės – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė. Projektuojamas namas nepapuola į 
triukšmo apsaugos zonas. Triukšmo dydžiai nėra kritiniai, todėl apsisaugojimui nuo jų bus naudojamos akustinės 
medžiagos pastato konstrukcijose, bei langai su  trimis stiklais (stiklų storiai 8x4x6mm.) ir turi būti pasiektas 
langų garso lygis 40dB . Patalpos akustiniu atžvilgiu projektui naudojamos medžiagos vadovaujantis HN 33:2007 
„Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“ 
 

 
Objekto pavadinimas Garso lygis, 

ekvivalentinis 
garso lygis, 
dBA 

Maksimalus 
garso lygis, 
dBA 

Paros 
laikas, 
val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, 
naudojami aplinkos triukšmo 
kartografavimo rezultatams 
įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakar

o 

Lnakties 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gyvenamųjų pastatų 45 55 6–18 53 55 55 50 
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miegamieji kambariai  40 
35 

50 
45 

18–22 
22–6 

STR 2.01.07:2003PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO 
 
Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų  
ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.  
Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio Rw arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės 
 
 
 
 
 Vidinių atitvarų garso klasė  

A  B  C  D  E 

Apsaugomos erdvės tipas Rodiklis 

   Rw +C50–3150 

arba  

DnT,W+C50–3150 
(dB) 

Rw +C50–3150 

arba  

DnT,W+C50–3150 
(dB) 

R�w 

arba  

DnT,W 

(dB) 

Rw 

arba  

DnT,W 

(dB) 

Rw 

arba  

DnT,W 

(dB) 
Kambariai nuo negyvenamosios 
paskirties patalpų arba bendrojo 
garažo 

68 63 60 55 52 

Kambariai nuo šalia esančių kitų 
šio pastato patalpų (butų arba 
bendrojo naudojimo patalpų) * 

63 58 55 52 48 

Įėjimo į butą durys (durų garso 
izoliavimo klasė pagal 22 p.) 

40 (A) 35 (B) 30 (C) 25 (D) 20 (E) 

Bent vienas miegamasis (poilsio 
kambarys) nuo to paties buto kitų 
patalpų** 

48 44 – – – 

 
Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius.  

Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L�n,w arba L�n,w + CI,50–2500  vertės 

 
Perdangų garso klasė 

A klasė B klasė C klasė D klasė E klasė 

Apsaugomos erdvės tipas 
 

     
Kambarių nuo pastato negyvenamosios 
paskirties patalpų  38 43 48 

 
53 

 
58 

Kambarių nuo virš jų esančių kitų butų 
patalpų  43 48 53 

 
58 

 
60 

Kambarių nuo bendrojo naudojimo 
patalpų  

48 53 58 60 63 
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Bent vieno miegamojo (gyvenamasis, 
poilsio kambario) nuo to  
paties buto kitų patalpų * 

53 58 - – – 

 
 
 
 
 
 
 

Gyvenamųjų pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.  
Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės 

 
 

 Išorinių atitvarų garso klasė  

A  B  C  D  E 

Išorės aplinkos  
garso klasė 

Rodiklis  
D2m,nT,W  (dB) 

A 32 29 24 21 20 
B 35 32 27 23 21 
C 40 35 30 25 23 
D 45 40 35 28 23 
E 50 45 40 33 28 
Neklasifikuojama* 55 50 45 38 33 

 
Pastato atitvarų garso izoliavimo rodikliai turi atitikti STR 2.01.07:2003 keliamus reikalavimus. 

Gyvenamos patalpos neturi tiesioginio ryšio su automobilių saugykla. (pagal C pastato garso klasę kambariai nuo 
automobilių saugyklos atskiriami 60 dB (mažiausias tariamojo garso izoliavimo rodiklis R‘w) atitvaromis.  
Kadangi garažo konstrukcija gelžbetonis ir jis projektuojamas po žeme ir neturi tiesioginio sąlyčio su 
gyv.patalpom šis rodiklis bus pasiektas nesunkiai. Didžiausias dėmesys turi būti skirtas išorės sienoms.  
Atliekant pastato statybą bus naudojamos akustinės akmens vatos plokštės perdangose. Liejant betoninius 
išlyginamuosius sluoksnius jungimosi vietose su sienomis bus naudojamos specialios akustinės tarpinės. Langai su 
3 stiklų paketais, kas gerai apsaugos nuo išorinio triukšmo. Šildymo ir vandentiekio sistema turi atitikti 
reikalavimus kuriuos nustato STR 2.07.01:2003 [6.2.25] Namo nuotekų šalintuvo reikalavimus nustato STR 
2.07.01:2003 [6.2.25]. 
 
3.16.  GAISRINĖ SAUGA: 
Gyvenamas pastatas priklauso P1.1  funkciniai grupei  
"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai"  3 priedas  1 lentelė  

Statinio 
funkcinė 

grupė 
Statinio paskirtis 

funkcinės grupės 
P.1.1 Gyvenamoji (vieno buto pastatai) 
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Gyvenamasis namas atsižvelgiant į jo gaisro apkrovos kategoriją ir jam statyti panaudotų konstrukcijų atsparumą 
ugniai, priskiriamas II atsparumo ugniai laipsnio statiniui. 
 

STATINIŲ, STATINIŲ GAISRINIŲ SKYRIŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI 2 lentelė 
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II RN REI 60(1) 
REI 
45(2) 

EI 15 
EI 15 

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

 
 

GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO NUSTATYMAS 
Gyvenamas namas: Fg = Fs·G·cos(90KH), 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus 
altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų 
gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) 
grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m; 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. 
 
Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės įvairios paskirties pastatuose 

                                                                                      1 lentelė 

Statinio 
grupė 

Naudojimo paskirtis  

Statinio atsparumas ugniai 

I II III I II II
I 

sąlyginis gaisrinio skyriaus 
plotas FS  (kv. m) 

skaičiuojamoji 
altitudė Habs (m) 

P.1 grupė 

P.1.1 
Gyvenamoji (vieno buto 

pastatai)  
2200 1400 1000 20 10 5 

 
Fg = 1400·1·cos(90KH), 
KH=5.5 / 10=0.55 
Fg = 1400·1·cos(90·0.55)= 1400·1·0.65=909.22m² 
užstatomas žemės plotas 319.92m² 
namo bendras plotas 155,46 m² 
Namo vieta sklype numatyta prisilaikant reikalaujamų priešgaisrinių atstumų. 
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PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI"                         6 lentelė  

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

I 6 8 10 
II 8 8 10 
III 10 10 15 

 
Laikančios konstrukcijos-silikatiniai blokai (240mm. 12MP), atitvaros-silikatiniai blokai (120mm.), kurios 
užtikrina ne mažesnį kaip REI 45 atsparumą ugniai. Perdangos g/b-monolitas. Ten kur medinės konstrukcijos, jos 
padengtos antipirenais, naudojamos medžiagos ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai, ir 
apsiūti dvigubu gipso kartono sluoksniu kas užtikrina ne mažesnį kaip EI 45  
Stogo konstrukcija RE 20. Stogo konstrukcija: stogo dalys g/b konstrukcija dengta rulonine arba PVC danga. 
Stogą laikančiosioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
            Visos medinės konstrukcijos įrengiamos naudojant B–s3, d2 degumo klasės statybinius produktus ir   
apdorojamos antiseptikais ir antipirenais. 
Atstumas nuo dūmtraukių iki mediniu konstrukcijų bei elementų išlaikytas ne mažiau 380 mm.(Žiūrėti stogo 
gegnių plane) Židinio dūmtraukis iš specialių dūmtraukių keramzitinių sistemų su mineraline vata apšiltintais 
keraminiais įdėklais, tarpusavyje suklijuotais ugniai atspariu hermetiku. Elektros ir šildymo instaliacija turi būti 
suprojektuota pagal priešgaisrinius reikalavimus.  
Vidaus apdaila-tinkas, keramika, gipso kartonas. 

 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 
 

Pagal GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO 
TAISYKLĖS 30 punktą „Vienbučiuose–dvibučiuose ir daugiabučiuose gyvenamosios paskirties namuose turi būti 
įrengiami autonominiai dūmų signalizatoriai. Patalpose, kuriose įrengta GAS sistema, autonominių dūmų 
signalizatorių įrengti nebūtina.“ Name būtina įrengti  autonominius dūmų signalizatorius visose patalpose išskyrus 
patalpas kuriose žemas gaisro kilimo pavojus (vonia, tualetai, dušai). Vieno dūmų detektoriaus saugomas plotas, 
didžiausias atstumas tarp dūmų detektorių ir atstumas tarp dūmų detektoriaus ir sienos nustatomi pagal 1 lentelę, 
tačiau neviršijant dydžių, nurodytų kartu su dūmų detektoriais pateikiamuose gamintojo dokumentuose.  

 
 
 
1 lentelė. Dūmų detektorių išdėstymo reikalavimai 

Detektoriaus įrengimo 
aukštis h (m) matuojant 
nuo patalpos grindų iki 

lubų 

Vieno detektoriaus 
saugomas plotas  

(kv. m) 

Didžiausias atstumas (m) 

tarp detektorių 
nuo detektoriaus iki 

sienos 

h ≤ 3,5 ≤ 80,0 9,0 4,5 
3,5 < h ≤ 6,0 ≤ 70,0 8,5 4,0 
6,0 < h ≤ 10,0 ≤ 65,0 8,0 4,0 
10,0 < h ≤ 12,0 ≤ 55,0 7,5 3,5 

 
Ne didesnio kaip 3 m pločio ir iki 3,5 m aukščio patalpose atstumą tarp dūmų detektorių leidžiama padidinti iki 15 
m. Erdvėse virš kabamųjų lubų arba po pakeltomis grindimis atstumą tarp dūmų detektorių galima padidinti 1,5 
karto.  
ELEKTROS INSTALIACIJA IR NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS turi atitikti                 
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 Elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti tinkami eksploatuojami, saugūs gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Laidai ir 
kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis. Skirtingų metalų laidus 
sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose 
galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, 
lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms 
nekeliami degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo. Visi elektros įrenginiai turi 
būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą. El. Instal.medžiagos 
turi atitikti "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai"  7 priedas. įsakymo Nr. 1-338 
Gaisrinių automobilių privažiavimas: Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiavimas užtikrinamas 
kietos dangos vietinės reikšmės Rato bei Smidrų gatvėmis. 
Išorės gaisrų gesinimo priemonės: išorės gaisrui gesinti vandenį numatoma naudoti iš už 430m esančios Sąnašos 
upės .  

Gaisro gesinimo mašinų vandens ėmimo vieta. 
 

 

3.17. ŽAIBOSAUGA:  
Įrengiama vadovaujantis techniniu reglamentu STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo“  
 
3.18. DUJOFIKACIJA: 
Nėra 
 
3.19. SANITARINĖ APSAUGOS ZONA (SAZ): 
Prie projektuojamo gyvenamo namo nėra jokių natūralių vandens telkinių. SAZ netaikoma. 
 
3.20. FIZIKINĖ TARŠA: 
Nėra. 
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3.21. TURTO IR ŽMONIŲ APSAUGA: 
Langai ir vitrinos įstiklinamos iš vidaus. Langai ir vitrinos II a.einančios nuo grindų turi turėti apsaugą. Vitrininiai 
langai Ia turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo. 
Išorinės , pagrindinio įėjimo durys turi būti sustiprintos konstrukcijos, su patikimu užraktu. 
Sklypas aptveriamas 1,2 – 1,6 m aukščio tvora. Įvažiavimo vartai, įėjimo varteliai rakinami. 
Pastate ir teritorijoje rekomenduojama įrengti apsauginę signalizacija. 
Laiptai, praėjimo takai turi būti įrengti iš ne slidžių, saugių medžiagų. Peraukštėjimai turi būti aprėminti turėklais 
ar apsauginėmis užtvaromis. 
 
3.22. STATYBINIŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS: 
 
STATYBINĖS ATLIEKOS: 
Gruntas iš pamatų ir ir inžinierinių tinklų iškasu naudojamas teritorijos reljefui formuoti. Vykdant mūrinio vieno 
buto gyvenamojo namo rekonstrukciją susidarys statybos atliekos. Numatomas nepavojingų atliekų: betono, plytų, 
medžio, stiklo ir izoliacinių medžiagų susidarymas.Statybinės atliekos bus tvarkomos, pagal statybinių atliekų 
tvarkymo taisykles. Statybinių atliekų tinkamu tvarkymu statybvietėje ir jų išvežimu rūpinsis rangovas, vykdantis 
statybos darbus. Atliekos bus perduodamos įmonėms, turinčioms licenziją šių atliekų tvarkymui.Statybvietėje bus 
vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. Statybvietėje atliekos bus 
rūšiuojamos į perdirbimui tinkamas atliekas ir pakartotiniam naudojimui tinkamas atliekas bei antrines žaliavas. 
Dulkančios statybinės atliekos iš statybvietės turi būti išvežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant 
kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Remiantis 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, nepavojingos atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 
vienerius metus nuo susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Objekte numatomas 
susidaryti atliekų kiekis pateiktas lentelėje Nr. 1. 
 
BUITINĖS ATLIEKOS: 
Atliekų surinkimui numatoma atliekų surinkimo ir laikino saugojimo aikštelės su uždarais konteineriais. Atliekų 
tvarkymui turi būti sudaryta sutartis su atliekas tvarkančia įmone. Atliekos surenkamos ir tvarkomos įstatymų 
nustatyta tvarka.
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PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES, EKOLOGINIUS, HIGIENINIUS, IR GAISRINĖS SAUGOS, STATINIO SAUGOS IR 
APLINKOSAUGOS REIKALAVIMUS. Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus  sutikimą ir suderinus projektą su derinusiomis 
tarnybomis.  
Projekto vadovas Donatas Gražys 
Kval.atest.Nr.A1842 

 

2020.12.01                                                                               

  

Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte Numatomi 
atliekų 

tvarkymo būdai  pavadinimas kiekis, Agrega-
tinis 
būvis 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Statistinės 
klasifikacijos 

kodas 

Pavojin 
gumas 

Laikymo sąlygos Didžiausias kiekis,t 

t/d t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Statybos metu Plytos 0,0014 0,5 Kietas 17 01 02 12.11 Nepav. Konteineris 0,25 R5 Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos metu Betonas 0,0014 0,5 Kietas 17 01 01 12.11 Nepav. Konteineris 0,25 R5 Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos metu Medis 0,0002 0,1 Kietas 17 02 01 07.53 Nepav. Konteineris 0,1 R5 Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos metu Stiklas 0,0001 0,03 Kietas 17 02 02 07.12 Nepav. Konteineris 0,03 R5 Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos metu Izoliacinės 
medžiagos  

0,0002 0,08 Kietas 17 06 04 12.13 Nepav. Konteineris 0,08 D1 Atliekų 
tvarkytojas 
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

  
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

  
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus 

sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 
  

Pavadinimas 
  

Mato vienetas 
  

Kiekis 
  

Pastabos 
  

  

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

  

      

  

1. sklypo plotas 
  

m2 
  

1570   
  

2. sklypo užstatymo intensyvumas 
  

koeficientas 
  

0,1    

3. sklypo užstatymo tankis          
  
  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

%  20   

      

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

  
  
  
  
  

  

2. Pastato bendrasis plotas.* 
  

m2 
  

155,46   
  

3. Pastato naudingasis plotas. * 
  

m2 
  

142,41   
  

4. Pastato tūris.* 
  

m³ 
  

1000   
  

5. Aukštų skaičius.* 
  

vnt. 
  

1  
  

6. Pastato aukštis. * 
  

m 
  

5,40  Nuo 
vid.žem.pav.alt 

  

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

vnt. 
  

1   
  

7.1. 1 kambario 
  

vnt. 
  

    
  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 
  

1    

8. Energinio naudingumo klasė 
  

  A++   
  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  
  

  C   
  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
  
11. Kiti papildomi pastato rodikliai 

 II   
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Pavadinimas 
  

Mato vienetas 
  

Kiekis 
  

Pastabos 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 
  

      

  

4. inžinerinių tinklų ilgis* 
  

m   Bendras ilgis 
iki pajungimo 

  

5. Buitinių nuotekų tinklai. 
    vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 
  

mm 
  

 . 
  

5.1. Vandentiekio tinklai. 
      vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

mm   
 

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2    

     

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

  

      
  

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

  
  

Statinio projekto vadovas _________  Donatas Gažys  A1842,  2021.05.10  
    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 
Statytojas   U. P.    
 
 

 




























