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Sklypo techninių-ekonominių rodiklių lentelė 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstravimą 

Kiekis po 

rekonstravimo 

1. sklypo plotas m2 2129 2129 

2. sklypo intensyvumas % 8 8 

3. sklypo užstatymo tankumas % 9 12 

4. užstatymo plotas  m2 193.00 264.46 

5. sklypo apželdinimas % - 81 

6. sklypo apželdinimo plotas m2 - 1724.00 

7. automobilių stovėjimo vietos vnt - 2 

8. Pravažiavimas, aikštelė, takai, įvaža (skaldelės dangos) m2 - 151.00 

 
Pastato techninių-ekonominių rodiklių lentelė 

Pavadinimas Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstravimą 

Kiekis po 

rekonstravimo 

1. Vieno buto gyvenamas namas (unik.Nr. 5295-9022-9019) 

1.1. butų skaičius vnt 1 1 

1.2. bendrasis plotas  m² 73,66 131,25 

1.3. gyvenamasis plotas m² 41,58 100,35 

1.4. naudingasis plotas m² 51,62 131,25 

1.5. pagalbinis plotas m² - 30,90 

1.6. garažų plotas m² - - 

1.7. pastato tūris                                                                 m³ 222 1054 

1.8. aukštų skaičius  vnt. 1 1 

1.9. pastato aukštis                                                                          m 2,60 8,33 

1.10. energetinio naudingumo klasė  - A++ 

1.11. pastato (patalpų) akustinio  

komforto sąlygų klasė 

 - C 

1.12. ugniai atsparumo laipsnis  III II 

1.13. užstatymo plotas m² 87,00 173,40 
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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1.PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Statinio pavadinimas. Vieno buto gyvenamojo namo 1A1m (unik.Nr. 5295-9022-9019) Pušyno g. 3, 

Arlaviškių k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. (skl.kad.Nr. 5267/0012:731) rekonstravimo projektas. 
 

Statytojas (užsakovas). D. L.. 

 

Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB ,,Baltoji linija“, įm.k. 304450510. 

 

Naudota licenzijuota projektavimo programinė įrangos projektui parengti sąrašas. 

1. AutoCAD programinės įrangos Nr. 7063682487. 

2. Office programinės įrangos Nr.T5D-03216, 001AC777260X104371. 

3. PDF Creator. 

4. Signa 2010 (beta). 

 

Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo-statytojo  lėšomis 

(privačios lėšos). 

 

Projekto rengimo pagrindas. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis, 

nuosavybės dokumentai, išduotos projektavimo sąlygos ir kiti dokumentai: 

1. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 2022-01-26, Nr.STRD-00-

220126-00014. 

2. Specialieji architektūros reikalavimai 2022-01-31, Nr.SARD-24-220131-00021.  

3. Kauno rajono savivaldybės administracijos kelių ir transporto skyriaus prisijungimo sąlygos, į 

prašymą 2022-01-12. 

4. AB „ESO“ elektros prisijungimo sąlygos 2022-01-11, Nr. TS22-00747. 

5. UAB „Giraitės vandenys“ prisijungimo sąlygos 2021-08-19, Nr. STS-1441. 

6. Statinių nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 2021-05-17, Reg. 20/519.  

7. Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 2021-05-17, Reg. 44/2590358. 

8. Žemės sklypo ribų planas.  

9. Inventorinė byla. 

10. Toponuotrauka.  

11. Statinio techninės būklės vertinimas (avarinės būklės vertinimas) Nr. SKE-220303/MR/SK1, 2022-

03-03. 

12. Kauno marių regioninio parko direkcijos derinimas projektinių pasiūlymų 2022-04-04, Nr. T2-

7.10-65. 
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Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis LR galiojančiais normatyviniais dokumentais ir kitais 

privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.  

 

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais: pirmu etapu rengiami 

projektiniai pasiūlymai, antru etapu – rengiamas techninis darbo projektas. Projekto sudėtis ir detalumas 

turi atitikti STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” reikalavimus.  

 

Statybos rūšis. Rekonstravimas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“). 

 

Statybos paskirtis. 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; 

 

Statinių kategorija. Neypatingasis statinys. 

 

2.PRIVALOMŲJŲ RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
Lietuvos Respublikos įstatymai: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

6. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas  

7. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 

8. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

Statybos techniniai reglementai ir kiti reikalavimai: 

1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

3. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ 

4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

5. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

6. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

7. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

8. 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“ 

10. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

11. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka“ 

12. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

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

14. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

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

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

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

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

19. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

20. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

21. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

22. STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 

23. STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 

24. STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ 

25. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

26. STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ 

27. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 

28. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

29. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/YqyHtIhsQN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.361470957F85
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFE83252B3B/rwTHtZdJZs
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C06E5913EFF8/FJJCSeLGFo
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F55FF128BFA9/TgEwyKueVY
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.52328F44CAB5/zPMpTCJLqs
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20B8999D0CC7/lbVUoEjZEo
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C11DD7347AC0/SkPtoTTUSg
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.724DD894F26B/exTuVrKgne
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
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30. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

31. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“ 

32. STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

33. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

34. STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

35. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

36. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

37. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ 

38. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

2. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

3. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės  

4. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

5. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

6. LST L ENV 1991–2–2 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. 2–2 dalis. 

Poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“ 

7. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

9. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

10. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų 

11. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19  

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 

1. HN 33-2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje 

2. HN 42-2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

3. HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 

13.  HN 50:2003 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 

gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose 

14.  HN 80:2011 Elektromeagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenaojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos 

vertės ir matavimo reikalavimai 10khz-300ghz radio dažnių juostoje 

15.  HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 

reikalavimai 

16.  HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 

17.  HN 30:2009 Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose 

Pastaba. Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio 

aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

 

3.ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI 

Statinio techninės būklės vertinimas (avarinės būklės vertinimas) Nr. SKE-220303/MR/SK1, 2022-03-03. 

Inžineriniai geologiniai tyrimai.  

Projektuojamame žemės sklype inžineriniai geologiniai tyrimai nebuvo atlikti. 
 

4.ŽEMĖS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Sklypo geografinė vieta, žemės reljefas. Projektuojamas sklypas yra į pietryčius nuo Kauno, Kauno r. 

sav., Arlaviškėse. Kauno miestas yra beveik pačiame Lietuvos centre, Lietuvos Vidurio žemumoje, 

išsidėstęs didžiausių šalies upių Nemuno ir Neries santakoje. Kaunas yra iškilęs apie 70–80 m virš jūros 

lygio.  

 

Klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas. Klimatas žemyninis, vidutinė metinė temperatūra yra +6,5°C. 

Šalčiausias sausio mėnuo, kai vidutinė temperatūra būna apie -5°C, o šilčiausias - liepos mėnuo, kai 

vidutinė temperatūra siekia apie 17,3°C. Per metus iškrenta apie 630 milimetrų kritulių. Vyrauja 

pietvakarių krypties silpni vėjai. 

 

Žemės reljefas. Lygus. Aukščiausia altitudė sklype – 72,85, žemiausia – 72,13. 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8C4EF7FF7AE/rTLfZhDSux
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.512A0B6F80FA
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14469B0FE308
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4C9BDA386FC7
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E737DAE7AF62
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFD8078E42A8/yqWNgmVDCv
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFD8078E42A8/yqWNgmVDCv
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Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimoje teritorijoje esantis užstatymas – gretima teritorija mažai 

užstatyta. Iš vakarų pusės sklypas ribojasi su mišku, iš pietų su Pušyno gatve iš pietų ir šiaurės su gretimais 

sklypais. 

 

 
pav. Sklypo situacijos schema iš tinklalapio „Regia“ 

 

Žemės sklypas. Žemės sklypo Pušyno g. 3, Arlaviškių k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. 

(skl.kad.Nr.5267/0012:731) plotas – 2129 m². Žemės sklypas patenka į saugomą Kauno marių regioninio 

parko teritoriją. 

 

 

 

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
pav. Situacijos schema iš Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano 

 

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, žemės 

sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (53m²). Elektros tinklų apsaugos zonos (171m²). Valstybinių parkų ar valstybinių 

draustinių buferinės apsaugos zonos (2129m²).  Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (2129m²). 
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Servituto teisės žemės sklype. Nėra. 

 

Sklype esantys statiniai.  

 
pav. Statinių išdėstymo planas iš inventorinės bylos 

 

Gyvenamas namas 1A1m (unik.Nr.5295-9022-9019), bendras plotas – 73,66m², užstatymo plotas – 

87,00m², tūris - 222m³. 

Ūkinis pastatas 2I1ž (unik.Nr.4400-2104-8855), užstatymo plotas – 23,00m², tūris - 74m³. 

Malkinė 3I1ž (unik.Nr.4400-2104-8866), užstatymo plotas – 11,00m², tūris - 19m³. 

Tvartas 4I1m (unik.Nr.4400-2104-8877), užstatymo plotas – 26,00m², tūris - 61m³. 

Ūkinis pastatas 5I1ž (unik.Nr.4400-2104-8888), užstatymo plotas – 8,00m², tūris - 15m³. 

Kluonas 6I1ž (unik.Nr.4400-2104-8899), užstatymo plotas – 21,00m², tūris - 51m³. 

Ūkinis pastatas 7I1ž (unik.Nr.4400-2104-8900), užstatymo plotas – 11,00m², tūris - 22m³. 

Ūkinis pastatas 8I1ž (unik.Nr.4400-2104-8922), užstatymo plotas – 6,00m², tūris - 10m³. 

Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai, šulinys k1 (unik.Nr.4400-2104-8911). 

Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai, lauko tualetas v (unik.Nr.4400-2104-8933). 

 

Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Žemės sklype yra elektros tinklai.  

  

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra 

susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar 

triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 
  

Kauno marių regioninio parko direkcijos reikalavimų aprašymas 

Saugomos teritorijos funkcinio prioritetozona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas 

(laikinasis reglamentas). Vadovaujantis Kauno marių regioninio parko ir jų zonų bei buferinės apsaugos 

zonų ribų planu, žemės sklypas yra Kauno marių regioninio parko Arlaviškių buferinės apsaugos zonoje, 

kuri numatyta, siekiant švelninti nepageidautiną marių gretimybių apstatymą, siekiant sumažinti fizinę ir 

regimąją (vizualinę) aplinkos taršą, išsaugoti kaimiškąjį kraštovaizdį bei Kauno marių pakrančių ir mažųjų 

intakų nuotėkio formavimosi baseinus nuo cheminio ir biologinio užteršimo, joje draudžiama tręšti 

mineralinėmis ir organinėmis trąšomis. Veiklą valstybinių parkų buferinės apsaugos zonose reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 19 straipsnio (Buferinės apsaugos zonos ir veiklos jose 

reglamentavimas), Specialiųjų žemės naudojimosi sąlygų įstatymas (24 skirsnis) bei kitų teisės aktų 

nuostatos. Valstybinių parkų buferinės apsaugos zonose draudžiama statyti statinius, jeigu jie blogina 
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paveldo objektųeksploatavimo sąlygas, didina teritorijos vizualią (regimąją) taršą, jeigu tai pažeidžia reljefo 

raiškumą, didina parko teritorijos vizualinę taršą. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas yra buferinės 

apsaugos zonoje, rekomenduojame išlaikyti tradicinės regiono architektūros pobūdį: formas, spalvas ir 

dydžius (dvišlaitis stogas, stačiakampio forma, pastato aukštis vieno aukšto su palėpe ir kt.), naudoti 

tradicines statybines medžiagas (medžio, mūro sienos ir kt.), dažyti regionui būdingomis spalvomis (ruda, 

geltona, žalia). Nuotekos turi būti sutvarkytos taip, kad išvalytas vanduo nubėgdamas nesukeltų šlaitų 

erozijos, t.y. išleisti į šlaitus ar upelius negalima. Esant galimybei jungtis į bendrą inžinerinių tinklų sistemą 

prie centralizuotų kanalizacijos, lietaus ir vandentiekio tinklų. Apželdinant sklypą sodintivietines, šiam 

regionui būdingas augalų rūšis. Sklypo netverti tvora arba tverti iki 1,5 m aukščio ažūrine tvora (virbų, 

tašelių, vielos) be cokolio. 
 

6. PASTATŲ ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS  

Gyvenamas namas 1A1m (unik.Nr.5295-9022-9019) 

Gyvenamas namas 1A1m (unik.Nr.5295-9022-9019) pastatytas 1959 m.. Pastato planas stačiakampio 

formos su iš šoninių fasadų dviem stačiakampio formos priestatais. Pagrindinio pastato stogas dvišlaitis, 

priestatų - vienšvaičiai – stgai dengti šiferiu. Gyvenamo namo tūris nesudėtingos konfigūracijos. 

Pagrindinis tūris stačiakampio formos su dvišlaičiu stogu, prie jo prijungti du mažesni stačiakampio plano 

tūriai su vienšlaičiais stogais ir įėjimais į pastatą. Pastatas iš išorės apkaltas medinėmis dailylentėmis. 

Langai stačiakampio formos, mediniai, dažyti balta spalva, mediniai apvadai dažyti tamsiai ruda spalva. 

Langų sudalijimas vertikalus į dvi dalis, prieangių į tris dalis.  Lauko durys yra dvejos: iš kiemo pusės ir 

nuo gatvės pusės, stačiakampės, medinės vienvėrės dažytos ruda spalva.  

Esami lietloviai, lietvamzdžiai stačiakampio formos, skardiniai.  

 

  
pav. Fasadas nuo Pušyno g. (rytų pusės) pav. Fasadas iš pietų pusės 

 

Esamos gyvenamo namo 1A1m (unik.Nr.5295-9022-9019) konstrukcijos: 

Pamatai – betono. 

Perdangos – medinis. 

Sienos – rąstų. 

Pertvaros – medinės. 

Stogas – konstrukcija – medinė, stogo danga – asbescementis. 

 

Esami pagrindiniai pastato rodikliai: 

1. Užstatymo plotas – 87,00m² 

2. Bendras plotas – 73,66m² 

3. Aukštų skaičius – 1  

4. Naudingas plotas – 51,62m² 

5. Gyvenamasis plotas – 41,58m² 

6. Pastato tūris – 222m³ 
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Pastaba: Gyvenamo namo 1A1m (unik.Nr.5295-9022-9019) pagrindiniai rodikliai pateikti iš nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2022-05-17, Reg.Nr.20/519. 
 

7.TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.  

Rekonstruojamo vieno buto gyvenamo namo gabaritai prieš rekonstravimą buvo 11,42x9,72m, užstatymo 

plotas – 87,00m², po rekonstravimo gabaritas – 17,27x11,17m, užstatymo plotas – 173,40m².  

Sklypo užstatymo plotas prieš rekonstravimą buvo – 193,00m², užstatymo tankumas - 9%, užstatymo, po 

rekonstravimo užstatymo plotas – 264,46m², užstatymo tankumas – 12%,  užstatymo intensyvumas - 8%, 

sklypo apželdinimas - 81%. Rekonstruojamas vieno aukšto gyvenamas namas išieka vieno aukšto. Pastato 

aukštis prieš rekonstravimą buvo 2,60m (pagal inventorinę bylą), po rekonstravimo pastato aukštis 8,33m 

(iki aukščiausios stogo dangos vietos), nuo vidurkinio projektuojamo žemės paviršiaus.  

 
Sklypo techninių-ekonominių rodiklių lentelė 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstravimą 

Kiekis po 

rekonstravimo 

1. sklypo plotas m2 2129 2129 

2. sklypo intensyvumas % 8 8 

3. sklypo užstatymo tankumas % 9 12 

4. užstatymo plotas  m2 193.00 264.46 

5. sklypo apželdinimas % - 81 

6. sklypo apželdinimo plotas m2 - 1724.00 

7. automobilių stovėjimo vietos vnt - 2 

8. Pravažiavimas, aikštelė, takai, įvaža (skaldelės dangos) m2 - 151.00 

 

Automobilių parkavimas ir įvažiavimas.  

Žemės sklype suprojektuotos dvi automobilių stovėjimo vietos. Automobilių vietų skaičius paskaičiuotas 

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai", 30 lentele. 
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m² - 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 (STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai", 30 lentelė). 
Projektuojamame žemės sklype įvažiavimas/išvažiavimas yra esamas iš rytų pusės iš Pušyno g..  

 

Projektuojamos dangos.  

Žemės sklype projektuojamos – skaldelės dangos (pėsčiųjų takai ir pravažiavimas sklype). 

 

Projektuojami lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 

Elektros tinklai. Elektros tinklai bus suprojektuoti pagal AB „ESO“ išduotas elektros prisijungimo sąlygas 

Nr. TS22-00747, 2022-01-11 techninio darbo projekto rengimo metu. 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bus suprojektuoti pagal 

UAB „Giraitės vandenys“ 2021-08-19, Nr.STS-1441 prisijungimo sąlygos geriamojo vandens tiekimui ir 

nuotekų šalinimui techninio darbo projekto rengimo metu. Bus projektuojami vietiniai tinklai: buitinių 

nuotekų valymo įrenginys, gręžinys ir lietaus surinkimas. 

Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas. Pušyno g., Arlaviškėse ir netoliese nėra suprojektuotų 

centralizuotų lietaus nuotekų tinklų, todėl šiuo metu, nėra galimybės jungtis prie centralizuotų lietaus 

nuotekų tinklų, todėl projektuojami laikini (vietiniai) lietaus nuotekų tinklai su požemine lietaus vandens 

surinkimo talpa 6,6m³ dydžio talpos. Ateityje, įvedus centralizuotus lietaus nuotekų tinklus, žemės sklypo 

savininkai jungsis prie centralizuotų lietaus nuotekų tinklų.  

Projekte lietaus vandens surinkimas numatomas išorinis nuo projektuojamo pastato. Lietaus vanduo nuo 

stogo nuvedamas PVC DN160 vamzdžiais ties projektuojamų įlajų. Vanduo surenkamas į talpą ir 
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naudojamas laistymui, įrengiant vietinius lietaus kanalizacijos tinklus savo žemės sklypo ribose, 

nepažeisdamas trečiųjų asmenų interesų. 

Sprendžiami techninio darbo projekto etapu. 

 

Sklypo apželdinimas ir aptvėrimo  sprendiniai. Projektuojamas želdynų plotas 1724,00m², įrengiama 

veja. Sklypo aptvėrimas yra esamas, šiuo projektu neprojektuojamas. Jeigu statytojas - užsakovas tvers 

naują tvorą, turi laikytis šių reikalavimų: 

STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra." 

STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 

STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"  

Remiantis STR 1.01.03:2017 " Statinių klasifikavimas", lentele Nr.3. 

Eil. 

Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai 

parametrai 

Pastabos 

I grupė II grupė 

3. Kiti inžineriniai statiniai: 

3.1. 

 

įvairios užtvaros (tvoros, 

aptvarai, diendaržiai, voljerai) 

aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m; 

 

aukštis > 2 iki ≤ 5 m  

aukštesnių kaip 2 m užtvarų 

dalių akytumas ≥ 80 proc. 

Žiūrėti 22.1 

papunktį 

 

3.2. 

 

atraminės sienelės 

 

aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

 

aukštis > 1 iki ≤ 2 m; 

 

Žiūrėti 22.2 

papunktį 

3.3.  

 

įvairios užtvaros ant 

atraminių sienelių 

 

3.1 ir 3.2 punktuose 

nurodytų I grupės 

parametrų 

3.1 ir 3.2 punktuose 

nurodytų II grupės 

parametrų 

Žiūrėti 22.3; 

22.7 

papunkčius 

22. Pastabos: 

22.1. aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių 

skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių 

skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienelės ir taikomos lentelės 

3.2 papunkčio nuostatos; 

22.2. aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; 

22.3. atraminės sienelės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės 

sienelės viršaus; 

22.7. jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės; 

 

8. TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Pastatų planavimo sprendiniai. Rekonstruojamų pastatų planiniai sprendiniai parengti vadovaujantis 

užsakovo-statytojo pateikta užduotimi, nepažeidžiant LR galiojančių statybos techninių reglamentų bei 

statybos normų. 

Rekonstruojamas esamas vieno buto gyvenamas namas yra skirtas vienos šeimos asmeninių ir šeimos narių 

naudojimui. 

Vieno buto gyvenamas namas rekonstruojamas iš vieno aukšto į  taip pat vieno aukšto gyvenamą pastatą.  

Gyvenamo namo pirmame aukšte suprojektuoti: 101 tambūras (5,00m²), 102 koridorius (2,16m²), 103 vonia 

(3,65m²), 104 kambarys (11,66m²), 105 gyvenamasis kambarys su virtuve (49.53m²), 106 miegamasis 

(17,00m²), 107 drabužinė (9,85m²), 108 vonia (5,98m²), 109 kambarys (11,08m²), 110 kambarys (11,08m²), 

111 ūkinė patalpa-skalbykla (4,26m²). Gyvenamojo namo aukštis - 8,33m (iki stogo kraigo), nuo vidurkinio 

projektuojamo žemės paviršiaus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
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Pastato techninių-ekonominių rodiklių lentelė 

Pavadinimas Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

rekonstravimą 

Kiekis po 

rekonstravimo 

1. Vieno buto gyvenamas namas (unik.Nr. 5295-9022-9019) 

1.1. butų skaičius vnt 1 1 

1.2. bendrasis plotas  m² 73,66 131,25 

1.3. gyvenamasis plotas m² 41,58 100,35 

1.4. naudingasis plotas m² 51,62 131,25 

1.5. pagalbinis plotas m² - 30,90 

1.6. garažų plotas m² - - 

1.7. pastato tūris                                                                 m³ 222 1054 

1.8. aukštų skaičius  vnt. 1 1 

1.9. pastato aukštis                                                                          m 2,60 8,33 

1.10. energetinio naudingumo klasė  - A++ 

1.11. pastato (patalpų) akustinio  

komforto sąlygų klasė 

 - C 

1.12. ugniai atsparumo laipsnis  III II 

1.13. užstatymo plotas m² 87,00 173,40 

 

Architektūriniai sprendiniai. Rekonstruojamo vieno buto gyvenamo namo užstatymo planas po 

rekonstravimo netaisyklingos formos, artimas stačiakampio planui. Pastatas nesudėtingos konfigūracijos 

su dvišlaičiu stogu.  

Stogo apdaila – lygi skarda tamsiai pilkos spalvos (RAL 7024). Išoriniai latakai, lietvamzdžiai ir kiti stogo 

elementai analogiškos spalvos – RAL 7024.  

Fasadų apdaila – šviesiai samaninės (rusvai žalsvos) spalvos dažytos medinės dailylentės (RAL 6021). 

Medinės dekoratyvinės detalės dramblio kaulo spalvos (RAL 7047). Cokolis dažytas tinkas – tamsiai pilkos 

spalvos (RAL 7043).  

Langai, vitrinos – Mediniai langai/vitrinos su skaidriais trijų stiklų paketais. Langų/vitrinų rėmai iš lauko 

pusės drablio kaulo spalvos (RAL 7047). Lauko palangės skardinės plastifikuotos, tamsiai pilkos spalvos 

(RAL 7024). Vidaus palangės PVC baltos spalvos (RAL 9016). 

 

Vidaus apdaila 

Lubos. Numatomos pakabinamos lubos iš g/k plokščių. Lubos glaistomos ir dažomos. Sanitarinės paskirties 

patalpose naudoti drėgmei atsparų gipso kartoną. 

Sienos, pertvaros. Tinkuojamos arba aptaisomos gipso kartono plokštėmis. Paviršius glaistomas ir dažomas 

drėgmei atspariais dažais. 

Sanitarinių patalpų sienos aptaisomos drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis. Apdaila – klijuojamos 

akmens masės/keramikinės plytelės. WC ir kitose drėgnose patalpose grindys ir pertvaros 

hidroizoliuojamos teptine hidroizoliacija. 

Grindys. Gyvenamųjų patalpų grindys – medinės grindys. Voniose, tambūre patalpose grindys – akmens 

masės plytelės. 

 

Kiti pastatai. Esami pastatai: ūkinis pastatas 2I1ž (unik.Nr.4400-2104-8855), ūkinis pastatas 7I1ž 

(unik.Nr.4400-2104-8900) ir ūkinis pastatas 8I1ž (unik.Nr.4400-2104-8922) yra nesudėtingi statiniai ir 

šiuo projektu neprojektuojami. Ateityje savininkas tvarkydamas-remontuodamas esamus pastatus turi 

išlaikyti rekonstruojamo gyvenamo namo architektūrinę stilistiką, spalvas, medžiagiškumą. Atkartoti 

medinių dailylenčių fasadų apdailos apkalimą vertikalų, dažytą rusvai žalsvos spalvos (RAL 6021). 

Medines dekoratyvines detales dažyti dramblio kaulo spalvos (RAL 7047), cokolį dažyti – tamsiai pilka 

spalva (RAL 7043). Stogo apdaila – lygi skarda tamsiai pilkos spalvos (RAL 7024). Išoriniai latakai, 

lietvamzdžiai ir kiti stogo elementai analogiškos spalvos – RAL 7024.  

Kiti esami nesudėtingi pagalbinio ūkio pastatai griaunami žr. SP.BR. 
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Gyvenamojo namo energetinis naudingumo projektavimas. Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 1 lentele naujai projektuojami A++ klasės pastatai 

taip, kad: 

1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 

punkto reikalavimus. 

2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 

88 punkto reikalavimus 

3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80 (išskyrus atskirų srautų rekuperatorius, jų naudingumo 

koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,68)*, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos 

kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės 

paskirties pastatams 

4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX 

skyriaus reikalavimus 

5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus 

6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus. 

7. pastate (jo dalyje) sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi atitikti Reglamento 2 priedo 

89 punkto reikalavimus, t. y. didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių 

energija. 

* pastate (jo dalyje), kurio mikroklimatui ir oro kokybei keliami specialūs higienos reikalavimai, galima įrengti atskirų srautų 

rekuperatorių.  

 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A+) (W/(m2K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų 

dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Atitvarų apibūdinimas Atitvarą žymintis poraidis Gyvenamieji pastatai 

1. Stogai  r 
0,1 

Perdangos6) ce 

2. Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su 

gruntu fg 

0,12 

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  cc 

3. Sienos w 0,11 

4. Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos 

skaidrios atitvaros wda 0,8 

5. Durys, vartai d 1,2 

1), 2) , 5) , 6) žr. 3 lentelės 7 punktą.  

Pastabos: 
1) viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, 

kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai [3.6], [3.9]; 
2) pramonės pastatams priskiriami: sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai [3.6]; 
5) 1 = 20/(iH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties 

pastatų atitvaroms, iH– pramonės  paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus 

temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 

2 priedo 2.4 lentelės;  
6) perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų; 

 

Pastato konstrukcijos.  
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Pamatai. Naujai projektuojami – g/b gręžtiniai. 

Išorinės ir vidaus sienos. Naujai projektuojamos gyvenamojo namo lauko sienos – mūrinės  180mm storio 

silikatiniai M18 ARKO blokai. Išorės sienos apšiltinamos 300mm storio PAROC extra plus ir 30mm 

PAROC Cortex. Gyvenamojo pastato išorės apdaila – medinės dailylentės. Pastato viduje sienų apdaila – 

dažytas tinkas ir g/k. 
Pertvaros. Vidinės pertvaros projektuojamos mūrinės iš 100mm storio silikatiniai M10 ARKO blokų – 

tinkuotos. 

Perdanga. Medinė. 

Stogas. Gyvenamojo namo stogas – dvišlaitis, stogų nuolydis - 38º.  Stogo konstrukcija – medinės 

laikančios gegnės. Stogo konstrukcija apšiltinta 375mm storio PAROC eXtra plus vata. Stogas dengiamas 

lygia skarda.  

 

Lietaus vandens nuvedimas. Numatytas išorinis lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogų. 

 

Pastato vidaus inžineriniai tinklai.  

Vandentiekis ir nuotekos. Vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros projektuojami. Vidaus inžinerinių 

tinklų projektiniai sprendiniai rengiami laikantis: HN24:2003[3.30];.STR.2.09.02:2005; 

STR2.01.01(6):2008[3,7]. 

Gyvenamojo namo patalpų šildymas – oras-vanduo. Šildymo mechanizmo skleidžiamo triukšmo vertės, 

turi būti mažesnės už nurodytas HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.  

Parinktas OCHSNER “HIGH-TEC” GMLW 9 PLUS šilumos siurblys oras-vanduo atitinka A++ 

energetinio efektyvumo klasės, triukšmo lygis vidinio įrenginio 22 dB, išorinio 36 dB. Šilumos siurblio 

vidinis blokas numatytas vonios patalpoje prie išorinės sienos. Pateiktas šilumos siurblys yra kaip analogas, 

vieno buto gyvenamo namo savininkai gali rinktis kito gamintojo atitinkantį pateiktus parametrus šilumos 

siurblį.  

 
Pav. OCHSNER “HIGH-TEC” GMLW 9 PLUS šilumos siurblio oras-vanduo aprašymas 

 

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje 

Eil. Objekto pavadinimas Paros laikas* Ekvivalentinis Maksimalus garso 
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Nr. garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Ant pietryčių stogo pusės įrengiamos saulės baterijos iš kurių bus gaunama atsinaujinančių išteklių (saulės) 

energija. Saulės elementų energija bus naudojama gyvenamo namo karšto vandens ruošimui ir šildymui. 

Vėdinimas. Vieno buto gyvenamajam namui numatytas mechaninis vėdinimas su rekuperacine sistema. 

Rekuperatorius numatytas ūkinėje patalpoje Nr. 111 (žr. SA.B) su paėmimo ir išmetimo angomis į šiaurinę 

pusę. Parinktas plokštelinio rekuperatoriaus ELEKTROLUX EPVS-650 modelis yra skirtas iki 260m² 

dydžio namams. Rekuperatoriaus ELEKTROLUX EPVS-650 deklaruojamas triukšmo lygis min/max - 

32/38 dB, oro srautas - 650m³/h, energetinio naudingumo klasė - A++, šilumos grąžinimo efektyvumas 

90%. Pateiktas rekuperatorius yra kaip analogas, vieno buto gyvenamo namo savininkai gali rinktis kito 

gamintojo atitinkantį pateiktus parametrus rekuperatorių.  

Gyvenamajame name yra numatyti šildymo ir oro kondicionavimo įrenginiai, kurie atitinka STR 

2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 57 p. ir  HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės reikalavimus, 

todėl nei projektuojamo gyvenamo namo gyventojams nei gretimų sklypų savininkams neigiamo poveikio 

nebus. Ūkinės patalpos sienos ir lubos papildomai izoliuojamos iš vidaus, siekiant sumažinti garso sklidimą 

name. 

Elektros tiekimas ir ryšiai. Vidaus elektros instaliacijos ir apšvietimo projektai parengiami atskirai, 

vadovaujantis išduotomis sąlygomis. Vidaus apšvietimas ir kiti elektros įrenginiai pastatuose projektuojami 

remiantis LR galiojančiomis higienos normomis, Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Žaibosauga 

projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009. Gyvenamajame name turi būti įrengiami 

autonominiai dūmų detektoriai vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“. 
 

9. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 

TERITORIJOMS 

Statybos aikštelė. Statybines medžiagas numatyta sandėliuoti žemės sklypo ribose. Statybines atliekas 

numatyta laikyti tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose, atliekos išvežamos ir 

priduodamos savivaldybės nustatyta tvarka. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti 

laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Sutartis dėl šiukšlių išvežimo sudaroma prieš pradedant 

statybą.  

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų 

reikalavimų. 

Pavojingų medžiagų (turinčių kenksmingų medžiagų, užterštos pakuotės) turinčios statybinės atliekos 

tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų: 

kenksmingų medžiagų turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų; 
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kenksmingų medžiagų turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 

mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos; 

kenksmingų medžiagų turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos pavojingas turinčias statybines 

atliekas šalinančioms įmonėms. 

Pavojingų medžiagų turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Objekto statybos metu susidaręs statybinis laužas pagal sutartis išvežamas į sąvartyną. Atliekų kiekiai 

nurodyti 1. lentelėje. 

 

 

 
Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas 
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t t/d t/met 

Medienos 

atliekos 

- 1,8 Kietas 17 02 01 07.53 Nepavo-

jingos 

Konteineris 2 m3 Per atestuotą 

įregistruotą atliekų 

tvarkytoją 

Plytų 

likučiai 

- 0,8 Kietas 17 01 02 12.11 Nepavo-

jingos 

Konteineris 2m3 Per atestuotą 

įregistruotą atliekų 

tvarkytoją 

Birios ir 

kitos 

atliekos 

- 5.0 Kietas 17 09 04 12.13 Nepavo-

jingos 

Konteineris 2 m3 Per atestuotą 

įregistruotą atliekų 

tvarkytoją 

Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu gretimų sklypų naudotojams nepatogumų nekils, priėjimai ir 

privažiavimai nebus apriboti, greta esančių sklypų inžineriniai tinklai nenukentės.  Šalia statybos aikštelės 

nėra gyvenamųjų pastatų, todėl statybinių mechanizmų ir krovininio transporto keliamas triukšmas 

gyventojams neigiamos įtakos neturės. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms 

neturės. 
 

10. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ZONOS. APSAUGOS IR SANITARINĖS ZONOS 

Žemės sklypas nepatenka į jokią saugomą Nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriją, tačiau patenka į 

valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zoną - į saugomą Kauno marių regioninio 

parko teritoriją. Vadovaujantis Kauno marių regioninio parko direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos 

teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais 2022-01-26, Nr.STRD-00-220126-00014 projektuojamame 

žemės sklype rekonstruojamas gvyvenamas namas suprojektuotas vieno aukšto su dvišlaičiu stogu, su 

medinių dailylenčių apdaila (rusvai žalsvos spalvos) ir lygios skardos stogo danga (tamsiai pilka). 

Vandentiekis ir nuotekos bus suprojektuotos vietinės (buitinių nuotekų valymo įrenginys ir gręžinys) žemės 

sklypo ribose. 

Yra gautas derinimas projektinių pasiūlymų iš Kauno marių regioninio parko direkcijos, 2022-04-04, 

Nr.T2-7.10-65. 

 

14. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) veiklos sąlygos neblogėja – nevaržomos 

galimybės patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, naudotis inžineriniais tinklais. 

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros 

tiekimo trikdžių. 

 


























