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2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS
2.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI:
- LR statybos įstatymas 2001 11 08, Nr. IX-583
- LR aplinkos apsaugos įstatymas 1996 05 28, Nr. 1-13
- LR žemės įstatymas 1994 04 26, Nr. 1-446, 1996 09 21, Nr. I-1540
- LR teritorijų planavimo įstatymas 2002 07 01, Nr. IX-1004
- LR Architektų rūmų įstatymas 2006 m. lapkričio 21 d. Nr. X-914
- LR Architektūros įstatymas 2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425
2.2. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
- STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
- STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai
- STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai
- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
- STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
- STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra
- STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra
- STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas
- STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
- STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
- STR 2.01.01(10.9):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
- STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
- STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
- STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
- STR 2.01.06:2009 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo
- STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
- STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
- STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos
- STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai

-
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STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
STR 2.05.13:2005 Statinių konstrukcijos grindys
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo priežiūros reikalavimai
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

2.3. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:
- RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga.
- ST 2190.01:1997 Palėpių projektavimo taisyklės.
- KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.
- LST 1516-98 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
- Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, 2011-02-22 D. NR. 1-64,
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07.
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, 2009-05-22.
- Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, 2013-10- 28.
2.4. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOSAUGOS TAISYKLĖS:
- HN 15:2005 Maisto higiena.
- HN 33:2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
- HN 35:2002 Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija.
- HN 42:2004 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas.
- HN 69-2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose.
- LR Aplinkos apsaugos ministro 2006m. gruodžio 29d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

3. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.1. SKLYPAS
3.1.1. ESAMA SITUACIJA
Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
0,6720 ha suformuotame, padalijus daiktą, atliekant kadastrinius matavimus, žemės sklype
projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas ir pagalbinio ūkio pastatas. Užstatymo ribos užnešto ir
pastatai projektuojami vadovaujantis detaliuoju planu patvirtintu 2016-08-24 Kauno rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu, Nr. ĮS-1529.
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3.1.2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
Į sklypą patenkama privažiavimu iš Giminių gatvės.
Naujas gyvenamasis namas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatas projektuojami, išlaikant
norminius atstumus nuo sklypo ribų.
Privažiavimas prie namo projektuojamas iš betono trinkelių dangos.
Automobilių saugojimas numatomas sklypo ribose - 2 vietos garaže ir 5 vietos lauko aikštelėje
šalia namo.
Likusi sklypo dalis apželdinama žole, kitais žemaūgiais augalais. Sklypo teritorija aptveriama
gyvatvore. Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos gyvatvorės sodinimo atstumas turi
būti ne mažiau kaip 1 m. Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės
vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.
Statytojo pageidavimu statinio prieigos (privažiavimai pėsčiųjų takai) gali būti pritaikomi žmonių
su negalia reikmėms, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių
su negalia reikmėms“.
Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi numatyti sklypo
teritorijos apželdinimą, vertikalinį dangų planą, padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų
ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir
kitos priemonės).
3.1.3. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI
Vandens, nuotekų bei elektros lauko inžineriniai tinklai projektuojami techninio darbo projekto
stadijoje vadovaujantis išduotomis techninėmis sąlygomis.
3.1.4. VERTIKALAUS PLANAVIMO SPRENDINIŲ PAGRINDIMAS
Statinių altitudžių parinkimo pagrindimas vykdomas atsižvelgiant į žemės sklypo reljefą sklype.
Reljefas yra žemėjantis į šiaurės – vakarų pusę. Parenkama gyvenamojo namo pirmo aukšto grindų
nulio altitudė 75.00, pagalbinio ūkio pastato 74.00 .
Sklypo altitudės svyruoja nuo 69,54 iki 74,80. Numatoma palikti esamą natūralų sklypo reljefą,
suformuojant žemes aplink namą.
Sklypo lietaus nuotekos leidžiamos į sklypo žaliąją veją, natūraliam filtravimuisi į dirvožemį.
3.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
3.2.1. KOMPOZICINIAI PRINCIPAI
Projektuojamas dviejų aukštų vieno buto gyvenamasis namas ir vieno aukšto pagalbinio ūkio
paskirties pastatas. Išlaikomi norminiai atstumai iki sklypo ribų. Pagrindinė pastatų idėja –
kompaktiškos apimties, savo masteliu ir architektūrine išraiška derantys prie esamos aplinkos.
Projektuojami pastatai atitinka galiojančius normatyvinius reikalavimus.
3.2.2. PASTATŲ APIBŪDINIMAS
Suprojektuotų pastatų pamatai – gręžtiniai poliniai; sienos iš keraminių blokelių mūro, iš išorės
apšiltinamos akmens vata; stogo konstrukcija – medinė su skardine stogo danga.
Fasadai lakoniški. Gyvenamasis namas trijų tūrių, su terasa po stogu - balkonu į pietinę pusę.
Apdailai naudojamos dviejų tipų medžiagos: klijuojamos apdailinės klinkerio plytelės bei fasadinis
tinkas. Pastato cokolis tinkuojamas cokoliniu tinku ir dažomas. Fasadų spalvos nurodytos brėžiniuose.
3.2.3. PLANINIAI PRINCIPAI
Pagrindinis gyvenamojo namo fasadas su įėjimu į pastatą ir garažu projektuojamas iš pietinės
pusės.
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Iš tambūro patenkama į garažą ir holą. Iš holo, kuris yra jungiamoji pastato erdvė, patenkama į
virtuvę, valgomąjį, svetainę, darbo kambarį, WC, katilinę-skalbyklą bei į laiptinę į antrąjį aukštą.
Virtuvės ir svetainės jungtis numatyta per valgomąjį.
Antrame aukšte suprojektuoti trys miegamieji kambariai: tėvų miegamasis su atskira vonia ir
drabužinė ir du vaikų kambariai. Suprojektuota atskira WC-dušo patalpa, į kurią patenkama iš antro
aukšto holo ir patalynės patalpa. Prie tėvų miegamojo suprojektuotas balkonas.
Pastatų interjero sprendiniai šiuo projektu nepateikiami.
3.2.4. LANGAI
Visi langai yra klijuotos medienos, įstiklinti šešių kamerų selektyvinio stiklo paketais. Langų
šilumos perdavimo koef. turi neviršyti 1,0 W/m2K.
Varstomi langai turi turėti ventiliacinių mikroorlaidžių atvėrimo galimybę. Langų garso
izoliavimo rodiklis turi atitikti C garso klasės (pagal HN 33-1:2003 ir STR 2.01.07:2003, „Pastatų
vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“) reikalavimus nuo 35 iki 39 dB. Rekomenduojami
langai su išbaigta gamykline apdaila. Langų palangės iš lauko pusės apdailinamos poliesteriu dengta,
tamsiai rudos spalvos skarda. Prieš užsakant gaminius, langų angų matmenys tikslinti vietoje.
3.2.5. DURYS
Patalpų vidinės durys — medinės (skydinės). Durys tarp patalpų su dideliu temperatūros skirtumu
apšiltinamos, jų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 1,6 m2K. Šilumos
generatoriaus (katilinės), pirties zonos ir garažo durų ugniai atsparumas turi būti EW 30-C5. Lauko
durų bei vartų šilumos perdavimo koef. Turi neviršyti 1,0 W/m2K.
3.2.6. VIDAUS APDAILA
Pastatų vidaus sienos ir pertvaros tinkuojamos ir dažomos. Paviršių apdaila įvairi: dažymas,
tapetavimas, padengimas glazūruotomis plytelėmis arba viniline danga. Lubos įrengiamos
pakabinamos iš gipso kartono plokščių ant metalinio karkaso. WC, vonios ir dalį virtuvės sienų
dangai naudojamos glazūruotos plytelės.
Holo, virtuvės, WC ir vonios patalpose grindų danga – iš keramikinių ar akmens masės plytelių.
Gyvenamuose, miegamuose, valgomajam, svetainėje ir miegamuosiuose kambariuose naudojama
medžio lentų arba parketlenčių danga. Lauko terasų danga iš profiliuotų, pritaikytų eksploatuoti
lauko sąlygose, medinių lentų.
Medinių lentų grindų konstrukcijai privalomi garsą izoliuojantys intarpai po gulekšniais ir ne
mažesnis kaip 50 mm storio akmens vatos plokščių sluoksnis tarp gulekšnių.
3.3. PASTATŲ KONSTRUKCIJOS
Pastato konstrukcijos bus projektuojamos techninio darbo projekto stadijoje.
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