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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

. 

Pavadinimas 

Mato 

vieneta

s 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS SKLYPAS       

1. sklypo plotas m2 288   

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 1,4        

3. sklypo užstatymo tankis % 65    

II SKYRIUS PASTATAI    

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  400     

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 380    

4. Pastato tūris.* m³ 1 500   

5. Aukštų skaičius.* vnt. 4 

  

 

6. Pastato aukštis. * m                  18   
 

7. Apartamentų skaičius  vnt.                3   

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis   I 

  

  

9. Kiti papildomi pastato rodikliai   -    

   
 
*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 A. Songaila   

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

  



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Normatyviniai dokumentai 

LR statybos įstatymas.  
LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.03.01:2016 Statinio tyrimai. Statinio avarija. 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka. 
STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 
STR 2.01.01(2):1999. ESR.Gaisrinė sauga. 
STR 2.01.01(3):1999. ESR.Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.  
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys. 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010 m. gruodžio 7 d. (Valstybės žinios, 2010-12-
14, Nr. 146-7510). 
HN 24:2017 „ Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 
HN 33:2011 „ Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“. 
HN 121:2010 „ Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. 
 
   Bendrieji duomenys 
   K.Donelaičio g. 14b žemės sklypo (kad. Nr.0101/0054:307) naudojimo paskirtis- kita, naudojimo 
būdas– komercinės paskirties objektų teritorijos. Nuosavybės teise žemės sklypas ir jame esantis 
prekybos pastatas (unik. nr. 1098-3020-0016) priklauso UAB „Eurosala“. Prekybos pastatas bus 
griaunamas ir pagal parengtą ir 2019-02-19d. pasirašytą vyriausiojo miesto architekto projektinių 
pasiūlymų užduotį Reg. Nr. PPU 18/19 projektuojami svečių namai 



    Architektūriniai  sprendiniai 
     K. Donelaičio g. 14B žemės sklypas patenka į Vilniaus Senamiesčio apsaugos zoną.  
     Projektuojamas 4a. su antstatu svečių namų pastatas. Po juo numatoma aikštelė 8 
automobiliams. Pastatas formuoja teritorijai būdingą nuo gatvės perimetrinį užstatymą, neužgožiant 
esamą pėsčiųjų taką. Svečių namai projektuojami prie K. Donelaičio g. 16B sklypo ribos, kuris 
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. 
       Numatomas želdynų plotas 12 proc. nuo viso žemės sklypo ploto. Techniniame projekte bus 
paruoštas sklypo želdinimo planas. 
     Pastate suprojektuoti 3 apartamentai, kurių bendras plotas– 380 kv.m. Ketvirto aukšto 
apartamentai apjungti su antstatu. Bendras antžeminės dalies plotas- 400 kv. m. 
     Įvažiavimas ir įėjimas į pastatą planuojamas iš K.Donelaičio gatvės  
    Svečių namų fasadai- pilkų apdailinių plytų mūras su šviesaus tinko intarpais. Kontekstualūs 
esamai aplinkai. Stogas plokščias, sutapdintas. 
 
       Inžinerinis aprūpinimas 
       Visi pastato inžineriniai tinklai bus pajungti nuo centralizuotų miesto tinklų. Bus paruoštos 
atskiros techninio projekto dalys. 
 
       Higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos reikalavimai. 
       Pastatas projektuojamas taip, kad nekeltų grėsmės jame ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių 
priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo; pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; vandens ar 
dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų 
atliekų pašalinimo; drėgmės patalpų dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 
                       
         Automobilių parkavimas 
         Automobiliai numatomi statyti sklypo ribose po projektuojamu pastatu. Numatomos 8 
stovėjimo vietos 3 apartamentams. 
       
         Apsauga nuo vandalizmo  
         Iėjimų į patalpas lauko durys darbo metu nuolat apšviestos dirbtine šviesa. Dirbtinis 
apšvietimas turi būti įjungiamas automatiškai; 
      
           Trečiųjų asmenų apsauga 
           Darbų vykdymo metu ir įrengus patalpas, jų eksplotacijos metu, negali būti pažeidžiami 
trečiųjų asmenų interesai.  
 
           Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai 
           Rengiant šį projektą vadovautasi pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 
          Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti 
statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.  
          Projektą keisti leidžiama tik gavus raštišką projekto autoriaus sutikimą. 
          Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka. 
          Pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedo 10 punktą  atlikti visus būtinus 
visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus (triukšmo, apšvietimo, mikroklimato ir kt.) 

PV A. Songaila  






























