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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

STATINIŲ GRUPĖ (STATINYS) 

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO 1L3p, SODŲ G. 66, KAUNE, 

PASKIRTIES KEITIMO IŠ PASLAUGŲ Į GYVENAMĄJĄ, KEIČIANT DALIES PATALPŲ PASKIRTĮ IŠ 

PASLAUGŲ Į GYVENAMĄJĄ, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

PROJEKTINIAI PASŪLYMAI 

 

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS 

Statinio pavadinimas: paslaugų paskirties pastatas 

Duomenys apie sklypą: 

- Sklypas tarp taškų 1-29 įregistruotas Nekilnojamojo turto registre Nr. 19/19520, kadastro Nr. 

1901/0194:76; 

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita  

Būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 

Plotas: 0,1847 ha  

Statytojas, užsakovas: UAB SENEKTA, įm. k. 134930431. Vadovas  - Eugenijus Kovalkovas. 

Projektuotojas: MB AMEBA, direktorius – Mantas Kišonas. 

Architektas: M. Kišonas 

Statybos finansavimo šaltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo - statytojo 

lėšomis. 

Projekto rengimo pagrindas:  Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis projektavimo 

užduotimi, teisės aktais ir kitais privalomais projekto rengimo dokumentais. 

Projektavimo etapai: Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – rengiamas pastato paskirties keitimo 

į gyvenamąją paskirtį, keičiant dalies patalpų paskirtį, Techninis darbo projektas. Jo sudėtis ir 

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

Statybos rūšis: PAPRASTASIS REMONTAS 

Statybos paskirtis : paslaugų (sveikatingumo kompleksas) 

Statinio kategorija : Neypatingas 

Viešinimo procedūros neatliekamos, nes buvo parengtas ir patvirtintas detalusis planas adresu Sodų 

g. 66, Kaunas. 

Įregistruoti apribojimai: 

- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

dešimtasis skirsnis) 

- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)  

- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis) 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
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1 pav. Pastato situacija Kauno miesto kontekste 

 

Esami statiniai sklype:  

- Esamas Pastatas - Sveikatingumo kompleksas Su terasa Tr1 (2,50 kv. m), Tr2 (2,50 kv. m), Tr3 (2,50 

kv. m), Tr4 (2,50 kv. m), Tr5 (75,74 kv. m). Paskirtis – paslaugų. Unikalus daikto numeris:1998-7007-

7015. Žymėjimas plane:1L3p. Statinio kategorija:Neypatingasis. Statiniui atliekamas paprastasis 

remontas. 

- Esami Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai :(kiemo aikštelė, tvora), paskirtis:Kiti inžineriniai 

statiniai Unikalus daikto numeris:1998-7007-7048. Savininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "Senekta", a.k. 

13493043. 

- Pastatai: Ūkinis pastatas (Unikalus daikto numeris:1998-7007-7026), paskirtis: Pagalbinio ūkio 

IR Pastatas - Ūkinis pastatas, Unikalus daikto numeris:1998-7007-7037, paskirtis: Pagalbinio ūkio 3I1b. 

Šie statiniai nugriauti pagal anksčiau parengtus projektus. 

Esami servitutai sklype: 

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas Skirtas vidutinio 

slėgio dujų skirstomiesiems tinklams tiesti, naudoti ir aptarnauti tarp taškų nuo S1 iki S12 (tarnaujantis 

daiktas). 

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, prižiūrint ir remontuojant pastatus. Teisės 

naudotojai: Sodų g. 62 savininkai (tarnaujantis daiktas). 

Pastaba: Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, vadovaujantis patvirtintu detaliuoju planu Nr. 

A-1619 : „Dėl žemės sklypo Sodų g. 66, Kaune, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, bus 

įregistruotas naujas servitutas: 

Servitutas S2 (plotas 121 kv.m) – teisė Sodų g. 68 savininkams važiuoti transporto priemonėmis, 

naudotis pėsčiųjų takais sklype Sodų g. 66 (kodas 115, tarnaujantis daiktas). 
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2 pav. Servitutas S2 

 

 

Projekto atitikimas Kauno miesto bendrajam planui 

Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius (patv. 2019-05-14, t-196), 

sklypas, kuriame yra pastatas, patenka į vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas. 

Keičiama patalpų paskirtis į gyvenamuosius butus – neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams. 

 

 
3 pav. Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano 
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SKLYPO PLANO SPRENDINIAI.  

Sklypas Sodų g. 66 – įregistruotas.  

Atliekami insoliacijos skaičiavimai kiekvienam butui, kuriam keičiama paskirtis, taip pat gretimai 

gyvenamajai aplinkai bei vaikų žaidimų aikštelei - atitinka normas. 

Inžineriniai tinklai sklype – esami – nekeičiami. 

Įvažiavimas į sklypą – esamas susiformavęs – nekeičiamas – nuo Sodų gatvės. Gretimi statiniai Sodų 

g. 64 priklauso statytojui; planuojama keistį statinio paskirtį, formuoti sklypą prie esamų pastatų. 

Išlaikomi atstumai nuo gyvenamųjų namų langų iki įvažiavimo. 

Įėjimas į sklypą - nuo Sodų gatvės. 

 

Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymas. 

Vadovaujamasi STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 p.) 

Paprastojo remonto sprendiniais pagerinama esama situacija; sumažėja parkavimo vietų poreikis. 

Paslaugų paskirties patalpoms automobilių stovėjimo poreikis buvo procentaliai didesnis nei butams 

(vienam butui – viena vieta), todėl paskirties keitimas sumažina automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 

poreikį. Iki paskirties keitimo buvo 12 gyvenamosios paskirties butų. Po paskirties keitimo – 23 butai. 

Iš viso keičiamų paslaugų paskirties patalpų buvęs plotas – 595.38 kv.m. (1vt. 30 kv.m, buvęs 

reikiamas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 20 vt.)  Po paskirties keitimo – 11 butų (reikalinga 11 

automobilių stovėjimo vietų). Viso daugiabučiame name – 23 butai, numatomos elektromobilių 

stovėjimo aikštelės (P1-4vt (iš jų 2 vietos žmonėms su negalia), P2- 8 vt., P-3 - 11 vt). Viso sklype 

reikiamas ir numatomas elektromobilių stovėjimo vietų skaičius – 23 vt. (atitinka detaliuoju planu 

numatytą automobilių stovėjimo vietų skaičių). Numatomos dvi vietos – elektromobilių įkrovai. 

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

automobilių stovėjimo aikštelių išlaikomas bent 10m atstumas iki gyvenamosios paskirties patalpų 

langų.  

STR 2.06.04:2014 p.123 elektromobiliams nuostatos netaikomos. 

Projektuojama buitinių atliekų konteinerių saugojimo vieta sklypo pietinėje dalyje (prie esamos G/B 

aklinos tvoros). 

Projektuojama dviračių saugykla (STR. 2.06.04:2014, red. 2020-03-10, p. 178, lentelė 43 p.3;8) 

reikiamos vietos – 1 dviračių saugojimo vieta 5 butams. Projektuojamos 5 dviračių saugojimo vietos 

(dvi vietos – prie pagrindinio įėjimo į pastatą, trys vietos – sklypo vakarinėje dalyje). 

Sklype prie pastato projektuojamos betono trinkelių dangos šaligatviams ir važiuojamai daliai, 

pritaikyta žmonių su negalia judumui užtikrinti. Naujos dangos projektuojamos 1m atstumu nuo sklypo 

ribos. Įrengiamas servitutinis pravažiavimas sklypo Sodų g. 68 naudotojams ir danga prie sklypo 

ribos, atribota esama G/B tvora (išpildomi patvirtinto detaliojo plano sprendiniai). Daliai automobilių 

stovėjimo aikštelės projektuojama ažūrinių betono plokščių su žolės tarpais danga.  
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1.PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS.  

Adresas: Sodų g. 66, Kaunas, kad. Nr. 1901/0194:76. 

Nuosavybės teisė (patalpų): privatūs asmenys. 

Įvažiavimas  – nuo Sodų g. – esamas ir nekeičiamas. 

Pagrindiniai ėjimai į pastatą – iš kiemo pusės. 

Pakeitus paskirtį pastatas tampa nebe mišrios paskirties, turi vieną – trijų ir daugiau butų (daugiabučių) 

paskirtį, todėl sklypas neturi būti dalinamas į privačią ir viešą (atvirą) lankytojams ir darbuotojams. 

 

2.STATINIO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS 

Patalpų bendrieji rodikliai pateikiami lentelėje: 

PASTATAS 

 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 1155.16 1154.11 

Naudingas plotas m² 521.28 1107.87 

Gyvenamas plotas m² 440.50 483.10 

Pagalbinis naudingas plotas m² 80.78 168.23 

Pagrindinis plotas m² 537.05 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 96.83 - 

I. PATALPOS 

Antras butas, unikalus Nr. 4400-5349-1362:2363 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 40.06 40.06 

Naudingas plotas m² - 32.32 

Gyvenamas plotas m² - 32.32 
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Pagalbinis naudingas plotas m² - 7.74 

Pagrindinis plotas m² 32.32 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 7.74 - 

Trečias butas, unikalus Nr. 4400-5349-1373:2364 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 28.22 28.22 

Naudingas plotas m² - 28.22 

Gyvenamas plotas m² - 20.93 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 7.29 

Pagrindinis plotas m² 23.70 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 4.52 - 

Septintas butas, unikalus Nr. 4400-5349-1426:2368 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 27.96 27.96 

Naudingas plotas m² - 27.96 

Gyvenamas plotas m² - 20.84 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 7.12 

Pagrindinis plotas m² 24.14 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 3.82 - 

Aštuntas butas, unikalus Nr. 4400-5349-1430:2369 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 35.90 35.90 

Naudingas plotas m² - 35.90 

Gyvenamas plotas m² - 27.87 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 8.03 

Pagrindinis plotas m² 31.27 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 4.63 - 

Dešimtas butas, unikalus Nr. 4400-5474-9007:1504 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 63.38 63.38 

Naudingas plotas m² - 63.38 

Gyvenamas plotas m² - 50.58 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 12.80 

Pagrindinis plotas m² 58.67 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 4.71 - 

Dvyliktas butas, unikalus Nr. 4400-5474-9038:1506 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 54.08 53.60 

Naudingas plotas m² - 53.60 

Gyvenamas plotas m² - 44.91 
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Pagalbinis naudingas plotas m² - 8.69 

Pagrindinis plotas m² 54.08 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² - - 

Tryliktas butas, unikalus Nr. 4400-5349-1440:2370 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 41.75 41.75 

Naudingas plotas m² - 41.75 

Gyvenamas plotas m² - 31.95 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 9.60 

Pagrindinis plotas m² 36.95 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 4.80 - 

Keturioliktas butas, unikalus Nr. 4400-5349-1451:2371 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 59.52 59.52 

Naudingas plotas m² - 59.52 

Gyvenamas plotas m² - 45.25 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 14.27 

Pagrindinis plotas m² 51.54 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 7.98 - 

Aštuonioliktas butas, unikalus Nr. 4400-5349-1495:2375 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 48.30 48.30 

Naudingas plotas m² - 48.30 

Gyvenamas plotas m² - 31.26 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 17.04 

Pagrindinis plotas m² 34.67 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 13.63 - 

Dvidešimt antras butas, unikalus Nr. 4400-5474-9040:1507 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 95.86 95.86 

Naudingas plotas m² - 95.86 

Gyvenamas plotas m² - 84.05 

Pagalbinis naudingas plotas m² - 11.81 

Pagrindinis plotas m² 89.36 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² 6.50 - 

Dvidešimt trečias butas, unikalus Nr. 4400-5474-9050:1508 

Paskirtis  Paslaugų Gyvenamoji 

(butų) 

Bendras plotas m² 100.35 99.78 

Naudingas plotas m² - 99.78 

Gyvenamas plotas m² - 93.14 
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Pagalbinis naudingas plotas m² - 6.64 

Pagrindinis plotas m² 100.35 - 

Pagalbinis plotas (negyvenamų) m² - - 

Bendro naudojimo patalpos 

Pagalbinis plotas (negyvenamas) m² 48.85 48.85 

 

Bendro naudojimo patalpų paskirtis nekeičiama. 

Butų Nr. 1,4,5,6,9,11,15,16,17,19,20,21 paskirtis nekeičiama. 

Nekeičiamos dalies plotai: 

Buvęs bendras plotas – 1155.16 m² 

Nekeičiamos dalies gyvenamasis plotas: 440.5 m² 

 

Keičiamos dalies plotai: 

Iš viso keičiamų patalpų paskirties buvęs plotas – 595.38 m² 

Remontuojamos dalies gyvenamas plotas: 483.10 m² 

Naudingo ploto: 586.59 m² 

 

 

Pagalbinis naudingas plotas: 103.49 m² 

-Bendras plotas pirmo aukšto dalies, kuriai keičiama paskirtis: 169.55 kv.m. 

-Bendras plotas antro aukšto dalies, kuriai keičiama paskirtis: 112.16 kv.m. 

-Bendras plotas trečio aukšto dalies, kuriai keičiama paskirtis: 228.74 kv.m. 

-Bendras plotas antresolės, kuriai keičiama paskirtis: 83.88 kv.m. 

 

Projektuojamas bendras gyvenamojo namo plotas po paskirties keitimo – 1154.11 m² 

 

INŽINERINIAI TINKLAI – ESAMI - NEKEIČIAMI. 

 

2.3. Patalpų funkcinė paskirtis        

Esamų patalpų paslaugų paskirties keičiama į gyvenamąją paskirtį.  

Butas Nr. 2 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 3 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 7 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 8 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 10 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 12 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 13 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 14 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 18 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 22 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

Butas Nr. 23 - esama paskirtis - paslaugų, keičiama į – gyvenamoji (butų). 

 

Bendro naudojimo patalpų paskirtis nekeičiama. 

Butų Nr. 1,4,5,6,9,11,15,16,17,19,20,21 paskirtis nekeičiama. 
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Žalieji plotai. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019-06-19, Nr. 9862 (red. 

2020 m. sausio 1 d.). 

Žalieji plotai (pagal "Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normas", patvirt. 2007 m. gruodžio 

21 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 (priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo 

tvarkos aprašo priedas - lentelė) - reikalinga: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 

teritorijos - 30%. Numatomas 359 kv.m. – vejos plotas ir 195,1 kv.m. sutvirtintos žalios dangos plotas. 

Numatomas žaliųjų plotų skaičius - apie 554.10 kv.m. 

 

Vaikų žaidimų aikštelė, ramaus polsio zona ir paauglių sporto aikštelė. 

Projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės įrengimas atitinka HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir 

patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Žaidimų aikštelė įrengiama ne arčiau 

kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių 

stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių. 

Įrengiama paauglių sporto aikštelė, kurios plotas 20 kv.m. Įrengiamas sporto inventorius - stacionarus 

treniruoklis. 

Sklypo Šiaurės rytų dalyje įrengiama ramaus poilsio aikštelė senyvo amžiaus žmonėms su poilsio 

zona; įrengiami suoliukai. 

 

Įrengiama vaikų žaidimų aikštelė, kurios plotas – ne mažiau 50 kv.m. Atstumai nuo vaikų žaidimų 

aikštelės: 

- iki buitinių atliekų konteinerių – apie 40 m. 

- iki Sodų gatvės – apie 46m. 

- iki automobilių stovėjimo aikštelės - 10m 

Išlaikomas bent 10m atstumas iki gretimybėse esančių sklypų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų 

surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių, automobilių 

saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. 

 

 
Projektuojamos žaidimų aikštelės vieta. Gretimoje teritorijoje nėra buities atliekų konteinerių, automobilių 

stovėjimo aikštelių ar elektros įrenginių. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/420f4dd0927c11e9ae2e9d61b1f977b3
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Gretimame sklype adresu Danų g. 15A nuo 10m nuo projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės nėra 

buities atliekų konteinerių, automobilių stovėjimo aikštelių ar elektros įrenginių. 

 

Vaikų žaidimų aikštelė įrengiama taip, kad atitikų šias nuostatas: 

111. Tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko 

kūnui ar kūno daliai. Tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš abiejų pusių turi būti ne mažesnis kaip 12 

mm atstumas bet kurioje vartelių atidarymo padėtyje. Jei varteliuose įrengtas automatinis pritraukimo 

mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai turi visiškai užsiverti ne greičiau kaip per 5 sekundes.  

Žaidimų aikštelės plotas atitinka teisės akto [8.6] reikalavimus. Kitose viešosiose vietose projektuojamų 

žaidimų aikštelių plotas turi atitikti saugos reikalavimus [8.20–8.25, 8.27–8.28], atsižvelgiant į jose 

įrengiamą žaidimų įrangą. 

13. Triukšmas žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte [8.19] nustatytų triukšmo ribinių verčių. 

14. Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas ir atitikti teisės aktų [8.9, 8.14] 

reikalavimus. 

15. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte 

[8.18] nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių. 

16. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo 

deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1 [8.20], 

LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 

1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29] ar tapačių 

standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų 

aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.  

17. Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų 

LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 

1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 

[8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN 

ISO/IEC 17020 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar 

savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.  

18. Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam 

fiziniam ar juridiniam asmeniui. 

19. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis 

telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti 

techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus 

vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.  

20. Žaidimų aikštelėje ar šalia jos įrengiama šiukšliadėžė. 

21. Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus 

nuodinguosius augalus. 

Statinio projektiniai pasiūlymai atliekami vaikų žaidimų aikšteles projektuojant tenkinant normas. 

 

TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS. 

Keičiama pastato paskirtis. Remonto darbai numatomi, butus atskiria esamos pertvaros.  

Butuose išlaikomi STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“ reikalavimai. 

Analizuojamų patalpų (butų) įregistruotas išplanavimas keičiamas minimaliai, įrengiant virtuves/ 

virtuvių nišas, ventiliacijai reikiamas angas (ventiliacijos kanalų išvadai į stogą) bei kai kuriuose 

butuose projektuojant sanitarinius mazgus. Butuose numatomas vėdinimas su ištraukimo 

ventiliatoriais sanmazguose.   
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Inžineriniai tinklai į pastatą – esami, nekeičiami. Atskiriems butams esamos atskiros inžinerinių 

komunikacijų apskaitos. Butuose numatomi nauji tinklų įvadai.  

Fasadai – nekeičiami -esami. 

Sienos. 

Keičiant dalies patalpų paskirtį atliekami minimalūs remonto darbai, įrengiant gipso-kartono ir stiklines 

pertvaras. 

Esamos pertvaros skiriančios butus ir kitas patalpas atitinka priešgaisrinėm užtvarom keliamus 

reikalavimus.  

Naujos pertvaros – gipso kartono. Antrame aukšte užtaisoma anga bute Nr. 1 – mūras, aptaisomas 

garso/šilumine izoliacija 15cm. Taip pat projektuojamos stiklinės pertvaros, atskiriančios ir 

atribojančios įėjimus į sanitarinius mazgus nuo svetainės erdvės. 

Bute Nr. 2 projektuojamos šios patalpos: 2-1 – koridorius, 2-2 – sanitarinis mazgas, 2-3 – kambarys, 

2-4 – svetainė ir valgomasis; 2-5 – virtuvės niša. 

Bute Nr. 3 projektuojamos šios patalpos: 3-1 – svetainė ir valgomasis, 3-2 – sanitarinis mazgas, 3-3 

virtuvės niša, 3-4 – koridorius. 

Bute Nr. 7 projektuojamos šios patalpos: 7-1 – svetainė ir valgomasis, 7-2 – sanitarinis mazgas, 7-3 – 

koridorius, 7-4 – virtuvės niša. 

Bute Nr. 8 projektuojamos šios patalpos: 8-1 – svetainė ir valgomasis, 8-2 – sanitarinis mazgas, 8-3 

koridorius, 8-4 virtuvės niša. 

Bute Nr. 10 projektuojamos šios patalpos: 10-1 – svetainė ir valgomasis, 10-2 – sanitarinis mazgas, 

10-3 – kambarys, 10-4 – koridorius, 10-5 virtuvės niša. 

Bute Nr. 12 projektuojamos šios patalpos: 12-1 – svetainė ir valgomasis, 12-3 – sanitarinis mazgas, 

12-4 – virtuvėlė, 12-2 – kambarys, 12-5 – koridorius. 

Bute Nr. 13 projektuojamos šios patalpos: 13-1 – svetainė ir valgomasis, 13-4 – koridorius, 13-2 – 

kambarys, 13-3 – sanitarinis mazgas, 13-5 – virtuvės niša. 

Bute Nr. 14 projektuojamos šios patalpos: 14-1 – svetainė ir valgomasis, 14-5 – koridorius, 14-2 – 

kambarys, 14-3 - sanitarinis mazgas, 14-4 – pagalbinė patalpa, 14-6 – virtuvės niša. 

Bute Nr. 18 projektuojamos šios patalpos: 18-1 – svetainė, 18-5 – koridorius, 18-2 – sanitarinis 

mazgas, 18-3 – pagalbinė patalpa, 18-4 – drabužinė, 18-6 – virtuvė ir valgomasis. 

Bute Nr. 22 projektuojamos šios patalpos: 22-1 – svetainė ir valgomasis, 22-4 – koridorius, 22-2 – 

sanitarinis mazgas, 22-3 – kambarys, 22-5 – virtuvės niša. 

Bute Nr. 23 projektuojamos šios patalpos: 23-1 – svetainė ir valgomasis, 23-3 – sanitarinis mazgas, 

23-2 – kambarys, 23-4 – koridorius, 23-5 – virtuvėlė. 

 

Buvęs bendras plotas – 1155.16 kv.m.  

Projektuojamas bendras gyvenamojo namo plotas po paskirties keitimo – 1154.11 kv.m. 

Iš viso keičiamų patalpų paskirties buvęs plotas – 595.38 kv.m.  

Iš viso pakeistos paskirties plotas – 594.33 kv.m.  

 

5. HIGIENA.  

5.1. Vėdinimas   

Butuose numatomas vėdinimas su ištraukimo ventiliatoriais sanmazguose ir virtuvėse ties 

gartraukiais.  

Vėdinimo kanalų išvadai yra projektuojami ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus. 
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5.2. Apšvietimas   

Esamas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

(192, 213 punktai) butuose tiesioginių saulės spindulių poreikis išpildytas.  

 

Esama gyvenamųjų patalpų insoliacija atitinka galiojančius teikės aktus ir reikalavimus.  

Patalpos natūraliai apšviečiamos pro langus lauko sienose ir stoglangiuose. 

Atlikti insoliacijų skaičiavimai pastatui, kuriam keičiama paskirties, gretimiems gyvenamiesiems 

namams, planuojamo sklypo ribose esančiai vaikų žaidimų aikštelei (šie skaičiavimai jau buvo atlikti 

patvirtintame detaliojo plano koregavime). 

Projektiniai sprendiniai atitinka STR 2.02.01:2004 gyvenamieji pastatai (213 punktas) reikalavimus.  

Tiesioginiai saulės spinduliai patenka į 1 gyvenamąjį kambarį, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. 

galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos  

Urbanizuotose teritorijose, atsižvelgiant į esamą statinių išdėstymą, bendros insoliacijos laikas gali 

būti sumažintas iki 2 valandų. 

Išvada: Normatyvų reikalavimai išlaikomi, atlikus insoliacijos skaičiavimus. 

  

Natūralus apšvietimas išreiškiamas apšvietos koeficientu, kuris lygus perforuoto atitvarų ploto (langų, 

lublangių, stoglangių, išorės durų) įstiklinto paviršiaus ir patalpos grindų ploto santykiui. Apšvietos 

koeficientų vertės atskiroms patalpoms pateikiamos Reglamento 5 priede. 

 

 Namo patalpų natūralios apšvietos koeficientų mažiausių dydžių vertės                                                                                                                                         

 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 

3. Gyvenamieji kambariai, virtuvė, apšviečiami per 

langus, įrengtus nuožulnioje stogo plokštumoje 

1:10 

 

Dirbtinis apšvietimas sprendžiamas atskiru projektu. 

Bute Nr. 8: patalpos Nr. 8-1, 8-4 skaičiuojamas bendras apšvietos koeficientas: įstiklinto paviršiaus 

plotas – 5.09 kv.m., santykis 1:8; svetainės, valgomojo ir virtuvės nišos plotas 27.87 kv.m. Natūralios 

apšvietos koeficiento reikalavimai išlaikomi. 

Bute Nr. 12: patalpos Nr. 12-1, 12-4 skaičiuojamas bendras apšvietos koeficientas: įstiklinto paviršiaus 

plotas – 6.6 kv.m., santykis 1:8, svetainės, valgomojo ir virtuvės nišos plotas 31.41 kv.m. Natūralios 

apšvietos koeficiento reikalavimai išlaikomi. 

Bute Nr. 13: patalpos Nr. 13-1, 13-5 skaičiuojamas bendras apšvietos koeficientas: įstiklinto paviršiaus 

plotas – 4.172 kv.m., santykis 1:8, svetainės, valgomojo ir virtuvės nišos plotas 22.63 kv.m. Natūralios 

apšvietos koeficiento reikalavimai išlaikomi. 

Bute Nr. 18: patalpos Nr. 18-1, 18-6 skaičiuojamas bendras apšvietos koeficientas: įstiklinto paviršiaus 

plotas – 8 kv.m., santykis 1:8, svetainės, valgomojo ir virtuvės nišos plotas 31.26 kv.m. Natūralios 

apšvietos  koeficiento reikalavimai išlaikomi. 

Bute Nr. 22: patalpos Nr. 22-5, 22-1 skaičiuojamas bendras apšvietos koeficientas: įstiklinto paviršiaus 

plotas – 13.72 kv.m., santykis 1:8, svetainės, valgomojo ir virtuvės nišos plotas 54.34 kv.m; natūralios 

apšvietos koeficiento reikalavimai išlaikomi. 

Butuose Nr. 2, 3, 14, 7, 10, 23 visose patalpose išlaikomas reikiamas natūralios apšvietos  
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koeficientas. 

Pastaba: Patalpų ir kambarių reikiamos apšvietos normatyviniai reikalavimai išlaikomi. 

 

5.3. Šildymas   

Šildymas - esamas - dujomis.  

 

5.4. Vandentiekis, nuotekos   

Numatomi nauji wc stovai, nauji sanitariniai mazgai. 

 

6. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONĖS   

Lauko ir patalpų duryse numatomi užraktai.  

 

7. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 

  

7.1. Gaisrinė sauga  

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis gaisrinės saugos reikalavimais, nurodytais PAGD 

įsakymu Nr. 1-338, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai 

statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”.  

 

7.2. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga  

Statinio projektiniai pasiūlymai atliekami taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos 

apsaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3) “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga”, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose.  

Statinio projektas atliekamas taip, kad būtų užtikrintos tinkamos statinyje esančių žmonių higienos 

sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų kietųjų dalelių atsiradimo ore, pavojingos 

spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo 

šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės. Techninės priežiūros ir remonto darbus turi 

atlikti specialiai apmokyti asmenys pagal vietines taisykles. 

 

Geriamasis vanduo. 

Vadovaujamasi HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ IX skyriaus 

nuostatomis (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-05-14):  

38. Naudojamas buityje karštas vanduo (toliau - karštas vanduo) turi būti ruošiamas iš Higienos 

normos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens.  

39. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų.  

40. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet 

kokios taršos: 

40.1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno 

vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje.  

40.2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus 

temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 

vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų 

čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. 

40.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 

dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens 

tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.  

40.4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 
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patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos 

esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens 

randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma 

galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, 

koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens 

tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas 

legionelėms nustatyti.  

40.5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 

koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. 

Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus 

trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju 

vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.  

40.6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones 

karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.  

41. Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant 

statybos produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba 

kurios yra autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka.  

42. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos VI 

skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra.  

 

 

7.3. Naudojimo sauga  

Projektiniai pasiūlymai atliekami taip, kad atitiktų statinio naudojimo saugos pagrindinius reikalavimus, 

nurodytus STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”, taip pat kitais 

normatyviniais dokumentais.  

Eksploatuojant statinį būtina tikrinti, kad būtų tvarkingos išorės atitvaros: pamatų drėgmę izoliuojantys 

įrenginiai, nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, stogo šachtų, tikrinti, kad nesusidarytų vandens 

srautai šlakstantys statinių atitvaras; atitvarų sujungimo siūlėse neatsirastų pavojingų deformacinių 

požymių; žiemos metu neperšaltų konstrukcijos. Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes tolygiai pašalinti 

nuo statinio konstrukcijų. Tikrinti, kad būtų tvarkingos statinių nuogrindos, vandens pašalinimo 

įrenginiai (latakai, lietvamzdžiai).  

  

7.4. Apsauga nuo triukšmo  

Statinio projektiniai pasiūlymai atliekami vadovaujantis apsaugos nuo triukšmo reikalavimais, 

pateiktais STR 2.01.01(5):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”, ir juos 

detalizuojančiu STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (5.2. 

keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų 

rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei). 

Pastatas randasi kiemuose, ne prie gatvės. Aplinkos oro tarša galima iš mobilių taršos šaltinių – Sodų 

gatvės autotransporto (šalutinė, nejudri gatvė). Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nėra. Kita 

fizikinė tarša (vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė) nenumatoma. 

Esamoje aplinkoje bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršys nustatytų aplinkos oro 

užterštumo normų.  

Galimai vadovaujamasi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 

5.3.26 p. „duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir 

kitus keliančius neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai 
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matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape“. 

Buto langai - pakankamos izoliacijos nuo galimo gatvės triukšmo.  

Sukeliamas triukšmo lygis planuojamoje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir 

nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių. Triukšmo lygiai statinyje neviršys garso lygių, nurodytų 

HN 33:2011 “ Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje ”.  

Buitinės technikos skleidžiamas triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo lygių gyvenamuosiuose ir 

visuomeniniuose pastatuose bei jų teritorijose; atitinka norminių dokumentų reikalavimus dėl buitinių 

prietaisų keliamo triukšmo. 

Projektuojant patalpas, sveikos vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilumą, apšvietą, 

oro kokybę, oro drėgnumą ir triukšmą. Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso 

izoliaciją. 

 

7.5. Esminiai statinio architektūros reikalavimai  

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikti statinių architektūriniai sprendimai neprieštarauja 

statinio esminiams reikalavimams.  

 

7.6. Statybinių atliekų tvarkymas  

Statybinės atliekos rūšiuojamos. Pavojingos atliekos nesusidaro. Atliekų išvežimą organizuoja pagal 

sutartį šiuos darbus atliekanti komunalinių paslaugų bendrovė, įstatymų numatyta tvarka. 

 

TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA  

Remiantis “Statybų įstatymo” str.6, (Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

ir kita apsauga (sauga), trečiųjų asmenų interesų apsauga) p.4 reikalavimais “statinys turi būti 

statomas ir pastatytas, o statybos vieta tvarkoma taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį 

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:  

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;   

2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;  

3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais;   

4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;   

5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;   

6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės. 

 

KITI REIKALAVIMAI  

Statinio projektiniai pasiūlymai atliekami pateikiant technines specifikacijas - statybos gaminių, kai 

kurių statybos technologinių procesų aprašymus. Statybos rangovas, skaičiuodamas savo paslaugos 

kainą iki sutarties pasirašymo, privalo įvertinti čia pateiktus reikalavimus. Aprašomi gaminiai ir 

technologijos tinka šiam objektui. Kai kurie reikalavimų punktai gali tikti šiam objektui tam tikrų 

aplinkybių metu, pavyzdžiui “tinkavimas žiemą”. Techninės specifikacijos pateikiamos atskira tekstine 

dalimi Techninio Projekto Architektūros byloje.    

 

Atsakomybė už statinio atitikimą norminei bazei  

Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN, 

susijusiems įstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengėjui iki statybos pradžios. Statybos 
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Rangovas  privalo peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto 

neatitikimą galiojančiai norminei bazei, jei tokių neatitikimų yra. Pridavus pastatą naudojimui, 

atsakomybė už tokių neatitikimų pasekmes tenka Rangovui.  

 

Galimi projekto pakeitimai  

Projekto vadovas pasilieka teisę keisti architektūros sprendinius kituose projektavimo (statybos) 

etapuose, nekeisdamas esminių pastato savybių (reikalavimų). 

 

KULTŪROS PAVELDO APSAUGA 

Registrų centro duomenimis, įregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonos apribojimas. 

Apribojimas turi būti išregistruotas, nes nepatenka į Klutūros paveldo apsaugos zoną. Pridedamas 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus raštas (2019-11-19). 

 

 
4 pav. Ištrauka iš Kultūros paveldo žemėlapio 

Artimiausi Kultūros paveldo objektai:  

-Šv. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčia (Unikalus objekto kodas 39512). 

-Kauno pirmasis karinis miestelis, vad. Žemųjų Šančių kareivinėmis (Unikalus objekto kodas 26902). 

-Šančių sinagogos pastatas (Unikalus objekto kodas 38266). 

 

2.4. NEĮGALIŲJŲ SPECIALIŲJŲ  POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.  

Po pastato paskirties keitimo remontuojamas pastatas – trijų ir daugiau butų (daugiabučių) paskirties 

pastatas. Pirmame aukšte remontuojami du butai, pritaikyti žmonių su negalia judumui. Žemės sklypo 

teritorija pilnai pritaikyta judėjimui žmonėms su negalia pagal galiojančius teisės aktus. Sklype 

suprojektuotos kietos dangos lygiu paviršiumi. Šaligatvių ir važiuojamosios dalies susikirtimuose kelio 

bortai sulyginami su kelio danga, pritaikant pėsčiųjų su vežimėliais bei neįgaliųjų specialiesiems 

poreikiams. Neįgaliųjų automobiliams numatytos 2 vietos arčiausiai prie įėjimų į pastatą. Du įėjimai į 

pastatą pritaikyti žmonėms su negalia, įrengiami pandusai ir apsisukimo aikštelės. Gyvenamajame 

pastate projektuojami 2 žmonėms su negalia įvairių dydžių butai, sudarantys ne mažiau kaip 5 % 

bendro butų pastate skaičiaus (lifto neturinčiuose pastatuose butai žmonėms su negalia planuojami 

pirmajame pastato aukšte).  

Žmonėms su negalia užtikrinta galimybė savarankiškai ir be kliūčių judėti ir naudotis bendrojo 

nau
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dojimo patalpomis pirmame aukšte, taip pat užtikrinamas judumas sklypo aikštelėmis. 

Šaligatvio bortelio nuožulnos išilginis nuolydis atitinka ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės 5.10 

reikalavimus. 

 

2.5. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTINIUOSE PASIŪLYMUOSE 

          Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį 
patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. 

          Gaisrinė sauga. Statinio projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu  
Nr. 1-338 “Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ . Statinio projektiniai pasiūlymai 
atliekami vadovaujantis i patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais.  
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