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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju 

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

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1.1. Sklypo plotas m2 900 - 

1.2. Užstatytas sklypo plotas m2 357.44 - 

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 33.7 - 

1.4. Sklypo užstatymo tankis % 39.7 - 

1.5. Želdynų plotas % 38 - 

1.6. Projektuojamos aikštelės plotas m2 270 - 

1.7. Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 3 - 

II SKYRIUS 
STATINIAI 

2.  Paslaugų paskirties pastatas (neypatingasis statinys) 

2.1.    butų skaičius vnt. -  

2.1.2. kambarių skaičius vnt. -  

2.2.    bendrasis plotas* m2 302.92  

2.2.1. naudingas plotas m2 302.92  

2.2.2. pagrindinis plotas m2 278.92  

2.2.3. pagalbinis plotas m2 24  

2.3.   pastato tūris*  m³ 2931  

2.4.    aukštų skaičius* vnt. 1  

2.5.    pastato aukštis* m 8.80 Nuo žemės 

2.6.    Energetinio naudingumo klasė  A++  

2.7     Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  C  

2.8     Pastato atsparumo ugniai laipsnis  III  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS 
                                                      INŽINERINIAI TINKLAI 

 
3.1 Elektros tinklai (I gr. nesudėtingasis statinys) 

3.1.2. inžinerinių tinklų ilgis* m -  

3.1.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt. 
mm2 

-  

 
3.2. Vandentiekio tinklai (I gr. nesudėtingasis statinys) 

3.2.1. ilgis* m -  

3.2.2. vamzdžio skersmuo mm -  

 
3.3. Nuotekų tinklai (I gr. nesudėtingasis statinys) 

   

3.3.1. ilgis* m -  

3.3.2. vamzdžio skersmuo mm -  

    

 
 

IV SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

4. Aikštelė (II gr. nesudėtingasis statinys) 

4.1. Plotas m2 270 
Betoninių 
trinkelių danga 

 
 

 
* 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:_____Daiva Vozbutė,_          35973__  
     (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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PRIEDAI 
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Forma patvirtinta 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2019 m. d. Lapkričio 27d. 

įsakymu Nr. 30-3052/19     

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  

 

_____________________________ 
(parašas) 

20___m._____________________d. 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

2021 m. 

Vilnius 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato Nesvyžiaus g. 45K, Vilnius, 

statybos projektas. 
 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas Laisvo planavimo užstatymas 

2.2. užstatymo tankis Iki 30 % 

2.3. užstatymo intensyvumas Iki 0,34 

2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 

Iki 8,80 m 

 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) Iki 194 m 

2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) 1 a. 

2.7. priklausomų želdynų plotas  Ne mažiau kaip 20 %. Vadovautis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės 

paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų 

želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano (TPDR Reg. Nr. 

T00086338) tekstiniu reglamentu Nr. 39. 

2.8. automobilių stovėjimo vietų 

skaičius 

Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti 

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 

2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas 

pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 

koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai 

įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir 

sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu 

Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus 

Elektroninio dokumento nuorašas
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automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus 

schemos tvirtinimo“. 

Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos 

sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus  miesto  

savivaldybės  darnaus  judumo  planu“ ir skatinant 

judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, 

rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų 

skaičių mažiausiai 10-iai proc. darbuotojų. Aikštelėse 

numatyti įrengti dviračių įkrovimui prieigas. 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Aiškinamajame rašte apibūdinti situaciją apie sklype 

esamus medžius. Jeigu medžių yra – pateikti jų 

vertinimą.   
 

3. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 

medžiagiškumas, spalva, tūrio 

formos, proporcijos, mastelis 

Architektūrinė išraiška bei tūrinis sprendimas turi 

derėti prie kraštovaizdžio, koncentruotis į integralumą, 

proporcijas ir užtikrinti, kad pastato architektūrinė 

išraiška atitiktų Lietuvos Respublikos Architektūros 

įstatymo 11 str. ir Lietuvos Respublikos Statybos 

įstatymo 5 str. nustatytus architektūros kokybės 

kriterijus. 

Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių 

medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, 

naudojimą; nurodyti bei pagrįsti fasadų apdailai 

parinktas medžiagas. 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Parengti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo 

sprendinius. Įvertini kraštovaizdį, sklypo gamtinę 

situaciją, reljefą. Aiškinamajame rašte motyvuotai 

apibūdinti teritorijos sutvarkymo planinės ir erdvinės 

kompozicijos idėją, nurodyti planuojamų augalų rūšinę 

sudėtį ir motyvus.  

Želdiniais švelninti vizualinę pastato įtaką aplinkai. 

Numatyti apželdinimą medžiais, krūmais ar kitais 

želdynais atskiriant komercinės paskirties sklypą nuo 

gyvenamosios paskirties kaimyninių sklypų. 

Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 19 straipsnio 3 ir 

4 punktais, sklypo tvarkymo sprendinius turi formuoti 

atestuotas želdynų projekto vadovas. Rengiant 

tolimesnę projekto techninę dokumentaciją vadovautis 

LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. D1-719 “Dėl atskirųjų ir priklausomųjų Želdynų 

kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo”. 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano sprendiniais (TPDR Reg. Nr. 

T00086338), sąlyginis didžiausias leidžiamas nelaidžių 

dangų kiekis sklype 40 %. 

Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia 

(STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“) bei 

nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Vadovautis 2007-02-14 LR Aplinkos ministro įsakymu 

Nr. D1-96 patvirtintomis “Gamtinio karkaso 

nuostatomis“. Gamtiniame karkase esančių kitos 

paskirties žemės sklypų užstatymo tankis ribojamas iki 

30 procentų ploto. 

Sklype planuojama veikla neturi daryti neigiamo 

poveikio greta esančioms gyvenamosios paskirties  
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teritorijoms: numatyti vizualines bei triukšmo taršos 

mažinimo priemones ties kaimyniniais  sklypais. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu. 

Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos 

įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose 

nurodytais asmenimis. 

 reikalavimai susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų plėtrai 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai pagal juos 

eksploatuojančių institucijų sąlygas. 

Vadovautis „Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 

miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijomis“. 

3.4. kiti teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatyti reikalavimai 

(bendruosiuose, specialiuosiuose 

planuose) 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano (TPDR Reg. Nr. T00086338) 

sprendiniais. 

3.5. su projekto įgyvendinimu susijusi 

būtina viešosios infrastruktūros 

plėtra  

Įvertinti poreikį. 

3.6. projektinių pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimas 

Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo 

reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai viešinami 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka. Informacinis 

stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 

0,5 kv. m), stende pateikiama statinių išdėstymo sklype 

su gretima urbanistine aplinka vizualizacija, nurodoma 

stendo įrengimo ir išmontavimo datos ir kita privaloma 

informacija. 

Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 

30-3178/19 patvirtintu „Projektinių pasiūlymų ir 

techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir 

geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu“. 
 

Ramunė Butvilienė, ramune.butviliene@vilnius.lt 

Vaiva Deveikienė, vaiva.deveikiene@vilnius.lt  

Valdonė Gavorskienė, valdone.gavorskiene@vilnius.lt 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą 
administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  
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Paslaugų paskirties pastato, Nesvyžiaus g. 45K, Vilnius, statybos projektas 

 

 

Atestato 

Nr. 

 

UAB "TS Projects" 

Įmonės kodas: 300021780, Tilžės g. 170-336, Šiauliai LT-76296 

Tel/fax.: (8-41) 399431, Mob. tel.: 8-612-99664   
e-mail.: tsprojektais@gmail.com 

Paslaugų paskirties pastato, Nesvyžiaus g. 45K, Vilnius, statybos 
projektas. 

35973 PV D. Vozbutė  2021 
Bendrosios dalies 

aiškinamasis raštas 

LAIDA 

     
0 

     

LT 

STATYTOJAS: 

 

Ž. D. 

 

2184S-01-PP-BD.AR 

LAPA

S 
LAPŲ 

1 8 

 

BENDROSIOS DALIES 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Pastato pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato, Nesvyžiaus g. 45K, Vilnius, statybos projektas. 

Statytojas (užsakovas): Ž. D. 

 

Projektuotojas: UAB „TS Projects“ Tilžės g. 170-336, Šiauliai, LT-76296, Tel./faks. (8 41) 399431, tel. Nr. 8 612 

99654, El. paštas: tsprojektais@gmail.com, PV Daiva Vozbutė, 35973.      

Pastato statybos rūšis: nauja statyba. 

Pastato paskirtis: paslaugų; 

Pastato kategorija: neypatingasis pastatas;  

Projekto rengimo pagrindas: 

- nuosavybės dokumentai; 

- topografinė nuotrauka; 

- projektavimo techninė užduotis; 

- kiti statytojo pateikti dokumentai. 

 

PRIVALOMŲJŲ PROJEKTO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 

LR įstatymai: 

1. LR Statybos įstatymas;  

2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas;  

3. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;  

4. LR Žemės įstatymas;  

5. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.  

 

Statybos techniniai reglamentai:  

1. STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;  

2. STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas;  

3. STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys;  

4. STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;  

5. STR 1.04.02:2011  Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;  

6. STR 1.04.03:2012  Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone;  

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“ 

9. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;  

10. STR 1.03.07:2017  Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka;  

11. STR 1.12.06:2002  Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;  

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

13. STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;  

14. STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;  

15. STR 2.01.01(4):2008  Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;  
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Paslaugų paskirties pastato, Nesvyžiaus g. 45K, Vilnius, statybos projektas 

 

2184S-01-PP-BD.AR 

LAIDA LAPAS LAPŲ 

0 2 8 

 

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

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

18. STR 2.01.06:2009  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;  

19. STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo;  

20. STR 2.01.02:2016  Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;  

21. STR 2.03.02:2005  Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai;  

22. STR 2.04.04:2018  Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys;  

23. STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai;  

24. STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos;  

25. STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;  

26. STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos;  

27. STR 2.05.09:2005  Mūrinių konstrukcijų projektavimas;  

28. STR 2.05.12:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas;  

29. STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;  

30. STR 2.07.01:2003  Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;  

31. STR 2.09.02:2005  Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 

32. STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas.  

 

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai, reikalavimai bei taisyklės: 

1. RSN 156-94  Statybinė klimatologija;  

2. HN 33:2011  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;  

3. HN 42:2009  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas;  

4. HN 98:2000  Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 

reikalavimai;  

5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2002, Nr. 123-5518);  

6. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1138);  

7. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 8-378);  

8. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2013, Nr. 115-5798).  
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PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Sklypo rodikliai    
Unikalus sklypo numeris: 4400-4394-6272 

Kadastrinis numeris: 0101/0100:2084 Vilnius m. kv. 

Sklypo plotas: 0.09 ha 

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita 

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
         Nėra 

Pažintiniai duomenys apie sklypą, žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir inžineriniai tinklai bei 

įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis 

užstatymas ir kt.) 

Sklypo adresas yra Nesvyžiaus g. 45K, Vilnius. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus. Vakarinė, rytinė, šiaurinė ir pietinė sklypo dalis ribojasi su kaimyniniais sklypais. Į sklypą bus 

patenkama ir vakarinės sklypo dalies esamu įvažiavimu iš Nesvyžiaus gatvės per kaimyniniame (adr. Nesvyžiaus g. 

45L, Vilnius) sklype esantį servitutą. Įvažiavimui numatoma 5 tipo nuovaža, kurios plotis ne mažesnis kaip 3,5 m. 

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklypas yra centrinėje Lietuvos dalyje. II sniego 

apkrovos rajonas, I vėjo greičio rajonas. Sklypo reljefas kintantis. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 

kenksmingų medžiagų, aplinkinėse teritorijose nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamyklinių objektų. Sklypas yra 

tinkamas naujai statybai. 

Klimato sąlygos 

- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4.7º C; 

- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +16.9º C; 

- vidutinė metinė oro temperatūra 6.8º C; 

- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0.7º C; 

- vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm; 

- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16 m/s; 

- absoliutus vėjo greičio maksimumas – 35 m/s 

- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40 cm; 

- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108 cm; 

- santykinis metinis oro drėgnumas 82 % . 

 

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės 

būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas 

Skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal kadastrinius matavimų duomenis ir vietą. Aukščių 

sistema – LAS 07, koordinačių sistema - LKS-94. Horizontalių laiptas – 0,5 m.  

 

 

Aplinkos tvarkymas 

Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti: 

 krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1m; 

 žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3m aukščio, – 2m; 

 kitų medžių – 3m. 

 

 

Statybos aikštelė  
        Statybvietė įrengiama nagrinėjamame sklype. Statybos aikštelę rekomenduojama aptverti laikinu aptvėrimu - 2 

m aukščio tvora. Aptvėrimą laikantys elementai montuojami ant žemės paviršiaus, neįgilinant į gruntą. Statybinės 

medžiagos sandėliuojamos sklypo ribose. Aplinkiniai privažiavimai bei teritorijos nebus užstatytos ar kitaip 

paveiktos.  
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Statybinės medžiagos sandėliuojamos šalia projektuojamo pastato. Krovininis transportas medžiagų 

iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų 

nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 

Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, 

degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai, turi būti sandari, tam, kad pastarieji 

nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. 

Betono ir skiedinio gamybai ir priėmimui turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais.  Daugiau informacijos apie 

pasirengimą statybai ir statybos darbų organizavimą pateikiama projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalyje. 

 

Statybinių atliekų surinkimas ir tvarkymas  

         Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų pagrindams, įrenginių ar 

priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas, kurios baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, išvežamas į sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią 

tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į 

sąvartyną. 

Darbų metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 1999, 

Nr. 63-2065, Žin., 2012, Nr. 16-697), Statybos atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 10-403) ir Atliekų 

tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726, Žin., 2012, Nr. 6-190). Atliekų kiekiai darbų eigoje gali keistis. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

Buitinių atliekų tvarkymui turi būti pastatytas konteineris. Užsakovas turi užtikrinti, kad statybos metu 

susidariusios statybos atliekos būtų surenkamos ir tvarkomos atskirai, ir nepatektų į komunalinių atliekų ar kitas 

tokioms atliekoms tvarkyti nepritaikytas vietas. 

Statytojas, baigęs statybos darbus, priduodamas pastatą priėmimo naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į sąvartyną.  

 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637) 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos 

ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma pastato statyba. 

Statybvietėje atliekos turi būti rūšiuojamos: susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

1. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 

saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, 

tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

2. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje. 

3. Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų. 

4. Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: statybvietėje, energijos gavybai, 

kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga, atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose. 

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. 
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Projektuojamų pastatų sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos, paskirtis, 

produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos vizija 

 Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas. Pastatas šiltintas, atitinka A++ energetinę klasę. Pastato 

 ilgis  – 26 m, plotis – 10,9 m ir 18,5 m, aukštis - 8,8 m, tarpatramiai iki 12 m. Projektuojamas pastatas bus 

naudojamas paslaugų paskirčiai (spaustuvė).  Pastate vienu metu bus iki 5 žmonių. 

               

 

                                                                 

Pastato rodikliai: 

 
Rodiklio pavadinimas Projektuojama  

Bendras plotas 302.92 m2 

Naudingas plotas 302.92 m2 

Pagrindinis plotas 278.92 m2 

Pagalbinis plotas 24 m2 

Garažų plotas - m2 

Užstatytas plotas 357.44 m2 
Pastato tūris 2931 m3 

Pastato aukštis 8.80 m 

Aukštų skaičius 1 

 

 

 

 

Projektuojamo pastato konstrukcijos: 

 

             Projektuojamas pastatas – iš metalinių konstrukcijų.  

 

Pastato pamatai – gręžtiniai, įrengiami panaudojant CFA technologiją. Įrengiamas gelžbetoninis rostverkas, 

rostverkas apšiltinamas, tinkuojamas. 

 

             Pastato grindys – gelžbetoninės grindys apšiltintos putplasčiu, įrengiant dolomitinės skaldos ir smėlio 

pagrindus. Įrengiami grindinio šildymo vamzdeliai. 

 

             Pastato perdanga  – iš lengvų metalinių sijų. 

 

Pastato stogas –  metalinių konstrukcijų, stogas iš sandwich tipo plokščių (šiltintas). 

 

Pastato sienos –  iš sandwich tipo plokščių (su šiltinimu) įrengiant metalinį profilių karkasą. 

 

 

 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

Projekte priimti sprendimai atitinka visus svarbiausius projektuojamo Pastato parametrus, užtikrinančius 

mechaninį pastato patvarumą ir pastovumą.  
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INŽINERINIAI TINKLAI IR SISTEMOS 

 

Elektra 

Projektuojamas lauko ir vidaus apšvietimas. Elektra bus jungiama nuo kaimyninio sklypo. Detalesni 

sprendiniai bus projekto elektrotechnikos dalyje. 

 

Šildymas 

            Projektuojamui pastatui projektuojamas šildymo būdas – grindininis šildymas. 

      Detalesni sprendiniai bus projekto šildymo dalyje. 

 

 

Vėdinimas  
Projektuojamame pastate numatomas priverstinis vėdinimas su rekuperacija. 

      Detalesni sprendiniai bus projekto vėdinimo dalyje. 

 

Vandentiekis 

             Iki projektuojamo pastato yra projektuojama vandentiekio linija nuo projektuojamo šachtinio šulinio. 

Įrengiamias drenažas ir lietaus kanalizacija. Detalesni sprendiniai bus projekto VN dalyje. 

 

Nuotekos 

             Iki projektuojamo pastato yra projektuojama nuotekų linija nuo projektuojamo sertifikuoto nuotekų 

valymo įrenginio. Detalesni sprendiniai bus projekto VN dalyje. 

 

 

 

SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

 

Pagrindiniai techniniai sklypo rodikliai: 

Sklypo plotas     900 m² 

Sklypo užstatytas plotas                            

(sklype esančių pastatų ir stogą 

turinčių inžinerinių statinių 

užstatymo plotų suma)              357.44 m² 

Sklypo užstatymo tankumas   39.7 % 

Sklypo užstatymo intensyvumas 33.7 % 

 

 

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 
                Projektuojamas pastatas –  centrinėje sklypo dalyje.  

 

 

Stovėjimo vietos 

                Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ sklype numatytas atitinkamas 

automobilių stovėjimo vietų skaičius (111. Statiniams, nepatenkantiems į 30 lentelę, automobilių stovėjimo vietų 

poreikis apskaičiuojamas individualiai, įvertinant vykdomos veiklos specifiką, darbuotojų bei lankytojų skaičių, 

pastato padėtį mieste, teritorijos aprūpinimą viešuoju transportu ir kitus faktorius.).Įvertinus pastate būsimą veiklą, 

sklype įrengiama 3 automobilių stovėjimo vietos ant kieto pagrindo grindinio. Viena iš vietų pritaikyta 

neįgaliesiems. 
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APLINKOS IR STATINIO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 

              

              Projektuojami pandusaipatekimui į patalpas pro paradines duris. Prieš pagrindines duris aikštelė 

projektuojamos aikštelės (1,5x1,5m) iš betoninių trinkelių, kurioje atidarius duris liks daugiau nei metras 

apsisukimui (žiūrėti aukšto planą). Užkilimui turėklai neprojektuojami, kadangi nuolydis atitinka santykį 1:20 

Laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm, pakopų plotis turi būti ne 

mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos turi būti vienodo aukščio ir vienodo pločio. Lauko laiptai 

(jei yra) ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo. 

Žmonėms su negalia pritaikytų laiptų pakopų briaunos gali būti suapvalintos ne didesniu kaip 15 mm 

spinduliu. Pakopos turi būti uždaros, kiekvienos jų briauna nuo pagrindo gali išsikišti į priekį ne daugiau kaip per 30 

mm. Išilgai kiekvieno laiptatakio ar grupės pakopų, jei jų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Laiptų paviršius 

turi būti kietas, šiurkštus, neslidus. 

Lauko laiptų (jei yra) laiptatakių viršuje bei apačioje būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. Įspėjamieji 

paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

 - lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo 

krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

 - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 

skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

 Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar 

garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus. 

Takai, automobilių stovėjimo vietos, įėjimai į pastatus, tualetų kabinos ir kt. turi būti pažymėti neįgaliųjų 

informaciniu ženklu (žr. sklypo plano brėžinį). 

Informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos turi būti įrengti 1500 - 4500 mm nuo grindų ar šaligatvio 

paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti 

informacijos ženklai neturi sumažinti žmonių su negalia judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, 

manevrams skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti žmonėms su negalia. 

Neįgaliųjų informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti 

kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir 

gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120-150 mm, skaitomų iš 20 

m atstumo - 200-250 mm, skaitomų iš 40 m - 500-600 mm. 

Neįgaliųjų informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų 

žmonėms su negalia pasiekiamumo zonoje (ne žemiau kaip 500 mm ir ne aukščiau kaip 1 300 mm), esanti 

informacija turi būti pateikta ir taktiline forma - Brailio raštu.  

Šalia pastato projektuojamoje aikštelėje įrengiama viena neįgaliesiems pritaikyta automobilių stovėjimo 

vieta. Stovėjimo vietos matmenys 5 x 2.5 m. Greta stovėjimo vietos įrengiama 1.5 m pločio aikštelė išlipimui, kuri 

turi būti specialiai paženklinta, kad ant jos nebūtų statomi kiti automobiliai. Stovėjimo vieta paženklinama neįgaliųjų 

informacijos ženklu. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta įrengiama arčiausiai įėjimų į pastatą ne didesniu kaip 

50 m atstumu. 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta turi jungtis su prieinama judėjimo trasa, įrengta pagal ISO 

21542:2011 7 skyriaus reikalavimus. Gyvenamosiose vietovėse neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos tamsiu 

paros metu turi būti apšviestos. 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis negali būti didesnis kaip 

1:50 (2 proc.). 

Lygių skirtumas tarp neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų ir joms skirtų išlipimo aikštelių draudžiamas. 

Bortelio nuožulna (rampa) nuo stovėjimo vietos iki gretimo aukštesnio pėsčiųjų tako (prieinamos trasos) 

įrengiama pagal ISO 21542:2011 6.7 papunktį. 

Kai įvažiavimas į neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas ir automobilių saugyklas kontroliuojamas 

pakeliama ar kitokia užtvara, privalo būti užtikrinta prieinama trasa riboto judumo asmenims pasiekti įėjimą į 

objektą, keleivinį liftą ar nuožulną (pandusą arba rampą) (toliau - nuožulna).  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų išlipimo aikštelėse negali būti įrengiami ar paliekami jokie 

trukdantys objektai (aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos ir pan.). 

Takas arba maršrutas nuo žemės sklypo arba statybos sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo 

zonos iki pastato turi būti įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių. 

Įėjimui į administracinės paskirties patalpas įrengiamos durys, pritaikytos neįgaliųjų reikmėms. Šių durų, 
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jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. 

Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Visos vidaus durys taip pat pritaikomos neįgaliųjų 

poreikiams. 

Projektuojamose 1 a patalpose įrengiama neįgaliesiems pritaikyta tualeto patalpa. Tualeto kabinos dydis turi 

būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 500 mm 

skersmens plotas vežimėliui važiuoti. 

 Unitazas statomas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. 

Unitazas taip pat statomas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430-520 

mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina 

pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm 

aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos 

sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti. Tualeto patalpos durys 

turi atsidaryti į išorę. 

 Tualeto patalpoje veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne 

aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus 

elementus būtina kabinti 850-1 200 mm aukštyje nuo grindų. 

 Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai turi būti patogūs naudotis žmonėms su negalia. Jie 

gali būti mechaniniai ar automatiniai. 

                          Visuose prieinamuose tualetuose ir prieinamose sanitarinėse patalpose turi būti įrengtas pagalbos 

aliarmas, kurį galima pasiekti iš persirengimo ar dušo sėdynių, iš WC ir ant grindų gulinčio asmens. Šis aliarmas 

turėtų būti prijungtas prie skubios pagalbos punkto arba ten, kur darbuotojas gali padėti. Reikėtų pateikti vaizdinį ir 

garsinį grįžtamąjį ryšį, nurodantį, kad įjungus aliarmą buvo patvirtintas skubios pagalbos iškvietimas ir imtasi 

veiksmų. Jis turėtų būti raudonos spalvos traukiamos virvės pavidalo, su dviem raudonomis 50 mm skersmens 

apyrankėmis, kurių viena būtų 800–1 100 mm aukštyje, o kita - 100 mm virš grindų lygio. Jei aliarmas suveikia per 

klaidą, turi būti naudojamas atstatymo jungiklis. Jis turi būti pasiekiamas iš neįgaliųjų vežimėlio ir, jei reikia, iš 

tualeto, sėdynės su kabina ant dušo ar persirengimo patalpoje. Atstatymo jungiklį turi būti lengva valdyti, jo apatinis 

kraštas turi būti nuo 800 mm iki 1 100 mm virš grindų lygio. Atstatymo jungiklis turi būti gerai matomas ir pažymėtas 

taktiliniais paviršiais. 

 

 

SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS 

Projektuojamo pastato statyba neigiamų socialinių ekonominių pasekmių ir žalingo poveikio aplinkai 

neturės. Statybinės zonos ribos ir zonos koregavimo rengimas neprieštarauja aukštesniojo ir atitinkamo lygmens 

teritorijų planavimo dokumentams ir plėtros programoms, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. 

Projekto sprendiniai nesukelia neigiamų pasekmių aplinkiniams sklypams.  

 

 

STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas 

Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo pastato savininko atžvilgiu (įėjimų 

apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos, apsauginė 

signalizacija ir kt.). Įėjimo į pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai. Apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų 

parenkamos neslidžios medžiagos. Pastatas projektuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimų, kritimų, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Projekto 

sprendiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamus reikalavimus. 
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Š
Objekto vieta

PROJEKTO SPRENDINIAMS PRITARIU:

(vardas, pavardė, data, parašas)
Ž. D.

SKLYPO PLANAS M1:500

Pagrindiniai įėjimai į pastatą

Esamas įvažiavimas į sklypą. (≥3,5 m)

Sklypo ribos
(unikalus sklypo nr.: 4400-4394-6272)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Esama asfalto danga

Esami ir projektuojami želdiniai

Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas1

Projektuojamos
automobilio stovėjimo vietos (2,5x5,0 m) 2 vnt.

Projektuojama automobilio stovėjimo vieta
neįgaliesimes (4,9x8,2 m).
Pritaikyta didelių gabaritų furgonams.

SKLYPO RODIKLIAI

Pavadinimas Rodiklis Mato
vnt.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas 900

357.44

39.7
33.7

m²

m²

%

Pastato užstatymo plotas

Sklypo užstatymo tankumas
Sklypo užstatymo intensyvumas %

PASTATO RODIKLIAI

302.92

2931

m²

8.80
1

Bendras plotas

Pastato tūris

Pastato aukštis
Aukštų skaičius vnt.

302.92

24

Naudingasis plotas

Pagalbinis plotas
278.92Pagrindinis plotas m²

m²

m²

m³

m

-Garažų plotas m²
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Paslaugų paskirties pastato, Nesvyžiaus g. 45K, Vilnius,

statybos projektas.

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

0

1

E. Adomaitis 2021Projekt.

PASTABOS:
1. Sklypo plane matmenys nurodyti metrais (m).
2. Projektuojamas pastatas atvaizduojamas pirmo aukšto planu. Atstumai nuo pastato iki sklypo ribos matuojami nuo išorinės
sienos. Koordinatės rodo sklypo kampus ir ašių susikirtimo vietą.
3. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ sklype numatytas atitinkamas automobilių stovėjimo vietų
skaičius (111. Statiniams, nepatenkantiems į 30 lentelę, automobilių stovėjimo vietų poreikis apskaičiuojamas individualiai,
įvertinant vykdomos veiklos specifiką, darbuotojų bei lankytojų skaičių, pastato padėtį mieste, teritorijos aprūpinimą viešuoju
transportu ir kitus faktorius.).Įvertinus pastate būsimą veiklą, sklype įrengiama 3 automobilių stovėjimo vietos ant kieto
pagrindo grindinio. Viena iš vietų pritaikyta neįgaliesiems.
4. Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25% žemės sklypo ploto. Aplink pastatą projektuojama 500 mm pločio nuogrinda ir aikštelė
greta pastato, o likęs plotas apželdinamas veja.
5. Projektas atitinka statybos techninius reglamentus bei ekologinius, higieninius bei priešgaisrinius reikalavimus.

P

Projektuojama kieto pagrindo danga. 270 m2

Kaimyniniai sklypai

1

P P

3.25

4.74

3.
20

3.
20

1.00

Projektuojami pandusai

38 %Želdynų plotas

Žvyro danga - dangos sluoksnis be rišiklių,
h = 5 cm.
Pagrindo sl. iš žvyro/skaldos, h = 15 cm.
Apsauginis šalčiui atsparus sluoknis arba šalčiui
nejautrių medžiagų sluoksnis, h = 35 cm.

Sutvirtinimas

Veja

Žemės sąnkasos viršus

0.02% 0.02%

ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ, UŽ SKLYPO RIBOS
KELIO DANGOS SCHEMA. A-A
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12
.1
4

±0.00=184.40

±0.00=184.40 Projektuojama pastato nulinė altitudė
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PIRMO AUKŠTO PLANAS, M1 : 150
0

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės nurodyti milimetru tikslumu (mm). Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Vidaus apdailą ir spalvinius sprendimus pasirenka / keičia užsakovas. 

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M1 : 150

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

Numeris Pavadinimas Plotas

1-1 Tambūras 6.00 m²
1-2 WC 6.00 m²
1-3 Buitinės patalpos 149.80 m²
1-4 Tambūras 6.00 m²
1-5 WC 6.00 m²
1-6 Buitinės patalpos 129.12 m²

Viso: 302.92 m²
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FASADAI
0

FASADAS 1, M1 : 150

FASADAS 2, M1 : 150

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės nurodyti milimetru tikslumu (mm). Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Nurodytos konkrečios firmos medžiagos ir gaminiai gali būti pakeisti analogiškais kitos firmos gaminiais.

FASADAS 3, M1 : 150

FASADAS 4, M1 : 150
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STOGO PLANAS
0

STOGO PLANAS, M 1 : 200

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetru tikslumu (mm). Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Stogo plotas  312 m2.
3.      Stogo danga - stogas iš sandwich tipo plokščių. 
4.      Stogo nuolydis 7°.
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PJŪVIS, M 1 : 50
0

Pjūvis 1, M 1 : 50

PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės nurodyti milimetru tikslumu (mm). Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Nurodytos konkrečios firmos medžiagos ir gaminiai gali būti pakeisti analogiškais kitos firmos gaminiais.
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