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4. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Prieš 

rekonstravima 
Po 

rekonstravimo
Pastabos

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 27695 27695 

2. Užstatymo plotas m2 4195 ~4241 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 29,04 30,00

3. Sklypo užstatymo tankumas % 15,15 15,32 

4. Želdynai % 50,84 ~48,89 

II. PASTATAS

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, 
kiti rodikliai). 

Pastatas Unik. daikto Nr. 1096-9018-6017, 
Sveikatos centro patalpos Unik. daikto Nr. 
1096-9018-6017:0002; 
Esamas lankytojų ir darbuotojų skaičius 
nekinta; 
60 baseino lankytojų, 20 sporto salės 
lankytojų; 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 8302,81 8465,80 

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 7244,00 7244,00 

4. Pastato tūris.* m3 38468 39386 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 3 3 

6. Pastato aukštis. * m 11,60 11,80 

7. Energinio naudingumo klasė. esama esama 

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų
klasė. 

C C

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I 
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Pastato patalpų Unik. daikto Nr. 1096-9018-6017:0002 

1.Pastato patalpų bendrasis plotas m² 1381,31 1544,30 

 I aukštas m² 648,71 676,55 

 II aukštas m² 473,30 608,45 

 Rūsys m² 259,30 259,30 

Pagrindinis plotas m² 881,40 881,40 

Aukštų skaičius.* vnt. 2 2 

Pastato aukštis. * m 11,60 11,80 

Energinio naudingumo klasė. - B Siektina 
klasė Akustinio komforto sąlygų klasė esama C 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. Bendrieji statinių rodikliai atitinka Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė" (TAR, Nr. 2016-26687) 5 priedą. 
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Aiškinamasis raštas 

1. Norminiai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

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 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės 

ir grafiniai žymėjimai (Žin., 2003-12-27, Nr. 122-5541); 

STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka; 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos pagrindiniai 

Reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2011 m. 02 21 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. 23-1137) 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2012-06-29 įsakymas 

Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085); 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai 

STR 2.05.02: 2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
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STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 

STR 2.05.06:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 

STR 2.05.13: 2004 Statinių konstrukcijos. Grindys; 

LR Aplinkos Ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis. 

HN 123:2013 "Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" 

HN 21:2011 "Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai" patvirtinimo 

HN 109:2005 "Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai"  

2. Projekto dalyviai

a. Užsakovas

Vilniaus moksleivių sveikatos centras, Žirmūnų g. 37, LT-09106, Vilnius 

Įm. kodas: 191663287 

Administracija: centro direktorius  Vytautas Janušaitis 

Tinklalapis: http://www.vmsc.lt 

Tel. (8 5) 276 6729 

b. Projekto rengėjas

UAB „Eksploit“, Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240 

Įm. kodas: 302638855 

Tinklalapis: www.eksploit.lt 

Projekto vadovas Martynas Mačiulis, PV atestato Nr. 36890 

Tel. +370 609 79 272 

El. paštas: info@eksploit.lt 

3. Projekto rengimo pagrindas

 Mokslo paskirties pastato patalpų unik Nr. 1096-9018-6017:0002, esančių sklype unik. 

Nr.0101/0023:255, Vilniuje, rekonstravimo projektas atliktas vadovaujantis: 

- Statinio projekto užduotimi; 

- Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais; 

- Pastato inventorine byla su aukštų planais; 

- Vizualiniu esamo pastato įvertinimu; 

- Lietuvoje galiojančiais statybiniais reglamentais ir normomis; 
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4. Trumpas rekonstruojamo statinio aprašymas

Objektas: Mokslo paskirties pastato patalpos, unik Nr. 1096-9018-6017:0002 ; 

Statinių statybos vieta: Žirmūnų g. 37, Vilnius, sklypo unik. Nr. 0101/0023:255; 

Statinių paskirtis (STR 1.01.08:2017 „Statinių klasifikavimas“): Mokslo paskirtis; 

Statybos rūšis (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“): statinio rekonstravimas; 

Statinių kategorija (STR 1.01.08:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingas statinys; 

Statybos metai – 1969 m.; 

5. Geografinė padėtis, klimatinės sąlygos

Vilniuje vidutinė šalčiausio mėnesio (sausis) temperatūra -6,1 °C, vidutinė šilčiausio mėn. (liepa) 

temperatūra +16,9 °C. Santykinis oro metinis drėgnumas: 79%. Statinio projektavimo vieta priklauso II 

sniego apkrovos rajonui ir I vėjo apkrovos rajonui. Sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 

– sk=1,6 kPa. Vėjo greičio ataskaitinė reikšmė νref,0=24 m/s, ataskaitinis vėjo slėgis qref,0=0,36 kN/m2.

6. Esama padėtis

Pav. 1. Objekto vieta (Šaltinis : http://www.regia.lt/) 

Statinio rekonstravimo projektu tvarkomos Mokslo paskirties pastato patalpos, unik Nr. 1096-9018-

6017:0002, esančios sklype unik. Nr. 0101/0023:255, Vilniuje. Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo 

būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. 

Trumpas esamo rekonstruojamo pastato apibūdinimas  

Pastatas – Mokslo paskirties pastato patalpos, unik Nr. 1096-9018-6017:0002 – Vilniaus moksleivių 

sveikatos centras; 

- Bendras plotas: 1381,31 kv. m 

- Pgrindinis plotas: 881,40 kv. m 

- Aukštų skaičius: 2. 
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- Tūris: 8475 kub. m. 

Objekto forma ir funkcijos 

Dviejų aukštų stačiakampio formos plano pastatas, dengtas sutapdintu stogu. Pamatai akmenbetonio, 

sienos iš betoninių blokų, pertvaros keramikinių blokų, perdangos gelžbetoninės.  

Esama pastato būklė 

Esama pastato būklė prasta. Fasadai seniai neremontuoti, matomi tinko plyšiai ir nutrupėjimai. 

Esama nuogrinda išsiklaipiusi, lietaus nuvedimo vietos pažeistos, cokolio tinkas aptrupėjęs, apaugęs. 

Esami pirmo aukšto baseino patalpų langai buvo keisti, vizualiai atrodo tvarkingi, tačiau antrame aukšte 

esančios sporto salės langų būklė prasta.  Esami medinių rėmų langų dažai nutrupėję jie pažeisti. Stiklo 

blokelių mūras pažeistas, daug blokelių išdužę, jų vietos užtaisytos, taip pat matoma daugybė skilusių 

blokelių. Stogo danga buvo renovuota, tačiau vandens subėgimo vietose matomos nuolat besikaupiančio 

vandens zonos (pav. 2-9).  
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Pav. 2-9. Objekto išors fotofiksacija 

7. Projekto darbų apimtys 

Pagal užsakovo pateiktą projektavimo darbų užduotį, numatytas Vilniaus moksleivių sveikatos centro 

- Mokslo paskirties pastato patalpų, unik Nr. 1096-9018-6017:0002 – rekonstravimas. Planuojamas 

tambūro perplanavimo ir išplėtimo sprendinys, numatant lengvų kontrukcijų antstatą virš jo, I aukšto 

patalpų pritaikymas baseino naudotojų ir administracijos reikmėms, II aukšto sporto salės rekonstravimo 

bei persirengimo patalpų įrengimo sprendiniai, tam numatant įrengti lengvų konstrukcijų antstatą. 

Numatomi sprendiniai: 

- Pastato fasado, cokolio, langų angokraščių ir kitų išorinių atitvarų šiltinimas. 

- Pastato stogo šiltinimas. 
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- Pastato konstrukcijų stiprinimas (esant poreikiui). 

- Langų būklės įvertinimas ir keitimas. Langų montavimo sprendinių aprašymas. Vidaus 

angokraščių, išorės ir vidaus palangių tvarkymas . 

- Išorinių lauko durų-vitrinų keitimas, atvirų iėjimų tambūrų sandarinimas. 

- Pastato šildymo sistemos rekonstrukcija . Pirmame pastato aukšte numatoma įrengti kolektorines 

grindinio šildymo sistemas su kiekvienos patalpos temperatūros reguliavimo galimybe.  

- Pastato šilumos punkto įrenginių rekonstrukcija (įskaitant šilumos punkto pagal poreikius, 

ivertinus vėdinimo kontūrą ir kitus sprendinius). 

- Baseino technologijos ir patalpų projektavimas. 

- Patalpų vėdinimo sistemų su rekuperacija įrengimas: baseine, sporto salėse, dušuose, 

persirengimo ir kitose patalpose. Numatomi atskiri vėdinimo įrenginiai atskiroms patalpų 

grupėms. Kitų patalpų priverstinės ventiliacijos poreikis ir apimtys projektuojami pagal STR, HN, 

Užsakovo ir Projekto valdytojo keliamus reikalavimus ir poreikius. 

- Numatomas galimas elektros "jegos" sistemos atnaujinimas. 

- Apšvietimo sistemos modernizavimas, įskaitant apšvietimo skydus (pagal poreikį) . 

- Pastato žaibosaugos įrengimas. 

- Priešgaisrinės signalizacijos įengimas. 

- Dalinis (vietose, kuriose pageidauja Užsakovas) apsauginės signalizacijos įrengimas. 

- Karšto vandentiekio sistemos rekonstrukcija. 

- Šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija. 

- Baseino vandens  tiekimo  ir  valymo  sistemų  rekonstrukcija, įrengiant  vandens   persipylimo 

- (cirkuliacinę) sistemą. 

- Vidaus nuotekų (buitinių ir lietaus) šalinimo sistemos rekonstrukcija. 

- Sklypo gerbūvio sutvarkymo sprendiniai. Projektuojami laikino privažiavimo takai (esamų takelių 

vietoje) gaisrinių automobilių privažiavimui , bei žmonėms su negalia. Tam įrengiamos 

atitinkamos konstrukcijos kietos dangos, numatomas esamų želdynų bei trinkelių dangos 

atstatymas po takų įrengimo. Projektuojamas esamų laiptų ir atraminių sienelių, (šiaurės rytų 

priėjimas prie pastato) remontas. 

- Pastato pritaikymo žmonių su negalia reikrnėms sprendiniai. 

- Atstatomieji darbai po rekonstravimo sprendinių įgyvendinimo.  
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Detalus sprendinių aprašymas: 

 Perplanuojamas esamas patekimo į pastatą mazgas. Tambūras šiek tiek išplečiamas į šiaurės pusę, 

iki jo projektujami naujas laiptų mazgas, įrengiant ir pandusą, žmonių su negalia patekimui į pastatą. Per 

tambūrą pat. 1-1 patenkama į laukiamajį su rūbinių zona (pat. 1-6) arba į laiptinę, (pat. 1-4). Šalia laiptinės 

suprojektuoti administracijos kabinetai (pat. 1-2 ir 1-3). 

 Iš laukiamojo (pat. 1-6) patenkama į neįgaliųjų san. mazgą su rūbinės patalpomis. Šalia jo esamas 

praėjimas į baseino patalpą praplatinamas, kad užtikrintų žmonių su negalia patogų pravažiavimą, 

įrengiami nauji laiptai ir žmonių su negalia keltuvas, nusileisti į baseino patalpos lygį. 

Per patolpoje 1-6 įrengtus elektroninės kontrolės vartus, patenkama į rūbinių zoną, kur paliekami 

viršutiniai rūbai, bei trenerių patalpą 1-7, šalia kurios numatoma džiovintuvų zona 15-ai žmonių. Iš šios 

zonos toliau patenkama atitinkamai į vyrų bei moterų rūbinės zonas, per jas į dušų zonas. 

Išėjus iš dušo zonos, yra esami patekimai į pirtį (pat. 1-10) bei gimnastikos salę (1-11). Buvusios 

sandėlio patalpos (1-20, 1-21) perplanuojamos, jų vietoje įrengiant dvi pagalbines patalpas (pat. 1-12, 1-

13) ir medicinos punktą (pat. 1-14).

Baseino patalpoje numatomi baseino takelių ir starto pakylos atnaujinimo sprendiniai, įrengiamas

žmonių su negalia keltuvas į baseiną. Numatomas baseino vonios dangos atnaujinimas, baseino salės 

apšvietimo atnaujinimas, būtinos baseino įrangos atnaujinimas, automatizavimas. 

Per laiptinę, arba patalpoje 1-6 įrengtu keltuvu, pritaikytu žmonėms su negalia, patenkama į antrą 

aukštą. Virš naujo įėjimo tambūro mazgo projektuojamas nedidelis lengvų konstrukcijų antstatas, 

kuriame suprojektuota nedidelė susitikimų salė (pat. 2-11). 

Praplatinama laiptinės patalpa (pat 2-1), šalia rengiamas san. mazgas pritaikytas žmonėms su negalia. 

Virš buvusių rūbinių pirmame aukšte, iki 6 ašies pristatomas nedidelis lengvų konstrukcijų antstatas, 

kuriame įrengiamos persirengimo patalpos su san. mazgais ir dušais (pat. 2-4 - 2-7) bei trenerių patalpa 

2-3. 

Numatomas salės (pat. 2-12) grindų, sienų, lubų, apšvietimo ir elektros sistemos remontas. Iš salės, 

projektuojamas patekimas į sporto inventoriaus patalpą 2-10. 

Numatomas rūsio grindų, sienų ir lubų remontas, bei patalpų pritaikymas, pagal projektuojamų 

inžinerinių sistemų poriekius. 

8. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai

Šiuo projektu pastato patalpos, unik Nr. 1096-9018-6017:0002,  pritaikomos žmonėms su negalia. 

Įrengiamas pandusas patekimui iš  pagrindinio (šiaurinio) pastato fasado įėjimo. Sklype, prie pagrindinio 

(šiaurinio) pastato fasado, projektuojama 1 automobilių stovėjimo vieta, pritaikyta žmonėms su negalia. 
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Esamų takų prieigos prie pastato projektuojamos taip, kad užtikrintų saugų žmonių su negalia patekimą į 

pastatą. Pastato viduje įrengiamas keltuvas, patekimui į antrą aukštą. Įrengiami žmonėms su negalia 

pritaikyti san. mazgai ir persirengimo patalpos. 

9. Statinio konstrukcijų sprendiniai

Projekto konstrukcijų dalies sprendiniai apima naujai projektuojamo lengvų konstrukcijų antstato ir 

tambūro konstrukcijas, gelžbetoninių lauko laiptų ir atraminių sienų panduso formavimui, evakuacinės 

laiptinės konstrukcijas, naujų angų vidinėsė ir fasadinėse atitvarose įrengimo konstrukcijas.  

10. Gaisrinė sauga

Gaisrinės saugos reikalavimai užtikrinami. 

11. Higiena, sveikatos apsauga

Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios 

gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams 

ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 

12. Statinio naudojimo sauga

Pastato rekonstravimas atliekamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 

srove, sprogimo) rizikos. 

13. Pastato energinis naudingumas

Šio projekto apimtimi nenumatoma padidinti esamos pastato energinio naudingumo klasės. 

Numatomi siūlomi konstrukciniai, pastato apšiltinimo bei inžinerinių sistemų sprendiniai atitinka B 

energinio naudingumo klasę.  

14. Projektinių sprendinių atitiktis normatyviniams dokumentams.

Projekto sprendiniai atitinka  Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p. 5) nustatytus esminius statinių 

reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų (Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymą;) reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų 

interesų. 
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