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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
       BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas Dviej� but� gyvenamasis namas (6.2.) 

Objekto adresas Vilniaus m. sav. Širvint� g.31

Statybos r�šis Rekonstravimas

Statinio kategorija Neypatingas statinys. 

Etapas Projektiniai  pasi�lymai

Užsakovas Andrius Petkus

Projektuotojas
Uab „Ais2“  �.k. 300005203  

Paskirtas PV. Vladas Naujalis A1479

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Privalomieji ir kiti pagrindiniai dokumentai TDP projektui rengti:

• Žem�s sklypo nuosavyb�s  dokumentai;

PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI

LR Statybos �statymas

LST 1516-98 Statinio projektas. Bendrieji �forminimo reikalavimai;

STR 1.01.03:2017   Statini� klasifikavimas;  

STR 1.04.04:2017   Statinio projektavimas, projekto ekspertiz�;  

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

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;

STR 2.02.09:2005 Vienbu�iai ir dvibu�iai gyvenamieji pastatai

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni� su negalia  reikm�ms;

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

STR 2.01.02:2016 Pastat� energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;  

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorin�s ��jimo durys;

STR 2.06.04:2014   Gatv�s ir vietin�s reikšm�s keliai. Bendrieji reikalavimai.  

STR 1.01.04:2015 Statybos produkt�, neturin�i� darni�j� technini� specifikacij�, eksploatacini� savybi� pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandym� laboratorij� ir sertifikavimo �staig� paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

�vertinimai ir techninio vertinimo �staig� paskyrimas ir paskelbimas;

STR 2.01.10:2007 Išorin�s tinkuojamos sud�tin�s termoizoliacines sistemos;

STR 1.03.02:2008 Statybos produkt� atitikties deklaravimas;

STR 1.07.02:2005 Žem�s darbai;

STR 1.06.01:2016   Statybos darbai. Statinio statybos prieži�ra  ;  

STR 1.05.01:2017 Statyb� leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarini� šalinimas. Statybos pagal neteis�tai išduot� statyb� leidžiant� dokument� padarini� šalinimas.

STR 2.05.03:2003 Statybini� konstrukcij� projektavimo pagrindai;

STR 2.05.05:2005 Betonini� ir gelžbetonini� konstrukcij� projektavimas;

STR 2.05.13:2004 Statini� konstrukcijos. Grindys;

STR 2.09.02:2005 Šildymas, v�dinimas ir oro kondicionavimas;

2010-12-07PAGD Gaisrin�s saugos pagrindiniai reikalavimai

�sakymas Nr. 1-338
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2011 -02- 22 PAGD Gyvenam�j� pastat� gaisrin�s saugos taisykl�s 

�sakymu Nr. 1-64

HN 42:2004 Gyvenam�j� ir viešojo naudojimo pastat� mikroklimatas;

HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šilumin� aplinka darbo  patalpose. Parametr� normin�s vert�s ir matavimo  

reikalavimai;

HN 105:2001 „Polimeriniai statybos produktai ir baldin�s medžiagos“.

HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokyb�s reikalavimai.“

HN 98:2000 Nat�ralus ir dirbtinis darbo viet� apšvietimas. Apšvietos ribin�s  vert�s ir bendrieji matavimo reikalavimai;

RSN 156-94 Statybin� klimatologija;

LRV nutarimas Nr. 501 D�l buities, sanitarini� ir higienos patalp� �rengimo reikalavim�;

LST 1346:1997 Statybiniai skiediniai;

E�FT 2007 Elektros �rengini� �rengimo taisykl�s (bendrosios taisykl�s,   elektros linijos ir instaliacija, relin� apsauga ir 

automatika, skirstyklos ir pastot�s)

Darbovie�i� �rengimo statybviet�se nuostatos

BENDRIEJI STATINI� RODIKLIAI

NR. PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m² 630

2. Pastatais užstatytas sklypo plotas. m² 208.50

4. Sklypo užstatymo intensyvumas % 39.69 Po rekonstravimo

5. Sklypo užstatymo tankumas % 33.09 Po rekonstravimo

6. Želdynu plotas %          34.00

2 Dviej� but� gyvenamasis namas  (6.2.). Neypatingas statinys. Rekonstravimas. 

2.1. but� skai�ius: 2

2.1.2. kambari� skai�ius vnt. 8

2.2. bendrasis plotas m² 320.14

2.2.1. gyvenamasis m² 185.17

2.2.2. naudingasis m² 320.14

2.2.3. Pagalbinis m² 52.22

2.2.4. r�si� (pusr�si�) m² 70.05

2.2.5. garaž� m² -

2.3. pastato t�ris m³ 1622.7

2.4. aukšt� skai�ius vnt. 2+ r�sys

2.5. pastato aukštis m 8.40

2.6. Kiti specifiniai rodikliai

2.6.1 Stogo šilumin� varža (R) m2 k/w R>6,25

2.6.2 Sien� šilumin� varža (R) m2 k/w R>5,5

2.6.3 Lang� šilumin� varža (R) m2 k/w R>0,625

2.6.4
Energinio naudingumo klas�,vadovaujantis 

STR 2.05.01:2013. Skai�iavimai atest. Spec.
B

2.6.5
 Pastato (patalp�) akustinio komforto 

s�lyg� klas� [5.43]
C
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NR. PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

Butas nr.1

3.1.1 kambari� skai�ius Vnt. 5

3.1.2 bendrasis plotas m² 141.13

3.1.3 gyvenamasis m² 126.77

3.1.4 naudingasis m² 126.77

3.1.5 pagalbinis m² 14.36

3.1.6 r�sys m² - Bendro naudojimo patalpos

Butas nr.2

3.2.1 kambari� skai�ius vnt. 3

3.2.2 bendrasis plotas m² 99.36

3.2.3 gyvenamasis m² 61.4

3.2.4 naudingasis m² 99.36

3.2.5 pagalbinis m² 37.96

3.2.6 r�sys m² - Bendro naudojimo patalpos

NR. PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

IV. INŽINIERINIAI TINKLAI 

4.1. VANDENTIEKIO TINKLAI  (Nesud�tingas statinys- nauja statyba)

4.1.1. Inžinerini� tinkl� ilgis* m - Bus projektuojami

4.1.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm -

4.2. BUITINI� NUOTEK� TINKLAI  (Nesud�tingas statinys- nauja statyba)

4.2.1. Inžinerini� tinkl� ilgis* m - Bus projektuojami

4.2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm -

4.4. ELEKTROS TINKLAI (Nesud�tingas statinys- nauja statyba)

4.4.1. Inžinerini� tinkl� ilgis* m - Bus projektuojami

4.4.2. Kabelio charakteristikos Cu 5x10

Statinio projekto vadov� V. Naujalis at. nr. A1479

Užsakovas: susipažinau, tvirtinu   

PROJEKTUOJAMO PASTATO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statini� pavadinimas: Gyvenamosios paskirties dviej� but� namas. (6.1)

Projektuojamo objekto adresas : Vilniaus m. sav. Levidoni� g. 15  statybos projektas. 

Statytojas   

Andrius Petkus

Projektuotojas

Uab „Ais2“ �.k. 300005203   
PV. V. Naujalis
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ATLIKTI  TYRIMAI

Inžinieriniai geodeziniai tyrin�jimai 

UAB ”Geoteka“

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIB�DINIMAS.

Bendra informacija

Sklypas suformuotas. Tikslieji matavimai. Sklypo plotas 630 kv. m.  Sklypo pagrindin� tikslin� naudojimo paskirtis: Kita,  

žem�s sklypo naudojimo b�das: vienbu�i� ir dvibu�i� gyvenam�j� pastat� teritorijos. 

Sklypas užstatytas- jame stovi vieno buto gyvenamasis namas ir du pagalbinio �kio pastatai. 

Teritorija, reljefas.

Sklypas , kuriame projektuojamas pastatas, reljefas yra kintantis. Altitud�s kinta nuo -115.45  iki 117.20 . 

Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatv�s.   Sklype atliekami projektiniai sprendiniai   

Pietin�je ir šiaurin�je pus�se sklypas ribojasi su kitos paskirties  sklypais, sklyp� naudojimo b�das: vienbu�i� ir dvibu�i� 

gyvenam�j� pastat� teritorijos. Vakarin� sklypo kraštin� ribojasi su Širvint� gatve., rytin� sklypo kraštin� ribojasi su 

valstybiniu sklypu,kuriame stovi gydimo paskirties pastatai . Privažiavimas ir pri�jimas prie projektuojamo gyvenamojo namo 

projektuojamas nuo Širvint� gatv�s.  Automobilius numatoma statyti pietin�je projektuojamo namo pus�je. Numatom� 

automobili� skai�ius, pagal reikalavimus 7 vnt  

Inžineriniai tinklai sklypo teritorijoje.

Sklypo vakarin�je pus�je esan�ioje Širvint� gatv�je yra �rengti vandentiekio ir buitini� nuot�k� centralizuoti surinkimo tinklai,  

dujotiekio tinklai, elektros tinklai- orin� linija. Esamas vieno buto gyvenamasi namas yra prijungtai prie vandentiekio ir 

nuot�k� tinkl�, elektros ir dujotiekio tinkl�. Sklypo teritorijoje , prie pietin�s sklypo kraštin�s nutiestas požeminis elektros 

kab�lis.   

Sklype esantys želdynai.

Sklypo šiaur�s vakariniame kampe auga egl�, j� ketinama išsaugoti. Neužstatyt� sklypo teritorij� numatoma apželdinti veja, 

kr�mais.

Sanitarin� ir ekologin� situacija

Sklypo sanitarin� ir ekologin� situacija yra normali. Sklype n�ra susikaupusi� šiukšli� ar aplinkai kenksming� medžiag�, 

susidariusios statybin�s atliekos bus išvežamos � specializuotas statybini� atliek� sand�liavimo ir utilizavimo aikšteles. Sklype 

ir aplinkin�je teritorijoje n�ra taršos ar triukšmo šaltini�, gamybini� objekt�. 

�vertinus planuojamos teritorijos �kin	 veikl� bus vykdoma laikantis nustatyt� urbanistini� apribojim�, planuojamai veiklai 

galiojan�i� aplinkos apsaugos, higienos bei statybos ir projektavimo normatyvini� dokument� reikalavim�, netur�s neigiamo 

poveikio aplinkai bei gretimyb�ms.

      

GYVENAMOJO NAMO ARCHITEKT�RINIAI IR FUNKCINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas dviej� but� gyvenamasis namas : 

Projektuojamas sta�iakampio formos plano,  dviej� aukšt�, dviej� but� gyvenamasis namas. Stogai sutapdinti- stogo danga- 

prilydoma chidroizoliacija.  Fasad�  apdailai  naudojamos medžiagos- strukt�rinis  tinkas,  medžio lentel�s,  stiklo   elementai. 

Cokolis  tinkuojamas  cokoliui  skirtu  tinku.  Laigai  –  plastikinio  r�mo  su  trij�  selektyvini�  stikl�,  dvigubu  stiklo  paketu. 

Spalvinius sprendinius ži�r. Fasad� br�žiniuose. Fasado apdailos sprendiniai gali b�ti tikslinami.

Dviej� buto gyv. namo  funkciniai sprendiniai:

R�sio aukšte projektuojamos šios patalpos: Technin� patalpa, bendro naudojimo patalpos.Bendras aukšto plotas 70.05 m². 

Pirmame aukšte  projektuojamos šios  patalpos:  Butas nr.1.  Svetain�-virtuv�-valgomasis,  darbo kambarys,  WC,  WC vonia, 

koridorius, vestibiulis, trys miegamieji kambariai, bendro naudojimo laiptin�. Bendras aukšto plotas 148.13 m².

Antrame aukšte projektuojamos šios patalpos: Butas nr.1. Svetain�-virtuv�-valgomasis, pagalbin�  patalpa, WC, WC vonia, 

koridorius, vestibiulis, bendro naudojimo laiptin�. Bendras aukšto plotas 101.96 m².

Viso pastato bendras plotas 320,14 m².

Dviej� but� gyv. name planuoja gyventi dvi šeimos šeima. Viso apie 8-9 žmon�s.

NE�GALI�J� POREIKI� APIB�DINIMAS

Projektuojamas dviej� but� gyv. namas, kuris  užsakovo pageidavimu, specialiai žmon�ms su fizine negale n�ra pritaikytas. 

STATINI� KONSTRUKCIJ� SPRENDINIAI

Projektiniai gyvenamojo namo sprendiniai:

Pamatai-GB Ištisiniai .

Sienos – betono silikato blokeli� m�ras, apšiltintas 20-30 cm neoporu, apdaila-  tinkas, medžio dailylent�s, apdailinis cokolio 

tinkas. 

Pertvaros-  karkasin�s-  metalinis  karkasas,  akmens  vatos  užpildas,  gipso  apdaila  (sprendinys  gali  b�ti  tikslinamas  t.y 

formuojamos m�ro pertvaros). Garažo išorin�s sienos- daugiasluoksn�s plokšt�s, apdaila skardos danga.   

Stogas – laikantys stogo lakštai , apšiltinamos neoporu arba akmens vata .

Perdangos- gelžbetonin�s plokšt�s.
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NAUDOJIMO SAUGA

Statini� projekte parengti sprendiniai ir numatomi statybos produktai užtikrina, kad naudojant statin� b�t� išvengta :

1) Kritimo paslydus, naudojant dangai neslidžias medžiagas . Atsižvelgiant � sniego ar vandens buvimo paviršiuje galimyb	, 

numatoma bat� valymo kilimin� danga prie ��jimo dur� tamb�re;

2) Kritimo užkliuvus ar apvirtus, numatant žmoni� jud�jimo vietose lygius grind� paviršius, geras nat�ralus apšvietimas;

3) Žmoni� jud�jimo keliuose n�ra joki� išsikišusi� konstrukcij� ar j� element�, aštri� briaun� ar kitoki� žmones galin�i� 

sužeisti ar sužaloti veiksni�;

4) planuojama �rengti apsaugin	 signalizacij� . 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

Numatomi langai su stiklo paketais, atitvaros apšildomos šilumin� izoliacija užtikrinant normines varžas – ži�r. bendrieji 

statinio rodikliai. Šildymas, v�dinimas, apšvietimas ir kita �ranga suprojektuota, atsižvelgiant � vietov�s klimato s�lygas  ir 

patalp� naudotoj� reikmes- siekiama optimizuoti (taupyti) energijos suvartojim�.

TRE�I�J� ASMEN� INTERESAI

Šio projekto sprendiniai nepažeidžia tre�i�j� asmen� interes�.

Statybos metu aikštel� aptveriama žem�s sklypo ribose. Statybin�s medžiagos sand�liuojamos to paties žem�s sklypo ribose.

Statybos  metu kaimynini�  sklyp�  savininkai  nepatogum�  nepatirs.  Pri�jimai  ir  privažiavimai nebus  uždaryti.  Kaimynini� 

sklyp� inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos �takos gretimoms teritorijoms netur�s.

Rengiant TDP bus gaunami kaimynini� sklyp� sutikimai skai�iuojant gaisrin� skyri�. 

PV. V. Naujalis.  
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