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GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (KEPYKLA SU PARDUOTUVE),
ŽAIBO G. 19A, KAUNE PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIŲ PASKIRTIES PASTATĄ,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
BENDRIEJI RODIKLIAI
Mato
vienetas

Pavadinimas
I. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas
1.2. Sklypo užstatymo plotas
1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas
1.4. Sklypo užstatymo tankumas
1.5. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype
1.7. Sklypo apželdintas plotas

m2
m2
%
%
Vnt.
m2
%
m2

Kiekis prieš kapitalinį remontą

Kiekis po kapitalinio
remonto

629.00
417.00
154
66
-

629.00
417.90*
152
66
1
154,30*
24.5
56,80

1.8. kietos dangos plotas
56,80
II. PATALPOS
PASTATAS
2.1. Statinio užimtas žemės plotas
m2
417,00
417,00 (nesikeičia)
2.2. Bendrasis plotas
m²
970,88
957,98*
2.4. Rūsių/ pusrūsių plotas
m²
273,03
264,31*
2.4. Pagrindinis plotas
m²
555,45
560,46*
2.5. Pastato tūris
m³
4534
4534*(nesikeičia)
2.6. Aukštų skaičius
vnt.
2
2 (nesikeičia)
2.7. Pastato aukštis
m
15,40
15,40 (nesikeičia)
3.1 Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)
I
Viešbučių paskirties patalpų bendras plotas
m²
594,55*
Viešbučio kambarių skaičius
vnt
8
Gamybos pramonės paskirties patalpų (kūrybinės
m²
189,36*
dirbtuvės) bendras plotas
Gamybos pramonės paskirties patalpų (kūrybinės
m²
86,66*
dirbtuvės) darbinis plotas
Bendro naudojimo patalpų plotas
m²
174,07*
*- pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis NT kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
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GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (KEPYKLA SU PARDUOTUVE), ŽAIBO G.
19A, KAUNE PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIŲ PASKIRTIES PASTATĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (KEPYKLA SU PARDUOTUVE), ŽAIBO G. 19A, KAUNE PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIŲ PASKIRTIES PASTATĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
parengti vadovaujantis projektavimo užduotimi, bei galiojančiais teisės aktais:

1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, SĄRAŠAS
LR įstatymai:
LR Statybos įstatymas. 2010 10 01, Nr. I-1240.
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003-07-01, Nr. IX-1672.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2010 05 28, Nr. I-2223.
LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446, 1996 09 24, Nr. I-1540.
LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995 12 12, Nr. I-1120.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“
STR 1.03.01:2016„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
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Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
STR 2.01.05:2003„Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
STR 2.02.03:2003 „Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“
STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“
STR 2.02.11:2004„Šaldomieji pastatai ir patalpos“
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“
STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“
STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“
STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“
STR 2.05.14:2005 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“
STR 2.05.15:2004„Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“
STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“
STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“
STR 2.05.19:2015 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“
STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai"
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“
STR 2.09.02:2005„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“
4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:
RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
EĮĮT. Elektros įrenginių bendrosios įrengimo taisyklės. 2012-02-03, nr. 1-22.
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Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 2010-07-10, Nr. 1-233
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010-12-07, nr. 1-338
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011-01-17, nr. 1-14.
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.DT- 5-00, 2000 12 22.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 1992-05-12, nr. 343 (2016-04-01 redakcija)

2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2.1 PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Statybos geografinė vieta. Numatomas remontuoti pastatas yra Žaibo g. 19A, Kaune.
Statytojas (užsakovas). M.P.
Projektuotojas. Dalia Laurinaitienė, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos paž. Nr.: 085576
Projekto vadovas. Dalia Laurinaitienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1428).
Projektavimo etapas. Kapitalinio remonto projektas.
Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“,
statybos rūšis yra kapitalinis remontas.
Statybos paskirtis. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017. “Statinių klasifikavimas”, pastatas yra gamybos, pramonės
paskirties (kepykla su parduotuve). Paskirtis keičiama į viešbučių .
Statinio kategorija. neypatingas statinys
2.2. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Klimatinės sąlygos. Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Kaune yra šios klimatinės sąlygos:
vidutinė metinė oro temperatūra
+(6,3÷6,6) 0C;
šalčiausio penkiadienio oro temperatūra
-(22÷24) 0C;
santykinis metinis oro drėgnumas
80%;
vidutinis metinis kritulių kiekis
630 mm;
maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)
73,4 mm;
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV;
vidutinis metinis vėjo greitis
4 m/s;
skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 22 m/s;
Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno rajonas priskiriamas II-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo
greičio reikšme 24 m/s.
Pagal STR 2.05.04:2003 ‘Poveikiai ir apkrovos” Kauno rajonas priskiriamas I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2).
Teritorija, reljefas. Sklypas yra Kauno vakarinėje dalyje. Sklypas netaisyklingo trikampio formos. Sklypo paviršius
beveik lygus.
Sanitarinė ir ekologinė situacija. sklypo ir pastato sanitarinė ir ekologinė situacija yra patenkinama. Teritorija prižiūrima.
Inžineriniai tinklai. Pastatas yra prijungtas prie Kauno miesto elektros tiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų. Inžineriniai tinklai neprojektuojami.
2.4. ESAMA PADĖTIS
Gamybos, pramonės pastatas Žaibo g. 19, Kaune, pastatytas 2020m.
Pastato būklė gera. Įšorinės atitvaros neapšiltintos. Stogo danga keistina.
Pastatas prijungtas prie miesto inžinerinių tinklų.
2.5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Gamybos, pramonės pastato Žaibo g. 19, Kaune, paskirtis keičiama į viešbučių, mansardiniame aukšte numatomos
kūrybinės dirbtuvės dailininkams
2.5.1. SKLYPO PLANAS
Žaibo g. 19A sklypas trikampės formos ir didžiąją jo dalį užima numatomas kapitališkai remontuoti pastatas. Sklype
numatoma 1 stovėjimo vieta elektromobiliui su įkrovimo galimybe ,skirta ŽN. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ viešbučiams turi būti numatyta 1 automobilio stovėjimo vieta – 2 kambariams. Kadangi projektuojami 8 kambariai, turi būti numatomos 4 vietos automobiliams.

2012A-01-PP -AR

Lapas
3

Lapų
9

[Document title]

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ turi būti numatyta 1 automobilio
parkavimo vieta – 100m² darbinio kūrybinių dirbtuvių plotui. Projektuojamas kūrybinių dirbtuvių darbinis plotas
86,66m² - taigi dirbtuvėms numatoma viena parkavimo vieta.
Viešbučio ir dirbtuvių automobiliai parkuojami bendro naudojimo garaže ir 1 vieta numatoma elektromobiliui sklype.
Buitinių atliekų konteineriai numatomi remontuojamame pastate, bendro naudojimo patalpoje su atskiru įėjimu. Konteineriai numatomi su ratukais, atvykus atliekų surinkimo automobiliui, išvežami į Žaibo gatvę.
Spec. Tarnybų automobiliai prie pastato privažiuos Žaibo gatve.
Sklypo sutvarkymo, projektiniai sprendiniai apima nuogrindos aplink pastatą įrengimą, takų remontą , įvažiavimo į
garažą remontą (kieta danga) ir vejos įrengimą.
2.5.2. ARCHITEKTŪRA
Pastatas Žaibo g. 19A. Kaune yra gamybos, pramonės paskirties (kepykla su parduotuve).
Paskirtis keičiama į viešbučių.
Keičiant pastato paskirtį iš gamybos, pramonės į viešbučių, įrengiami 8 viešbučio kambariai ir kūrybinės dirbtuvės.
Pirmuose dviejuose aukštuose projektuojamas viešbutis (vyraujanti paskirtis - 62% pastato ploto), mansardos
patalpose numatomos kūrybinės dirbtuvės 19,8% pastato ploto. Cokolinis aukštas naudojamas viešbučio reikmėms ir
projektuojamas bendro naudojimo garažas keturiems automobiliams. Bendro naudojimo plotas pastate sudaro 18,2%
pastato ploto
Planinis erdvinis sprendimas
Pastato tūris ir užstatymo plotas nesikeičia. Esamos gamybinės patalpos perplanuojamos, įrengiant pirmuose
dviejuose aukštuose viešbutį ir mansardiniame aukšte,– kūrybines dirbtuves. Patekimui į viešbutį pritaikomas
esamas įėjimas šiauriniame fasade, iš Žaibo g. pusės. Įėjus patenkama tiesiai į registratūros patalpą, o iš jos į
kambarius pirmame aukšte ir laiptais į kambarius antrame aukšte. ŽN pritaikomas kambarys projektuojamas
pirmame aukšte . ŽN pritaikomas pagrindinis įėjimas į viešbutį.
Pastate yra 2 esamos laiptinės, viena jų (L-1) pritaikoma viešbučio reikmėms, kita (L-2) –bendro naudojimo.
Fasadai: fasadai keičiami įrengiant papildomas langų, bei durų angas, šiltinami, tinkuojami ir dažomi.
Stogas . stogo konstrukcija – geros būklės, nekeičiama, remontuojama, apšiltinama. Stogo danga keičiama.
Papildomam apšvietimui įrengiami nauji stoglangiai stogo plokštumoje.
Vidaus apdaila Sienų tinkas remontuojamas, glaistomas , dažomas. Pertvaros tinkuojamos, glaistomos, dažomos,
san. mazguose dengiamos akmens masės plytelėmis
Įrengiama grindų konstrukcija su garso izoliacija ir danga. Labiausiai dėvimose vietose ir san. mazguose – akmens
masės plytelių
2.5.3. KONSTRUKCIJOS Statinio konstrukcijos – esamos. Pagrindinės statinio konstrukcijos nekeičiamos.
Projektuojamose angose nešančiose sienose, įrengiamos sąramos, keičiama dalis stogo konstrukcijų, vadovaujantis
STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2.5.4. ŠIDYMAS VĖDINIMAS Šildymas – esamas. Vėdinimas iš san. mazgų ir virtuvių numatomas per esamus
ortakius, oro ištraukimas – mechaninis, pritekėjimas per infiltracines orlaides. Garažo vėdinimui projektuojama
vėdinimo sistema, oro pritekėjimas per groteles fasade, oro šalinimui numatomas ortakis virš pastato stogo.
2.5.5. VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS Esamas , neprojektuojamas
2.5.6. ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI esami , projektuojama žaibosauga.
2.5.7. GAISRINĖ SAUGA
Projektas parengtas vadovaujantis gaisrinės saugos reikalavimais, STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“.
Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui:
- statinio laikančios konstrukcijos nustatytą laiką išlaiko jas veikiančias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas;
- ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
- ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- sudaroma galimybė žmonėms saugiai išeiti iš statinio arba juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- pradeda veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo sistemos;
- ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti.
Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ statinys priskiriamas P2.1 (viešbučių, trumpalaikio apgyvendinimo pastatai) gaisro grėsmės grupei.
Bendrieji statinio techniniai rodikliai:
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Viso pastato bendras plotas
1017,64 m2
Didžiausias vieno aukšto plotas
251,81 m2
Pastato tūris
4534 m3
Pastato aukštis (nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus iki višu- 11,05 m
tinio aukšto grindų altitudės)
Maksimalus planuojamas gyventojų skaičius viešbutyje
24 žmonės
Statinio atsparumo ugniai laipsnis
I –mas
Gaisro apkrovos kategorija
3
Architektūriniai sprendiniai, projektuojant viešbučių paskirties pastato kapitalinį remontą, parengti pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, taikomus I atsparumo ugniai laipsnio statiniui.
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų
Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis
Pastato atsparumo ugniai laipsnis

I

II

III

I

6

8

10

REI
60(1)

RE 20(4)

laiptatakiai ir aikštelės

EI 15
(o↔i)3

vidaus sienos

R 90(1)

stogai

REI 120(1)

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio perdangos

laikančiosios
konstrukcijos

2

lauko siena

gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos
ir perdangos

I

Gaisro apkrovos kategorija

Statinio atsparumo ugniai
laipsnis

Projektuojamo pastato atstumai iki greta stovinčių pastatų gali būti mažinami 20 procentų, nes ties Žaibo g. 7
esantis gatvės gaisrinis hidrantas yra už 70 m nuo tolimiausio projektuojamo pastato taško. Norminiai atstumai iki kitų
gretimų pastatų yra išlaikomi. Visi gretimi pastatai yra mūriniai gyvenamieji, ne mažesnio kaip II atsparumo ugniai
laipsnio.
Projektuojamo pastato stogas turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus.
Statomo viešbučio leistinas maksimalus gaisrinio skyriaus plotas bus lygus:
Fg = Fs x G x cos(90KH),
kur:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas GSPR 3 priedo 1 lentelėje (P.2.1 grupės I atsparumo ugniai laipsnio statiniams Fs = 5000 m2).
KH = H/Habs - skaičiuojamojo aukščio koeficientas.
H - aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės iki
pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės (rekonstruojamo pastato Nemuno g.27 grindų altitudės H = 11,05 m.)
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta GSPR 1 lentelėje, priklausomai nuo statinio paskirties, m. Habs = 56 m.
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
Projektuojamam pastatui, maksimalus leistinas gaisrinio skyriaus plotas bus lygus:
Fg = 5000 x 1 x cos (90o x 11,05:56) = 5000 x cos 17,76o = 5000 x 0,95 = 4750 m2.
Maksimalus leistinas gaisrinio skyriaus plotas yra didesnis už bendrą viso pastato plotą, todėl projektuojamas
statinys į atskirus gaisrinius skyrius nedalinamas.
Vadovaujantis LST EN1991-1-1-2:2002, projektuojamam pastatui nustatomas charakteringas gaisro apkrovos
tankis, bus 2. Vadovaujantis GSPR 2 lentele, I atsparumo ugniai laipsnio statinio visų gaisrinio skyriaus konstrukcijų,
turinčių ugnies atskyrimo ar apsaugos funkcijas atsparumas ugniai (min.) turi būti ne mažesnis kaip:
(2 lentelės ištrauka)
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų [turinčių ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas] atsparumas ugniai ne žemesnis kaip
(min.)
laiptinės

REI 90 R 60
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Šioje lentelėje nurodoma minimali laiko trukmė, per kurią išvardinti statinio elementai turi:
R – išlaikyti apkrovas, E – išlaikyti vientisumą (sandarumą), I – išlaikyti izoliacines savybes.
Pastabos:
(1) - Konstrukcijoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos produktai;
(2) - Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai;
(4) - Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.
RN – reikalavimai netaikomi.
I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti naudojamų statybos produktų
degumo klasės parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų altitudę – ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės.
Automobilių parkavimas planuojamas cokolinio aukšto garaže. Cokolinis aukštas atskiriamas priešgaisrine perdanga, ne mažesnio kaip REI60 atsparumo ugniai. Visuomeniniuose statiniuose įrengtos gamybinės patalpos turi
būti atskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei turėti atskirą evakavimo(si) kelią į lauką. Iš cokolinio aukšto projektuojamas atskiras
išėjimas į lauką, o bendra laiptinė atskiriama nuo pirmo aukšto su tambūru šliuzu, kuriame sudaromas papildomas
oro slėgis gaisro metu.
Laiptinių viršutiniame aukšte turi būti įrengtas atidaromas langas, ne mažesnio kaip 1,2 kv.m ploto. Iš vienos
laiptinės patenkama tiesiai į lauką, o iš kitos per koridorių į lauką
Kieto kuro židiniai, pirčių patalpos naujai statomame pastate nenumatomi ir neprojektuojami.
Visame pastate įrengiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su optiniais dūmų detektoriai, išskyrus tas
patalpas, kuriose gaisro kilimo tikimybė maža (vonia, WC ir panašios).
Keliai gaisrinių automobilių privažiavimui prie pastato yra tiesiai iš Žaibo gatvės. Privažiavimas iš abiejų pastato
pusių nebūtinas, nes viršutinio aukšto grindų altitudė yra žemiau 15 metrų.
Išėjimas ant stogo įrengiamas iš laiptinės stacionariomis kopėčiomis per liuką, kurio anga ne mažesnė kaip 0,6 x
0,8 m. Pagal šlaitinio stogo perimetrą įrengiama apsauginė tvorelė, ne žemesnė kaip 0,6 m aukščio.
Išorės gaisrų gesinimui gali būti naudojami gatvės gaisriniai hidrantai ties Žaibo g.35, ir Žaibo g.7, nutolę ne
daugiau kaip 200 metrų atstumu nuo projektuojamo pastato.
Elektros instaliacija pastate įrengiama, vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis.
3. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS
Statybvietė. Statybos metu darbai vyks pastato viduje. Statybinės atliekos bus kraunamos tiesiai į autotransportą
arba tam skirtoje žemės sklypo vietoje į krūvas ar konteinerius ir išvežamos į sąvartas.
Statybinių ir kitų atliekų tvarkymas. remontuojamame pastate atliekas sudaro: statybinės ir buitinės atliekos, plytų
mūro laužas, betono ir tinko laužas ir atliekos, tuščia tara.
Visos statybinės atliekos, atsiradusios vykdant pastato remonto darbus, turi būti išrūšiuotos jų susidarymo vietoje į
tinkamas naudoti atliekas, netinkamas naudoti atliekas, tinkamas perdirbti atliekas, netinkamas perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis). Tinkamos naudoti
statybinės atliekos tvarkingai sukraunamos ir panaudojamos. Nereikalingos statytojui ir netinkamos naudoti statybinės atliekos, sudarius sutartį su atliekas tvarkančia įmone, išvežamos į sutartyje nurodytas statybinių atliekų saugojimo ir laidojimo vietas.
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
Numatomi tokie statybinių atliekų, susidarančių pastato rekonstravimo metu, kiekiai:
- plytų mūro laužo – iki 12,00 m3;
- betono laužo – iki 8,00 m3;
- medienos – iki 2,20 m3;
- cemento likučių – iki 300 kg;
- tuščios taros – iki 600 kg.
Buitinių atliekų išvežimui sudaroma sutartis su atliekas tvarkančia įmone. Atliekos bus skirstomos pagal rūšį: plastiką,
popierių, kitas atliekas.
1. Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų
nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus pažeisti.
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2. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.
4. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE
4.1. MECHANINIS PATVARUMAS IR ATSPARUMAS
Statinio konstrukcijos iš esmės nekeičiamos, įrengiamos angos nešančiose sienose vadovaujantis STR
2.01.01(1):2005. „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.
4.2. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA.
Sklype numatoma 1 elektromobilio stovėjimo vieta su pakrovimo galimybe.
Oro tarša aplinkos oro užterštumo normose nustatytų reikalavimų neviršys.
Statyboje nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos.
4.3. DARBŲ SAUGA Statybinės medžiagos sandėliuojamos pastato viduje. Transportas medžiagų iškrovimo metu
netrukdys kitam transportui pravažiuoti šalia sklypo esančiais pravažiavimais. Statybinės atliekos bus kraunamos
tiesiai į autotransportą arba tam skirtoje žemės sklypo vietoje į konteinerius ir išvežamos į sąvartas.
Prieš statybos darbų pradžią statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti
numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.
Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos darbų
technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys
šiuos reikalavimus:
1. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.
Šie projektiniai sprendiniai negali būti pakeisti nuorodomis ar ištraukomis iš saugos ir sveikatos teisės aktų, norminių
techninių dokumentų, kurios nurodo tik kaip parengti atitinkamą projektinį sprendimą.
2. Ruošiant projektinius sprendimus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, būtina vadovautis:
- įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais;
- darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimais;
- darbo priemonių naudojimo dokumentacija (pateikia gamintojas);
- standartais, metodinėmis rekomendacijomis ir katalogais.
3. Rengiant projektinius sprendimus būtina išsiaiškinti pavojingus ir kenksmingus veiksnius, susijusius su darbų technologija ir statybos sąlygomis, nurodyti jų veikimo zonas, nustatyti (įvertinti) riziką.
Saugaus darbo užtikrinimui numatyta:
-sustabdomas darbas, įvykus vandentiekio ar kanalizacijos tinklų avarijai, nutrūkus karšto, šalto vandens,
elektros energijos tiekimui, sugedus visiems šaldymo įrenginiams, taip pat atliekant pagrindinį patalpų valymą, remontą, dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją;
- technologinių įrengimų remonto darbus numatoma vykdyti tik atjungus juos nuo elektros srovės;
- įrengimai, nuo kurių išsiskiria garai, karštas oras yra aprūpinti vietiniais nutraukimais su oro valymo įrengimais (filtrais);
- visi elektrą naudojantys įrengimai yra įžeminti, jų tiekimo kabeliai gerai izoliuoti, remiantis saugaus elektros
tiekimo reikalavimais;
- max. svoris, pernešant krovinį rankomis, turi būti ne didesnis nei nurodyta „Higieninės kenksmingų darbo
aplinkos veiksnių klasifikacija“ reikalavimuose (vienkartinio keliamo krovinio masė – vyrams neviršija 30 kg, moterims
– 10 kg; dirbant pastoviai per pamainą – vyrams neviršija 15 kg, moterims – 7 kg);
- darbo vietose bus sudarytos higieninės darbo sąlygos, atitinkančios sanitarinių normų reikalavimus;
- baigus darbą būtina sutvarkyti darbo vietą, įrankius;
- visi praėjimai, palangės turi būti neužstatyti pašaliniais daiktais;
- visi dirbantieji turi praeiti įžanginį saugumo technikos instruktažą ir instruktažą darbo vietose pagal LR galiojančius norminius dokumentus.
4.4.. NAUDOJIMO SAUGA.
Pastatas remontuojamas taip, kad naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo,
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo ir
pan.) rizikos:
Naudojama neslidi danga;
Žaibosaugos įrenginiai, bei rozetės įžeminami.
4.5. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS.
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Pastatas apšiltinamas iš išorės, langai numatomi su 3 stiklų paketu.
4.6. PREVENCINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO
Projektuojant pastatą yra išlaikomi visi reikalavimai apsaugai nuo smurto, vandalizmo ir vagysčių. Bus įrengta
apsauginė signalizacija, įrengiami patikimi užraktai, apšvietimas tamsiu paros metu.
4.7. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis STR 2.03.01:2001. “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia (ŽN) reikmėms”.Pirmame aukšte projektuojamas ŽN pritaikytas kambarys. Į pastatą ŽN gali patekti per pagrindinį įėjimą prie išorinių laiptų turėklo tvirtinama pakėlimo platforma.
Prie pastato esančioje automobilių parkavimo aikštelėje 1 vieta skirta ŽN automobiliui.
ŽN pritaikytame viešbučio kambaryje projektuojamas sanitarinis mazgas, pritaikytas ŽN. Durų ir praėjimų plotis atitinka reikalavimus.
ŽN judėjimo trasose įrengiami 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).
Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 500-1 700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi
būti įrengiami įspėjamieji paviršiai.
ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius
bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei
20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių.
Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, būtina palikti aikštelę ŽN vežimėliui važiuoti.
Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų
plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie
stiklo elementai, esantys greta durų.
Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus.
4.8.TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų gyvenimo) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais.
Remontuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo
trikdymo.
5. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
Statinio projekto ekspertizės būtinumą nustato STR .04.04:2017. „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Bendroji ekspertizė neprivaloma.
Statyba ir objektų atidavimas naudoti numatomi vienu etapu.
Statybos kontrolei užtikrinti turi būti paskirtas Statytoją atstovaujantis techninės priežiūros vadovas.
Leidimų statyti ir griauti tvarką nusako STR 1.05.01:2017. „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“.
Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines
patalpas.
Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.
Statybvietė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu.
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos
vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir
judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
Medžiagų kokybės reikalavimai:
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1). Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių,medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
2). Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3). Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas –
su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.
4). Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos
aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.
5). Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų
sandėliavimo.
6). Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.
Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
STR 1.02.06:2012. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
STR 1.02.01:2017 statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai, statinio avarija.
STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
STR 1.06.01:2016 statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto objektų formavimo tvarka
GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo
tvarka.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 2010-07-10, Nr. 1-233.
PV Dalia Laurinaitienė ......................
at. Nr. A1428, NKPAS at. Nr. 3750
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