.

DARŽELIO (UNIKALUS NR.5597-9011-9018) NAUDOJIMO PASKIRTIES
KEITIMO IŠ MOKLSO PASKIRTIES Į VIENO BUTO GYVENAMĄJĮ NAMĄ
PROJEKTAS
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIS

.
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1. Projektinių pasiūlymų sudėtis, rodikliai.
1.1. Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys).
1 lentelė. Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis.
Eil.
Nr.

Žymuo

TP dalys (žymėjimas, sudėtis,
komplektavimas)

1

2

1

MBIV-19-06-TDP-PPD

4

Projekto
dalies
žymėjimas
6

I

PPD

Tomų
Nr.

3
- Bendrieji duomenys
- Bendrieji statinio rodikliai
- Aiškinamasis raštas
- Brėžiniai
- Projektavimo dokumentai

2 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai.
Pavadinimas
1
I. SKLYPAS

Mato
vienetas
2

Kiekis

Pastabos

3

4

1.sklypo plotas

m2

3025.00

2. sklypo užstatymo intensyvumas
3. sklypo užstatymo tankumas
II. PASTATAI
1.Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendras plotas.*
3. Pastato naudingas plotas. *
4. Pastato tūris.*
5. Aukštų skaičius.*
6. Pastato aukštis. *
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:

%
%

18
14

m2
m2
m3
vnt.
m
vnt.

519.57
256.29
1867
1
7.00
1

7.1 Vieno kambario
7.2 2 ir daugiau kambarių
8. Energinio naudingumo klasė
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
11. Kiti papildomi pastato rodikliai
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):
2. Geležinkeliai:
3. Gatvės
IV. INŽINERINIAI TINKLAI
4. inžinerinių tinklų ilgis*
4.1 Vandentiekio tinklai
4.1.2 Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
4.2 Buitinių nuotekų tinklai
4.2.1 Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
4.3 Lietaus kanalizacijos tinklai
4.3.1 Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
5. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis
V. KITI STATINIAI
8. Pastato bendras plotas.*
9. Pastato naudingas plotas. *

vnt.
vnt.

m
mm
m
mm
m
mm
vnt.; mm2
vnt.; mm2

1
F
C

-

---

m2
m2

.
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Mato
vienetas
2
m3
vnt.
m

Pavadinimas
1
10. Pastato tūris.*
11. Aukštų skaičius.*
12. Pastato aukštis. *
13. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Kiekis

Pastabos

3

4

*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.

Tvirtinu:

2019-10-25.

Tvirtinu:

2019-10-25.

Statinio projekto vadovas Simona Sokolovienė, kv. atestato Nr. A 1780

2019-10-25

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

1.2. Bendrasis aiškinamasis raštas.
1.2.1. Projekto rengimo dokumentai.
Pagrindiniai projekto rengimo dokumentai:
o

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.

o

Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

o

Žemės sklypo planas M 1:500
1.2. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis
parengtas projektas sąrašas.
3 Lentelė. Normatyviniai techniniai dokumentai.

EIL.
NR.

ŽYMUO

1

2

PAVADINIMAS

3
LR ĮSTATYMAI

1
2
3

LR Statybos įstatymas.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas.

1996 03 19, Nr. I-1240.
1992 01 21, Nr.5-75.
1998 06 16, Nr. VIII-787.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

STR 1.01.04:2013
4
5
6

STR 1.01.08:2002
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

7
8
9
10
11
12
13

STR 1.06.01:2016
STR 1.03.01:2016
STR 1.01.03:2017
STR 2.01.01 (1):2005
STR 2.01.01 (2):1999
STR 2.01.01 (3):1999

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
Statinio statybos rūšys.
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.
Statinių klasifikavimas.
Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir
pastovumas“.
Esminis statinio reikalavimas „Gaisrinė sauga“.
Esminis statinio reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos

.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

apsauga“.
Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“.
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo
žaibo.
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas.
Statinių konstrukcijos. Stogai.
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
Poveikiai ir apkrovos.
Medinių konstrukcijų projektavimas.
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

STR 2.01.01 (4):2008
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.02.09:2005
STR 2.01.02:2016
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.07:2005
STR 2.09.02:2005

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
ĮSAKYMAI

24
25
26
27

2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338
2011 m. vasario 22 d. Nr. 1-64
2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66 (2009 m.
05- 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija)
2013 m. spalio 4 d. Nr. 1-249

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir
įrengimo taisyklės.
Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo
taisyklės.

LR STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.

28
29
30
31

RSN 156-94
RSN 26-90
DT 5-00
2002 m. gruodžio 30 d. Nr. 522

Statybinė klimatologija.
Vandens vartojimo normos.
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės.

ir

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

32
33
34

HN 33-2011

Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

HN 24:2003
HN 42:2009

1.2.3. Projektuojamo statinio duomenys.
Supaprastinto projekto pavadinimas.
“Darželio (unikalus Nr.5597-9011-9018) naudojimo paskirties keitimo iš mokslo paskirties į
vieno buto gyvenamąjį namą, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., Mokyklos g. 5, projektas“ .
Projektuotojas.
Projektuotojas – Margaritos Bendikaitės individuali veikla Nr. 683150. Projekto vadovas Simona
Sokolovienė, kvalifikacijos atestatas A 1780.
Statybos finansavimo šaltiniai.
Projektavimo ir statybos darbai finansuojami privačiomis savininko lėšomis.
Projekto rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas projektavimo darbų sutartis, projektinių pasiūlymų rengimo
užduotis. Supaprastintos sudėties techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis teisės aktais ir
kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
Statinio geografinė vieta.
Pastato vieta yra Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., Mokyklos g. 5, vakarinėje Lietuvos
dalyje, apie 9.50 km. nuo Gargždų miesto centro. Pastatas yra gyvenamojoje teritorijoje, mažaaukščių
gyvenamųjų statinių žemės sklype.
Kultūros paveldo vertybės.
Esamam statiniui kultūros paveldo specialieji reikalavimai nėra nustatyti.
.
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Klimato sąlygos. Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Klaipėdos rajone yra
sekančios klimatinės sąlygos:
4 Lentelė. Klimatinės sąlygos.
Eil. Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pavadinimas
2
Vidutinė metinė oro temperatūra
Absoliutus oro temperatūros maksimumas
Absoliutus oro temperatūros minimumas
Šalčiausios paros vidutinė temperatūra
Šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra
Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra
Santykinis metinis oro drėgnumas
Vidutinis metinis kritulių kiekis
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)
Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų)
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV,
V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV;
Vidutinis metinis vėjo greitis
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną
kartą per 50 metų

Temperatūra
3
+(6,3÷6,6) 0C
+34.3°C
-36.4°C
-32°C
-(22÷24) 0C
-0.3°C
80,00 %
630 mm
73,4 mm.
83 cm.
4 m/s
40 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Klaipėda priskiriama III-jam vėjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s.;
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Klaipėda priskiriama I–jam sniego apkrovos
rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2).
Statybos rūšis.
Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys“, statybos rūšis, vieno buto
gyvenamojo namo paprastasis remontas.
Statybos paskirtis.
Darželio (unikalus Nr.5597-9011-9018) naudojimo paskirtis keičiama iš mokslo paskirties į vieno
buto gyvenamąjį namą. Vieno buto gyvenamojo namo

paskirtis yra gyvenamoji (vieno buto

gyvenamasis pastatas).
Statinio kategorija.
Vieno buto gyvenamasis namas priskiriamas neypatingų statinių kategorijai.
1.2.4. Trumpas sklypo apibūdinimas.
Žemės sklypas.
Žemės sklypo plotas yra 0.3025 ha ploto. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5555/0004:462. Daikto
pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: vienbučių dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos.
Žemės sklype nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos:
I.

Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas – 0.0015 ha.

XLIX. Vandens, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos. Plotas - 0.0495 ha.
Žemės sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai, įrenginiai.
Planuojamame žemės sklype esamas pastatas kuriam keičiama naudojimo paskirtis, pavėsinė.
Sklype yra 0,4 kv elektros kabelis, vandentiekio ir buitinių nuotekų inžineriniai tinklai, ryšių linija.
.
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Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės.

Gretimose teritorijose yra vienbučių dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, mokykla
Sklypas ribojasi su gyvenvietės Mokyklos gatve.
Sanitarinė ir ekologinė situacija.
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar
aplinkai kenksmingų medžiagų
1.2.5. Projektuojami statiniai.
Statinių sąrašas.
Statinys Nr. 1– darželio pastatas kuriam keičiama naudojimo paskirtis į vieno buto gyvenamą
namą.
Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos, funkcinė paskirtis.
Keičiama pastato paskirtis į vieno buto gyvenamąjį namą, neatliekant jokių statybos darbų.
Pastatas skirtas vienai šeimai, numatyti 6 kambariai, virtuvė, sandėlis, du vonios kambariai..
Pagrindiniai statinio rodikliai yra nurodyti 5 lentelėje.

Pagrindiniai statinių rodikliai yra nurodyti 5 lentelėje.
5 Lentelė. Statinio rodikliai.
Eilės
Nr.
1

Rodiklio pavadinimas
2
Gyvenamo namo rodikliai

1
Gyvenamas plotas
2
Pagalbinis plotas
3
Rūsys
4
Naudingas plotas
5
Bendras plotas
6
Užstatomas plotas
7
Statybinis tūris
8
Užstatomas tankumas
9
Užstatymo intensyvumas
10
Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus vidurkio iki pastato kraigo
Pastato konstrukcijos.

Rodiklis
3
217.83 m2
38.46 m2
263.28 m2
256.29 m2
519.57 m2
399.00 m2
1867.00 m3
13.20 %
17.00 %
7.00 m

Pastato kuriam keičiama naudojimo paskirtis į vieno buto gyvenamąjį namą konstrukcijos:
pamatai – gelžbetonis, pastato sienos plytų, perdanga gelžbetoninė. Fasadų apdaila: geltono
atspalvio plytų mūras; langai – plastikiniai, spalva – balta, lauko durys – plastikinės, spalva – balta.
Pastato cokolis –tinkuotas, spalva – pilka. Pastato stogas – šlaitinis, stogo danga – asbestcementiniai
šiferio lakštai, spalva – raudona.
Pagalbinės konstrukcijos.
Pagalbinės konstrukcijos turi atitikti galiojančius normatyvus ir reikalavimus. Pastatų
konstrukcijos, įskaitant stogo izoliaciją, vidaus ir išorės sienas bei tarpaukštinius perdengimus, yra iš
nedegių medžiagų arba medžiagų, turinčių žemą ugnies plitimo laipsnį. Draudžiama naudoti
medžiagas, kurios turi asbesto, fenolių ar kitų pavojingų medžiagų priemaišų.
Energinio naudingumo klasė.
Pastato energinio naudingumo klasė F.
.
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1.2.6. Inžineriniai tinklai
Vandens tiekimas. Nuotekų šalinimas.
Žemės sklype esančio vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklai pajungti į centralizuotus
gyvenvietės tinklus ir eksploatacija vykdoma vadovaujantis esančio pastato naudotojo abonento
sutartimis.
Elektros tiekimas.
Elektros tiekimas esamas .
Šiluminės energijos tiekimas.
Gyvenamojo namo patalpų šildymui esamas kieto kuro katilas.
Vėdinimas.
Gyvenamojo namo patalpose bus užtikrinti mikroklimato parametrai, atitinkantys Lietuvos
higienos normas HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
reikalavimus (Žin., 2011, Nr. 159-7219).
Gyvenamosios patalpos ir virtuvės patalpa vėdinamos natūraliai – oro padavimas per langus,
sanitarinių mazgų patalpose naudojami ištraukiamieji ventiliacijos kanalai.
1.2.7. Trumpas sklypo sutvarkymo sprendinių aprašymas.
Projektuojami privažiavimai, keliai, takai, aikštelės.
Sklypas ribojasi su Šiūparių kaimo gyvenvietės Mokyklos gatve.
Į žemės sklypą esama nuovaža iš gatvės. Žemės sklype automašinos statomos kiemo
aikštelėje ir privažiavimo prie pastato ribose.
Projektuojamų aikštelių, takų išdėstymas sklype pateikiamas sklypo plane SP – 1.
Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas.
Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas lietvamzdžiais ir integruojamas sklype esantį gruntą.
Mažosios architektūros formos.
Mažosios architektūros formos neprojektuojamos.
1.2.8. Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.
Statybinis laužas.
Kadangi nenumatoma jokių remonto darbų tai ir statybinio laužo nebus.
1.2.9. Urbanistikos sprendiniai. Apsauginės ir sanitarinės zonos.
Projektuojamam statiniui sanitarinės ir apsauginės zonos nenustatomos.
1.2.10. Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte.
Gaisrinė sauga. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
Pastatas esamas. Statinio laikančios konstrukcijos gaisro atveju tam tikrą laiką turi išlaikyti
apkrovas.
Duomenys apie statinius.
Gyvenamas namas yra vieno aukšto. Namo stogas keturšlaitis.

.
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6 lentelė Bendrieji statinio rodikliai
Rodiklio pavadinimas

Dimensija

Kiekis

Gaisrinės saugos dalies skaičiavimų pradiniai statinio rodikliai
Gyvenamojo namo rodikliai
Pastato aukštis

m

6,20

Bendras gyvenamojo namo plotas

m2

519,57

Bendras pastato tūris

m3

1867,00

Aukštis iki viršutinio eksploatuojamo aukšto grindų altitudės nuo
gaisrinių kopėčių žemiausio pastatymo paviršiaus

m

1,30

Aukštų skaičius

vnt

1

Žmonių skaičius pastate:

vnt

4

Aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus iki pastato stogo viršaus

m

7,0

Bendrieji reikalavimai.
Statiniai suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui:
-Statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas
-Ribojamas ugnies bei dūmų plitimas;
-Žmonės gali saugiai evakuotis iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
-Ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti.
Priešgaisriniai sprendimai.
Gaisrinės technikos privažiavimo prie statinio ir išorės gesinimo priemonių keliai užtikrina
gaisrinių automobilių privažiavimą prie pastato.
Vietinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos turimų priemonių užtenka atlikti gelbėjimo darbams
tokio lygio pastatuose.
Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas
Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant atstumus tarp pastatų.
Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio
pateikiami lentelėje.
7 Lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų.

Pastato
atsparumo ugniai
laipsnis
II

Atstumas (m) iki gretimų pastatų
I

II

III

8

8

10

Kaimyniniuose sklypuose esami statiniai, kurie ribojasi su projektuojamo pastato sklypu išlaiko
norminius atstumus.
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai.
Gyvenamasis namas, pagal savo paskirtį gaisro grėsme jame, priskiriamas P.1.1 grupei.
Pastatas pagal savo konstrukcijas priskiriamas II -am statinio atsparumo ugniai laipsniui. Šio statinio
gaisrinio apkrovos kategorijai reikalavimai netaikomi. Viso jo elementų (konstrukcijų) atsparumas
.
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ugniai turi būti ne mažesnis kaip:
8 lentelė Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai.
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

Statinio
atsparu
mo
ugniai
laipsnis

Gaisro
apkrovos
kategorija

II

RN

gaisrinių
skyrių
atskyrimo
sienos ir
perdangai

Laikančios
konstrukci
jos

nelaikančios
vidinės
sienos

REI 60(1)

R 45(2)

EI 15

lauko
siena

laiptinės

aukštų,
pastogės
patalpų,
rūsio
perdangos

stogai

REI 20(2)

RE
20(4)

EI 15
(o↔i)(3)

Laiptata

vidinės
sienos

kiai ir
aikštelės
R 15(5)

REI 30

(1) Konstrukcijoms įrengti 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.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A
ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie
aukštesnio aukšto lango);
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus
atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų
užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.
RN – reikalavimai netaikomi.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai
9 lentelė Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 Nr. 1-338
Priešgaisrinės
užtvaros
atsparumas
ugniai

Durys, vartai,
liukai(2)(3)(4)(5)(6)

45

EW 30–C3

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės
EI 45

Inžinerinių tinklų
kanalų ir šachtų
atsparumas
ugniai

Užsklandos ir
konvejerio
sistemų sąrankos

Langai

EI 45

EI2 30

EW 30;

Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijų elementais ir paviršiais
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti degumo klasės.
10 lentelė Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 Nr. 1-338
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos

Konstrukcijos

I

II

III

statybos produktų degumo klasės
Gyvenamosios patalpos
Techninės nišos, šachtos, taip pat
erdvės virš kabamųjų lubų ar po
dvigubomis grindimis ir pan.
Cg ; Dg; Eg kategorijų gamybos ir
sandėliavimo patalpos
garažas, katilinė

B–s1, d0(2)

RN

RN

RN

RN

RN

sienos ir lubos

B–s1, d0

D–s2, d2

RN

grindys

A2FL– s1

DFL–s1

RN

sienos ir lubos
grindys

Sienos ir lubos

D-s2,d2

grindys

DFL-s1

šildymo įrenginių
patalpų grindys

A2FL-s1

.
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RN – reikalavimai nekeliami.
Pastato konstrukcijoms ir apdailai naudojami statybos produktai neturi didinti statinio gaisrinio
pavojingumo. II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant
dvigubus(vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnė kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos
produktus.
Visos stogo medinės konstrukcijos turi būti impregnuojamos taip, kad taptų ne mažesnės kaip
B-s3, d2 degumo klasės.
Pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.
Statomi pastatai pagal sprogimo ir gaisro pavojų nėra klasifikuojami. Projektuojamų
pastatų sklype nesusidarys sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos, nenumatomas degių medžiagų
sandėliavimas prie pastatų.
Evakuacijos keliai.
Pastatuose gali būti ne daugiau nei 14 asmenų. Gyvenamajame name evakuacija iš pirmo
aukšto vykdoma per pagrindines įėjimo – išėjimo duris, taip pat ir pro langus. Didžiausias
gyvenamajame name evakuacijos kelias 1 8 metrų.
Evakuacijos kelių plotis turi būti ne mažiau 1 m, o durų – ne mažiau 0,80 m.
Evakuacijos keliuose praėjimų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2 m – grindys lygios, o
slenksčiai tik durų angose, ne didesni kaip 1,5 cm. Taip pat evakuacinių išėjimų iš pastato išorinės
durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus iš vidaus.
Bendras vandens kiekis gaisro gesinimui.
Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui (gaisro trukmė 3h): (10 l/s )[ x 3600s/1000l ] x3 val.=
108m3
Gaisro gesinimo darbams skirtos priemonės.
Gyvenamajame name turi būti po vieną (4kg) ABC klasės gesintuvą
Gaisro signalizacija ir gesinimo sistema
Pastate turi būti įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai vadovaujantis LST EN 14604 serijos
standartu reikalavimais, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis
ir gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimo instrukcija
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos
Nagrinėjamame pastate vidaus vandentiekio sistemos įrengimas nėra numatomas
Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai.
Vanduo gaisro gesinimui iš Šiūparių gyvenvietės priešgaisrinių įrenginių.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
Vieno buto gyvenamajame name užtikrinamos normalios sąlygos gyventojams: užtikrinamas
geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir
dirbtinis apšvietimas.
Gyvenamojo namo gyvenamosiose patalpose užtikrinamos Lietuvos higienos normos HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ reikalavimai.
.
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Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos.
Pastatuose oro taršos šaltinių nebus.
Mikroklimato parametrai.
Statinys užtikrintų gerą mikroklimatą patalpose.
Mikroklimato parametrai gyvenamosiose patalpose atitinka pakankamos šiluminės aplinkos
normuojamas vertes pagal Lietuvos higienos normą HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių
pastatų mikroklimatas”, kur patalpų mikroklimatas temperatūros, santykinės oro drėgmės, oro
judėjimo greičio, atitvarų paviršių temperatūros ir šiluminio spinduliavimo derinys.
11 lentelė. Gyvenamųjų patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės
Eil.
Nr.

Mikroklimato parametrai

1
1
2

2
Oro temperatūra, oC
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje
nuo grindų, ne daugiau kaip oC
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s

3
4

Ribinės vertės
Šaltuoju metų
Šiltuoju metų
laikotarpiu
laikotarpiu
3
4
18–22
18–28
3
3
35–60
0,05–0,15

35–65
0,15–0,25

12 lentelė. Pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo
naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Patalpos
Buto pagalbinės
Koridoriai ir sandėliukai
Drabužinės
Vonios ir tualetai
Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo
Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai
Bendros virtuvės
Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai
Rūsiai ir sandėliai
Darbo ir poilsio kambariai

Temperatūrų ribinės vertės, °C
18–21
18–20
20–23
14–16
18–22
20–23
4–8
18–22

Patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Pastate patalpos orientuotos pasaulio šalių atžvilgių taip, jog bent dviejuose kambariuose kovo
22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė bus ne trumpesnė kaip 2,5 valandos. Per šią trukmę
tiesioginių saulės spindulių kritimo kampai bus ne mažesni kaip: vertikalus kampas - 6° (kampas, kurį
sudaro saulės spindulys su horizontaliu paviršiumi, esančiu išorinės sienos įstiklinto paviršiaus
apatinės dalies lygyje); horizontalus kampas - 20° (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su išorinės
sienos įstiklintu paviršiumi). Dirbtinio apšvietimo sistemos galingumas turi būti toks, kad būtų
užtikrintos dirbtinės apšvietos normuojamų dydžių vertės ir sudaryta galimybė padidinti apšvietos

galingumą iki 20 W į grindų ploto m², o šviestuvai kambariuose išdėstyti taip, kad atstumas nuo bet
kurios kambario vietos ikiartimiausio šviestuvo būtų ne didesnis kaip 4 metrai.
Gyvenamųjų patalpų langų stiklo ploto santykis su grindų plotu yra ne mažesnis 1:6 (STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 5 priedas ir 7 priedas).
.
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13 lentelė. Namo patalpų natūralios apšvietos koeficientų mažiausių dydžių vertės
Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta
1.Gyvenamieji kambariai
2. Virtuvė
3. Gyvenamieji kambariai, virtuvė, apšviečiami per langus,
įrengtus nuožulnioje stogo plokštumoje

Natūralios apšvietos koeficientas
(patalpos atitvarų perforuoto ploto ir
patalpos grindų ploto santykis)
1:6
1:8
1:10

14 Lentelė. Patalpų dirbtinės apšviestos parametrų mažiausios leidžiamos vertės.
Patalpos

Normuojamos
apšviestos dydis, lx

1
2
1. Bendrasis kambarys (svetainė)
150-300
2. Miegamasis
100-200
3. Virtuvė, virtuvė niša
100-200
4. Valgomasis
100-200
5. Kabinetas, biblioteka
300
6. Koridorius, holas
50
7. Skalbykla
100
8. Vonia, tualetas
75
9. Rūbinė
100
10. Sandėliukas
50
Pastaba. Apšviestos vienetas – liuksas (lx).
1 liumeno šviesos srautas, krentantis statmenai į 1 m2 plotą.

Normuojamos apšviestos
plokštuma nuo grindų
paviršiaus, m
3
H 0,8
H 0,8
H 0,8
H 0,8
H 0,8
H 0,0
H 0,8
V virš plautuvės
H 0,0
H 0,0
Liuksas – apšvieta, kurią

suteikia

Pastato vidaus aplinkos garso klasė.
Vieno buto gyvenamasis namas neviršys STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos
apsauga nuo triukšmo“ numatytų leistinų garso lygių. Garso komforto lygis pastate numatomas ne
mažesnis nei C.
15 lentelė. Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.
Apsaugomos erdvės tipas

Vidinių atitvarų
garso klasė
C
Rodiklis
R′w arba DnT,W
(dB)
60

Kambariai nuo negyvenamosios paskirties patalpų arba bendrojo
garažo
Kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų arba bendrojo 55
naudojimo patalpų) *
Įėjimo į butą durys (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.)
30 (C)
Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys) nuo to paties buto kitų
–
patalpų**
*

Mažiems prieškambariams bei įėjimams šie reikalavimai netaikomi, kai juose užtikrintas pakankamai geras sienų ir durų
kombinacijos garso izoliavimas, pvz., C garso klasės butuose turi būti naudojamos C garso izoliavimo klasės durys (žr. VII
skyriaus 17 lentelę).
**
C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių butams, tada ribinė vertė
yra 41 dB.
.
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16 lentelė. Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios normuotojo
svertinio smūgio garso slėgio lygio L′n,w arba L′n,w + CI,50–2500 vertės.
Apsaugomos erdvės tipas

Perdangų garso klasė
C
Rodiklis
L′n,w (dB)

Kambarių nuo pastato negyvenamosios paskirties patalpų

48

Kambarių nuo virš jų esančių kitų butų patalpų

53

Kambarių nuo bendrojo naudojimo patalpų

58

* C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių butams, tada ribinė vertė yra 60 dB.

17 lentelė. Durų ir langų garso izoliavimo klasė.
Garso izoliavimo

Garso izoliavimo klasės žymuo

Išmatuotų laboratorinių garso izoliavimo

Rw–kl, dB

rodiklių Rw ribos, dB

Neklasifikuojama

≤ 20

30

33–37

klasė
Neklasifikuojama
C

18 lentelė. Gyvenamųjų pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.
Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės
Išorės aplinkos garso klasė

Išorinių atitvarų garso klasė
C
Rodiklis
D2m,nT,W (dB)

C

30

Drėgmės reguliavimas
Visų aukštų patalpose ne turi atsirasti vandens ant vidinių ir išorinių sienų nei skystu pavidalu
nei dėmėmis bei pelėsiu. Oro drėgmė reguliuojama naudojant efektyviausias šildymo ir vėdinimo
sistemas, atitvarų hidroizoliaciją. Patalpų langai numatomi su mikroventiliacijos galimybe.
Pastatas turi būti apsaugotas nuo neigiamų lietaus, sniego, gruntinio vandens ir kitos filtracijos
poveikio į juos:
-Izoliuojant nuo drėgmės (hidroizoliacija) pamatus, sienas, grindis.
-Įrengiant drenažą.
-Įrengiant lietaus nuvedimo latakus ir vamzdžius nuo stogo.
Naudojimo sauga.
Statiniai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo,
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros
srove, sprogimo) rizikos:
٠ Virš įėjimų įrengiami stogeliai;
٠ Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs;
٠ Įrengiamos įžemintos elektros rozetės;
.
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1.3. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai
Pastatui keičiama paskirtis neatliekant jokių statybos darbų. Bendrieji techniniai reikalavimai bei
nurodymai statybos darbams nepateikiami.

,
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