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TECHNINIO DARBO PROJEKTO (TDP) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Eil. Nr. Dalis Projekto dalies pavadinimas
pagal STR 1.04.04:2017

Projektuotojas Projekto vadovas Architektas/
Projekto dalies 
vadovas

1 B Bendroji dalis

MB „Namų
centras“

Įmonės kodas
304196485

Laura
Merkelienė

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

 A 1779

Mantė
Jankauskienė

architektūros
 magistro
 diplomas

 M Nr. 0022560

2 SP Sklypo plano dalis

MB „Namų
centras“

Įmonės kodas
304196485

Laura
Merkelienė

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

 A 1779

Mantė
Jankauskienė

architektūros
 magistro
 diplomas

 M Nr. 0022560

3 A Architektūros

MB „Namų
centras“

Įmonės kodas
304196485

Laura
Merkelienė

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

 A 1779

Mantė
Jankauskienė

architektūros
 magistro
 diplomas

 M Nr. 0022560

4 K Konstukcijų

Kęstutis
Misius

I.V.V. Nr.
929261

Laura
Merkelienė

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

 A 1779

Kęstutis Misius

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

38380

5 VN Vandens ir nuotekų
Robertas

Paulauskis /

IVVP Nr.
597285

Laura
Merkelienė

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

 A 1779

Robertas
Paulauskis

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

37958

6 ŠVOK Šildymo, vedinimo

MB SIPRIS

Įmonės kodas. 
305721295

Laura
Merkelienė

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

 A 1779

Sigitas 
Pušinskas 

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

32801

Projekto sudėties žiniaraštis
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7 E Elektrotechnikos

Modestas
Daukšys

I.V.V.
Nr.780634

Laura
Merkelienė

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

 A 1779

Modestas
Daukšys

KVALIFIKACIJOS
atestato Nr. 

36323
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas Paslaugų paskirties pastato Šilalės r. sav.,Traksėdžio sen., Dirkintų k.,
Palokysčio g. 1 statybos projektas

Statytojas Koordinacinis centras „Gilė“ į.k. 300021467

Projektuotojas MB „Namų centras“. Į.k. 304196485, Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r. e-mail: 
architekte  @namucentras.lt, tel. +37061143441

Projekto vadovas Laura Merkelienė A 1779

Projekto rengimo 
pagrindas

Techninio darbo projekto rengimo pagrindas yra projektavimo darbų sutartis
Nr. NC.21.06 ir projektavimo užduotis. Techninis darbo projektas parengtas 
vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos reglamentais, higienos normomis, 
teisės aktais, kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei 
užsakovo pageidavimais.

Statinio kategorija Neypatingas statinys

Funkcinė paskirtis 7.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir 
buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto 
dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo 
namai, krematoriumai ir kiti pastatai;

Statybos rūšis Pagal STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys – Nauja statyba.

Projekto rūšis (stadija) Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – rengiamas techninis darbo 
projektas

Projekto dalys Bendroji dalis

Statinio geografinė vieta Šilalės r. sav.,Traksėdžio sen., Dirkintų k., Palokysčio g. 1
Sklypo kadastrinis Nr. 8701/0004:77  Balsių k.v.;

Projektuojamas  statinys,
statinių sąrašas

Projektuojamas konsultacijos paslaugų su administracijos patalpomis pastatas: 
(projektuojamas statinys Nr. 1 sklypo planuose), bendrasis plotas – 200,05 m2, 
pagrindinis plotas – 95,90 m2, pagalbinis plotas – 104,15  užstatymo plotas – 
244 m2, statybinis tūris – 1100 m3, pastato aukštis – 4,70 m; aukštų skaičius – 
1 vnt.;
naudingumo klasė – A++; pastato akustinio komforto sąlygų klasė – C;

Esamų statinių 
architektūrinės būklės 
įvertinimas

Sklype statinių nėra.

Ryšys su gretimu 
užstatymu

Gretutinis užstatymas – miesto, sodybinis.

Kultūros paveldo vertybė, 
saugomos teritorijos

 Sklypas nepatenka į jokią saugomą teritoriją ar apsaugos zoną.

Inžineriniai  tinklai  ir
įrenginiai

Sklype inžinerinių tinklų nėra. Prisijungimas projektuojamas pagal gautas 
prisijungimo sąlygas. 

Klimato sąlygos Klimatinės sąlygos Šilalės rajono savivaldybėje: vyrauja pietryčių, pietvakarių 
ir rytų krypčių vėjai.  Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 4,9 – 5,1 m/s. 
Vidutinė metinė oro temperatūra yra  5,7°C. Vidutinė temperatūra šilčiausią 
mėnesį (liepą) yra 16,1°C, o šalčiausią metų mėnesi (sausį)  -5,3°C. Šildymo 
sezono šalčiausių parų oro temperatūra -17,1°C. Vidutinis kritulių kiekis per  
metus yra 797 mm, didžiausias metinis kritulių kiekis yra >900 mm (Laukuvos 
meteorologinė  stotis), mažiausias kritulių kiekis per mėnesį 0,0 mm (2002 m. 
rugpjūtis, Laukuvos meteorologinė  stotis), storiausia sniego danga 94 cm 
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(1931 m. kovas, Laukuvos meteorologinė stotis). Didžiausi ir  intensyviausi 
lietūs dažniausiai vyksta šiltuoju metų laikotarpiu – birželio – rugpjūčio  
mėnesiais.

Reljefas, želdiniai, 
vandens telkiniai

Projektuojamo  pastato statybos sklypo reljefas priskiriamas lygiam.

Topogeodeziniai,
geologiniai,
hidrogeologiniai
duomenys

Sklypo kadastrinius matavimus 2021 m. atliko A.Z. Kvalifikcijos paž.nr. 2M-
M-2790.
Sklypo topografinę nuotrauką 2021-04 atliko T.V. . Kvalifikacijos paž. Nr. 
1GKV-110. suteiktas Nr. 87:21:83.

Higieninė  ir  ekologinė
situacija

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių 
šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje 
nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.

Kompiuterinės programos Appache „OpenOffice 4.1.2“ (AOO412m3(Build:9782)  -  Rev. 1709696); PDF
Split and Merge basic 2.2.4 (free license); DraftSight Licenzijos aktyvacija per 
email; nemokama programa

2. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS

2.1.  Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai

Elektros tiekimas. Projektuojamas. Projekto elektrotechnikos dalis parengta pagal elektros tinklų 
nuosavybės ribų aktą Nr.16-00629. Elektros pajungimas  prjektuojamas nuo šalia sklypo esančios elektros 
spintos.

Vandentiekis/ nuotekos. Projektuojami. Pajungiami pagal UAB „Šilalės vandenys“ išduotas 
prisijungimo sąlygas Nr. 8-33 (3.23).

2.2. Vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas

Vandens tiekimas. Remiantis UAB „Šilalės vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis vandens 
tiekimas į pastatą numatomas iš Palokysčio gatvėje esančių vandentiekio tinklų, prisijungiant prie esančios 
vandentiekio požeminės sklendės Nr.139, esančios šalia sklypo ribos.

Nuotekų šalinimas. Remiantis UAB „Šilalės vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis  pastato 
buitinės nuotekos bus prijungiamos prie Palokysčio gatvėje esančių buitinių nuotekų tinklų, prie sklypo ribos
įrengiant PVC nuotekų šulinį Nr. 137.

Elektros energijos tiekimas. Projekto elektrotechnikos dalis parengta pagal elektros tinklų 
nuosavybės ribų aktą Nr.16-00629. Elektros pajungimas  prjektuojamas nuo šalia sklypo esančios elektros 
spintos. 

Šilumos energijos tiekimas. Paslaugų teikimo ir administracinėse  patalpose projektuojamas 
šildymas šilumos siurblio oras – vanduo  pagalba. 

Reikalavimai šildymo sistemos reguliavimo įtaisams:
• Šildymo sistema yra reguliuojama;
• Reguliavimas galimas visose šildomose patalpose:
• Naudojant vidaus termostatinius ventilius;
• Yra įrengtas patalpų arba išorės termostatas.

Pastato vėdinimas. Vėdinimo sistemos montuojamos iš cinkuoto plieno ortakių. Oro apykaitai numatyta 
rekuperacinė vėdinimo sistema. 

Ryšių tinklai: neprojektuojami.

2.3. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas;

Pastate numatoma naudoti šilumos siurblį oras – vanduo.
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3.             SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMAS SKLYPE.

 Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas. Iki sklypo yra 
Šilalės miesto Palokysčio ir Birutės gatvės. Autotransportas į sklypo teritoriją įvažiuos iš pietrytinės pusės, 
Birutės gatvės. 

 Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai.  Automobiliai statomi 
projektuojamo pastato sklypo ribose, kieta danga dengtoje aikštelėje. Pagal STR 2.06.04:2014 Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Mašinų stovėjimo aikštelių poreikis tokiems statiniams 
nenustatomas. Projektuojamos 5 automobilių stovėjimo vietos. Mašinos statomos  sklype ant trinkelių 
dangos.

4.              INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS;

Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo bei vibracijos lygio padidėjimas statybų darbų metu ar 
įrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos 
padidėjimą. Statybų darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo valandas (statybų 
darbai planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir Statybos transporto judėjimą atitinkamame 
pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą, kuri atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis 
naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.

Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus 
paliesti. Statybos metu statybos aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. 

Planuojamų statybos darbų sąlygojamas fizinis poveikis apima statybos metu vykdomą pastato 
pamatų įrengimą, dirvožemio nukasimą, nustūmimą, galimą dirvožemio sluoksnių sumaišymą bei 
suspaudimą (sutankinimą).

Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį 
dirvožemio sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos sutvarkymui. Visi 
žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir DT 
5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Statybos metu turi būti naudojami 
techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios atliekos tvarkingai sandėliuojamos ir laiku pašalinamos iš 
statybų vietos taip sumažinant galimą poveikį dirvožemiui. Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus 
sandėliuojami. fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. Darbų zonoje bus laikomos tepalus 
absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

 Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš 
statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai. Vykdant griovimo 
darbus bus naudojami vandens purkštuvai ir drėkinami darbiniai paviršiai siekiant išvengti dulkių debesų 
susidarymo. 

Tikėtinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas dėl statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos 
aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todėl statybos neturės įtakos 
materialinėms vertybėms. 

Darbai nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl vibracijos, šviesos, šilumos, 
jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. Rekonstruotu šiuo projektu statinių 
eksploatacijos metu poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms nenumatomas.

Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas projektuojamuose pastatuose statybos ir eksploatacijos metu 
turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Visais atvejais atliekos 
turi būti renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Statybinių atliekų tvarkymas. Numatomi tokie statybinių atliekų kiekiai:
- plytų laužo – iki 0,5 m3;
- betono laužo – iki 0,1 m3;
- metalo laužo – iki 10 kg;
- medienos atliekų – iki 0,1 m3;
- tuščios taros – iki 10 kg.

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinių pripažinimo 
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tinkamais naudoti. Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik 
sklypo teritorija.

Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji 
dalis būtų antrinio panaudojimo kelių, privažiavimų tiesimui ir pan. Tarnybinės 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 produktai nepatektų į 
gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. 
Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. Statybinės 
atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 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. Gruntas įrengiant 
pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti.

Atliekamas gruntas išvežamas į miesto Savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. 
Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie 

faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną.
Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

• Statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio 
projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, 
keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150mm ir mechaninis atsparumas 
tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, 
gruntas.

• Energijos gavybai – medienos atliekos (naudojimo būdas R1), kurios neapdorotos medienos 
konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo 
aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290).

• Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba 
kitos savo fizine struktūra panašios inertinės atliekos (pvz. Atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).
Su statybviete besiribojančių gyvenamųjų namų, veikiančių įstaigų, organizacijų, maisto pramonės 

įmonių, visuomeninės paskirties statinių, saugomų, rekreacinių teritorijų, kultūros paveldo objektų, 
archeologinių, istorinių paminklų, kapinių, vertingu dendrologiniu, estetiniu bei kraštovaizdžio formavimo 
požiūriu želdinių nėra.

• Statybos aikštelė. Pastato statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose neužtveriant esamų
kelių ir gatvių. Statybinės medžiagos sandėliuojamos taip pat žemės sklypo ribose. Krovininis 
transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti esamomis gatvėmis ir 
keliais. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar 
konteineriuose ir išvežamos į sąvartas.

• Statybinių atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 
31 straipsniu nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:
• tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių

medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų
pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;

• tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas
į perdirbimo gamyklas;

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta
tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, 
kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už 
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.
Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui.
Bendras išvežamų atliekų kiekis numatomas iki 200 kg.
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti.
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Atliekų tvarkymas pastato eksploatacijos metu. Pastatų eksploatavimo metu buitinės atliekos bus 
komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų 
surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis autotransporto įmonėmis. Buitinės atliekos 
pastato eksploatavimo metu bus surenkamos sklypo ribose pastatytame buitinių atliekų konteineryje. 
Rekomenduojama atliekas rūšiuoti.

5.             SAUGOMOS TERITORIJOS, KULTŪROS PAVELDO, URBANISTIKOS
SPRENDINIŲ TRUMPAS   APRAŠYMAS, APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS

Techninis darbo projektas parengtas remiantis detaliuoju planu (R. T. (duomenys neskelbtini) Žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 8701/0004:394, bendras plotas 2,3502ha), esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų 
kaime, dalijimo ir atskirtų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo i kitos paskirties žemę, 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. DĮV-1041 ,,Dėl R.T. (duomenys neskelbtini)
žemes sklypo detaliojo plano tvirtinimo", keitimą ( priedas TPDRIS sistemoje, TPD Nr. KV-T-87-21-305 ), 
keliamus teritorijos naudojimo tipo, žemės naudojimo paskirties ir būdo, pastatų aukščio, užstatymo tankio 
bei intensyvumo keliamus reikalavimus.
Statybos sklypas nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas. Sklypo užstatymas nekeičiamas.
Greta nėra registruotų kultūros vertybių. Projekto sprendiniai remiasi DP sprendiniais.

Specialios žemės naudojimo sąlygos.
9.1. VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,0042 ha).

• 9.2. III. Kelių apsaugos zonos (0,0337 ha)

Statinys turi būti projektuojamas taip, kad kilus gaisrui:
• statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
• būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
• būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
• žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar butų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
• ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

6.              APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS
APRAŠYMAS;

Prieigos  prie  pastato  atviros,  apšvelgiamos  iš  toliau.  Pagrindinių  įėjimų  į  pastatą  lauko  durų  neslepia
želdiniai ir priestatai. Projektuojamas pastato prieigų apšvietimas – įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat
apšviesti  natūralia  ar  dirbtine  šviesa.  Dirbtinis  apšvietimas  įjungiamas  automatiškai.  Įėjimai  į  pastatą  -
rakinami.  Langai  bei  vitrininiai  langai  numatomi  su  smūgiui  atspariu  stiklu,  su  užraktais.  Pastate
projektuojama  apsauginė  signalizacija,  įrengiamos  vidaus  ir  lauko  stebė  Lauko  mažosios  architektūros
elementai parenkami tvirtų, atsparių vandalizmui medžiagų – betono, plieno.

7.             UNIVERSALAUS DIZAINO,   APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO
NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS;

Rekomenduojama paslaugų teikimo patalpas bei visus pstato elementus įrengti taip, kad nesukeltų
kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas judėjimas ir veikla.
Teritorija
Automobilių stovėjimo aikštelėje, sklypo teritorijoje įrengiama viena automobilių stovėjimo vieta pritaikyta 
neįgaliųjų transportui. Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio turi
būti iki 150 mm. ŽN skirtos transporto priemonių stovėjimo vietos turi būti pažymėtos horizontaliu 
ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis). ŽN automobilių stovėjimo vietos turi būti gerai apšviestos 
tamsiuoju paros metu. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, 
neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi 
būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, 
dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.
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Ispėjamieji paviršiai 
Projektuojama vedimo sistema iš lygiagrečių juostelių skirta silpnaregiams (geltonos spalvos trinkeliai)  
nuo patekimo i sklypą iš įvairių krypčių pėsčiųjų takuose iki pagrindinio įejimo į pastatą.
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).
Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, 
sklindančiu nuo jų paviršiaus.
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.
Įėjimas į pastatą:
ŽN pritaikyti įėjimai į pastatus, judėjimo trasos, patalpos ir įrenginiai, ŽN pritaikytos vietos patalpose ir 
nuorodos į jas turi būti pažymėtos tarptautiniu ŽN ženklu.
Prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm. Durų 
slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo 
įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi.
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. Jei lauko duryse 
įrengiamas langelis, jis turi būti įstiklintas smūgiams atspariu stiklu, o langelio apačia turi būti ne aukščiau 
kaip 900 mm nuo grindų paviršiaus. 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.
Informaciniai ženklai / Žymėjimas:
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 pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobilių stovėjimo vietos, 
įėjimai į pastatus, tualetų kabinos ir kt.) turi būti pažymėti ŽN informaciniu ženklu.
ŽN informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos turi būti įrengti 1 500-4 500 mm nuo grindų ar 
šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. 
Pakabinti ŽN informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, 
manevrams skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN.
ŽN 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.
 ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN 
pasiekiamumo zonoje, esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma - Brailio raštu.
PATALPOS
Pastate įrengiamas A lygio tualetas neįgaliesiems.
Pastato pirmame aukšte yra numatytas sanitarinis mazgas pritaikytas ŽN reikmėms.  ŽN pritaikyto 
san.mazgo dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje 
liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Būtina įvertinti tai, kad važiuojant po kai 
kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai. Unitazas turi būti pastatytas taip, kad 
iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas 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
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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. ŽN pritaikytos 
kabinos durys turi atsidaryti į išorę. ŽN pritaikytas praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm 
nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750–850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą 
būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN 
pritaikyto praustuvo 800 mm– 900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus (129–132 p.). Sanitarinėse 
patalpose, pritaikytose ŽN, 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. Praustuvų, dušų, vonių 
čiaupai turi būti svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai turi būti patogūs naudotis ŽN. Jie gali
būti mechaniniai ar automatiniai.
Visose pagrindinės paskirties patalpose, judėjimui skirtose patalpose ir zonose, kitose lankytojų aptarnavimo 
patalpose būtina įrengti pavojaus signalizaciją. Pavojaus signalas turi būti perduodamas garsu ir šviesa.
ŽN pritaikyto įėjimo durys turi būti varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos rankomis arba 
automatinės). Švaistinės durys tokiame įėjime neleidžiamos. Koridoriuose ir kitose patalpose žmonės su 
regėjimo sutrikimais turi būti apsaugoti nuo atsitrenkimo į žemai įrengtus atsikišusius elementus ir 
konstrukcijas. Jei koridoriuose žemiau kaip 2 100 mm ir aukščiau kaip 800 mm kabinami ženklai, šviestuvai 
ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos daugiau nei per 100 mm, po jais ant grindų būtina įrengti ne 
žemesnį kaip 50 mm bortelį arba perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm nuo grindų. 
Patalpose su nuožulniomis lubomis, po laiptatakiais ar kitais elementais, kai patalpos aukštis po jais tampa 
mažesnis nei 2 100 mm, būtina įrengti nurodytų aukščiau dydžių perspėjantį bortelį, atitvarą ar barjerą.
ŽN turi būti užtikrinta galimybė laisvai judėti po visas lankytojams skirtas patalpas. Tarpai tarp prekystalių, 
vitrinų, baldų, stelažų ir kitokių patalpose išdėstytų elementų turi būti ne siauresni kaip 1 500 mm. Plotis tarp
šių elementų ŽN pravažiuoti neturi būti mažesnis nei 900 mm. Visose lankytojams skirtose patalpose turi 
būti paliktas ne mažesnis kaip 1 500 x 1 500 mm laisvas plotas ŽN judėti. 
Lankytojų aptarnavimo vietose ŽN būtina užtikrinti galimybę laisvai judėti bei patogiai bendrauti su 
aptarnaujančiuoju personalu.
Lankytojams skirtose patalpose ŽN turi būti laisvai pasiekiami visi lankytojams patiems naudotis skirti 
elementai.
Priėmimo zonos, prekystaliai, stalai, kasos ir rūbinės įrengiamos vadovaujantis ISO 21542:2011 19 ir 20 
skyriais.
Grindų ir sienų paviršiai įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 31 skyriumi.
Lauko ir statinių vidaus apšvietimas projektuojamas vadovaujantis HN 98:2000 ir ISO 21542:2011 33 
skyriaus reikalavimais.
Parenkant statinių apdailą turi būti vadovaujamasi ISO 21542:2011 35 skyriumi.
Valdymo įranga, įtaisai ir jungikliai įrengiami pagal ISO 21542:2011 36 skyriaus reikalavimus.

8.             STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS,
PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS;

Sklype griaunamų pastatų nėra. Pažeidus projekte nenumatytus inžinerinius tinklus, užsakovas 
įsipareioja juos atstatyti savo lėšomis. 

9.             TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS.

Pastato energinis naudingumas vertinamas pagal STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimus.
Pastato energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip A++.
Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedą (5.3.15.1. ÷ 
5.3.15.8. p.):
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A++
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė: 0,177
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė: 0,157
Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K): 147,16
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 11,59
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Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 10,73
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 4,49
Skaičiuojamosios suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 33,28
Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 0,90

Detalesnė informacija pateikiama energetinio naudingumo skaičivimo dalyje.

10.           DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS 
SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS IR PAGRINDŽIANTYS 
SKAIČIAVIMAI

 Statinys projektuojamas taip, kad jo naudotojai galėtų naudotis dirbtine apšvieta tiek dienos, tiek 
nakties metu. Dirbtinės apšvietos kokybė ir kiekis turi būti pakankami, kad gyventojai galėtų saugiai, 
efektyviai ir patogiai atlikti savo einamąją veiklą, kuriai reikia vaizdinio suvokimo.
Darbo patalpose, kuriose nuolat dirbama, turi būti užtikrintas natūralus apšvietimas, atitinkantis darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimus.
Darbo patalpų natūralus apšvietimas vertinamas pagal natūralios apšvietos koeficiento (toliau – NAK) vertę 
(procentais)
Pataisos koeficiento (k) vertės

Langų apibūdinimas Langų orientacija į pasaulio šalis Pataisos koeficientas, k

Langai pastatų išorinėse sienose
V-ŠV-Š-ŠR-R-PR 1,1
Nuo PR-P iki PV (išskyrus PR ir PV) 1,0

Stoglangiai, švieslangiai
PV-V-ŠV-ŠR-R-PR 1,05
Nuo PR-P iki PV (išskyrus PR ir PV) 1,0

PASTABA. Žymėjimai lentelėje: Š – šiaurė, ŠR – šiaurės rytai, ŠV – šiaurės vakarai, V – vakarai, R – rytai,
PR – pietryčiai, PV – pietvakariai, P – pietūs.

Atsižvelgiant  į  regos  darbų  kategorijas  turi  būti  įrengtas  bendras,  vietinis  arba  kombinuotas
dirbtinis apšvietimas.

 Darbo patalpų nuolatinių darbo vietų dirbtiniam apšvietimui gali būti  naudojami šviesos diodų
šaltiniai,  žemo slėgio  dujų  išlydžio  (liuminescencinės),  aukšto  dujų  slėgio  –  metalų  halogenidų,  natrio,
ksenono, gyvsidabrio volframo, gyvsidabrio ir kitos lempos, kurių naudoti nedraudžia teisės aktaI.

Darbo  vietų  dirbtiniam  vietiniam  apšvietimui  naudojami  šviestuvai  su  neperšviečiamais
reflektoriais (atšvaitais). Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad lempų skleidžiamas šviesos srautas neakintų
darbuotojų tiek jų darbo vietoje, tiek kitose darbo patalpos vietose.

Normuojant dirbtinio apšvietimo darbo vietų apšvietą, reikia atsižvelgti į apšvietos verčių skalę.
Patalpų apšvietos verčių skalė

Padalos vertės, lx 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000

DARBO VIETŲ PATALPŲ VIDUJE APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS

Eil.
Nr.

Regos darbų
charakteristika

Mažiausio
matomo
objekto

dydis, mm

Regos
darbų

kategorija

Mažiausia
ribinė

vertė, lx

Natūralus
apšvietimas,
NAK, proc.

Vykdomų darbų
rūšys (darbo zonos)*

3. Tikslūs 0,31–0,50 III 500 4,0

Rašymas, skaitymas, 
duomenų tvarkymas, 
konferencijų, 
susitikimų patalpos 
biuruose

4.
Vidutiniškai 
tikslūs

Daugiau
kaip 0,5–

iki 1,0
IV 300 3,0

Registratūra 
biuruose; 
mažmeninės 
prekybos salės
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Darbo patalpoje, kurioje atliekami I–IV kategorijų regos darbai, turi būti naudojamas kombinuotas
dirbtinis apšvietimas.

Skirtingas apšvietimas tiesioginiame regėjimo lauke ir artimojoje aplinkoje gali sukelti regėjimo
diskomfortą (sunkumus), todėl turi būti išlaikomas apšvietos tolygumas. Bendro fono apšvietimas turi būti ne
mažesnis kaip 1/3 artimosios aplinkos apšvietimo vertės.

Darbo vietų patalpų viduje apšvietos tolygumas

Tiesioginio regėjimo lauko apšvieta (Et), lx Artimosios aplinkos apšvieta, lx

Daugiau kaip arba lygu 750

500

300

500

300

200

 Leidžiami triukšmo lygiai visuomeninėje aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

Objekto pavadinimas Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis,
dBa

Minimalus garso
lygi, dBA

Paros
laikas, val.

Visuomeninės paskirties
pastatų  aplinkoje, išskyrus

transporto sukeliamą
triukšmą

55 60 6-18

50 55 18-22

45 50 22-6

Triukšmo izoliavimas spręstas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga
nuo triukšmo“, techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniuose turi nepabloginti numatyto
triukšmo izoliavimo rodiklių. Projektuojamo pastato garso klasė (akustinio komforto  lygis)  -  C  -
priimtino akustinio komforto sąlygų klasė.

Projektuojamas statinys– paslaugų paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis neturės 
neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, triukšmo ribiniai 
dydžiai nebus viršijami. Triukšmo lygis ir jo vertės - planuojamame žemės sklype, ties planuojamo sklypo 
ribomis neviršys reikalavimų numatytų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Taigi triukšmo kiekis neviršys HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimų.

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. 
Nr.

Objekto pavadinimas
Paros 
laikas*

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 
dBA

Maksimalus 
garso slėgio lygis
(LAFmax), dBA

1 2 3 4 5
1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 
kambariai

diena
vakaras
naktis

45
40
35

55
50
45

2. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 
sukeliamo triukšmo

diena
vakaras
naktis

65
60
55

70
65
60

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties diena 55 60
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pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą
triukšmą

vakaras
naktis

50
45

55
50

Drėgmės ir temperatūros rėžimas. Administracinnių  ir paslaugų teikimo patalpų drėgmės ir 
temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių
pastatų patalpų mikroklimatas“:Santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-60% šaltuoju metų periodu ir 
35-65% šiltuoju metų periodu; oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,05-0,15 m/s (šaltuoju metų 
laikotarpiu) ir 0,15-0,25 m/s (šiltuoju metų periodu); temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m

aukštyje nuo grindų, ne daugiau 3 oC.
Siekiant užtikrinti šiuos parametrus, patalpose numatytas šildymas ir vėdinimo sistema.

Šildymas, vėdinimas. Pastatas šildomas šilumos siurblių oras-vanduo pagalba.  Šildymo ir vėdinimo 
įrengimais turi būti sudaromos tokios mikroklimato sąlygos: šaltuoju periodu – 18-22°C, šiltuoju – 18-

28oC, santykinė oro drėgmė 35-60% šaltuoju metų periodu ir 35-65% šiltuoju metų periodu, oro 
judrumas pereinamuoju ir šaltuoju metų periodu 0,05-0,15 m/s, šiltuoju - 0,15-0,25 m/s.
 Oro judėjimas pastate užtikrina, kad nemalonūs kvapai ir užterštas oras iš vienos į kitą patalpą 
nesklistų. Patalpose užtikrinamas minimalus 10 l/s vėdinimas.

Projektuojant  ir  įrengiant  pastatų  šildymo,  vėdinimo  ir  oro  kondicionavimo  sistemas  būtina  
vadovautis STR 2.09.02:2005.

Šildymo ir vėdimo projektiniai sprendiniai išspręsti ŠVOK dalyje. 

11.           DUOMENYS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ),
NEJONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS, TRIUKŠMO, INFRAGARSO IR ŽEMO

DAŽNIO GARSŲ, ŽMOGAUS KŪNĄ VEIKIANČIŲ VIBRACIJOS LYGIŲ,
MIKROKLIMATO, APŠVIETOS IR KITUS NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR
VISUOMENINEI APLINKAI KELIANČIUS VEIKSNIUS, KURIŲ LABORATORINIAI

MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE

Projektuojamuose  paslaugų  teikimo  bei  administracinėse  patalpose  nebu  cheminių  medžiagų  (teršalų),
nejonizuojančios spinduliuotės, triukšmo, infrgarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančų vibracijos
lygių,  mikroklimato,  apšvietos  ir  kitus neigiamą poveikį  gyvenamajai  ir  visuomeninei  aplinkai  keliančių
veiksnių.

12.           INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ATSTOVŲ PROJEKTUI PATEIKTUS
ĮVERTINTUS PASIŪLYMUS IR MOTYVAI DĖL NEĮVERTINTŲ PASIŪLYMŲ

Projektas  buvo viešinamas.  Projektiniams pasiūlymams pritarta.  Visuomenė  informuota  apie  numatomus
projektinius sprendinius. Pastabų negauta.

13. GAISRINĖS SAUGOS APRAŠYMAS

   Gaisrinės saugos aprašymas

   Statinys suprojektuotas vadovaujantis:
1. 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2014-04-02 įsakymas 
Nr. 1-144 (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078) „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“.
2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-04-20 įsakymas Nr.
1-138 (Žin., 2011, 48-2343)  „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“.
3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2012-06-29 įsakymas Nr.
1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085) „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo 
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taisyklės“
5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2012-06-29 įsakymas Nr.
1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085)   „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“.
6.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2009-05-22 įsakymas 
Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538) „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklės“
7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2013-10-04 įsakymas Nr.
1-250 (Žin., 2013, Nr. 106-5265) Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės

Pagal  Gaisrinės  saugos  pagrindinius  reikalavimus statinio  grupė  –  P.2.4  (Paslaugų  pastatai
paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, laidojimo
namai ir kita) ), statinio atsparumo ugniai laipsnis – I.

Statinio
atsparum
o ugniai
laipsnis

Gaisro
apkrovos
kategorij

a

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir
(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

gaisrinių
skyrių

atskyrim
o sienos

ir
perdango

s

laikančiosio
s

konstrukcijo
s

nelaikančiosi
os vidinės

sienos

lauko
siena

aukštų,
pastogės
patalpų,

rūsio
perdango

s

stoga
i

laiptinės

vidinė
s

sienos

laiptataki
ai ir

aikštelės

I I
REI 

180(1) R 120(2) EI 15
EI 15
(o↔i)(3)

REI 

90(2)
RE 

30(4)
REI 
120 R 60(5)

(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:
(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, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3
lentelės reikalavimus.
RN – reikalavimai netaikomi.

    Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimas:
Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:
Fg = Fs · G · cos (90KH),
čia:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedo 1 
lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas,
KH = H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus 
altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, nuo nešiojamųjų 
gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 
mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedo 1 lentelėje, 
priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.

Statinio Naudojimo paskirtis Statinio atsparumas ugniai
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grupė

I II III I II III

sąlyginis gaisrinio skyriaus 
plotas FS (kv. m)

skaičiuojamoji altitudė Habs 

(m)

P.2 grupė

P.2.4
Paslaugų pastatai paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, 
taisyklos, laidojimo namai ir kita)

6000 2000 1000 20 10 5

 Projektuojamo paslaugų paskirties pastato duomenys (statinio grupė P.2.4.):
Fs=2000 m2;
H =0,5 m;
Habs = 10 m;
G = 1;
KH=0,2/10 = 0,02
Fg = 2000· 1 · cos (90 · 0,05) = 1993 m2
Bendras gaisrinio skyriaus plotas 200 m²
Išvada: projektuojamo gamybinio pastato gaisrinis plotas neviršija maksimalaus leistino gaisrinio ploto 

(200 m2 <1993 m2).
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų
6 lentelė
Pastato atsparumo ugniai 
laipsnis

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis

I II III

I 6 8 10

II 8 8 10

III 10 10 15

Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų atitinka minimalius priešgaisrinius reikalavimus
Patekimui ant pastato stogo numatytos pristatomos kopėčios.
Vadovaujantis  Gaisro  aptikimo  ir  signalizavimo  sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  taisyklėmis  paslaugų
paskirties pastate iki 200 m2  turi būti įrengta A arba K  tipo priešgaisrinė sistema.

Išorės gaisrų gesinimas numatomas aplinkinių vandens telkinių.
 
Evakuacija.  Projektuojamame  pastate  -  3  išėjimai  į  lauką:  pagrindinis  išėjimas,  ir  pagalbinis  –  pro
daugiafunkcines patalpas ir kabinetus.

Apdailai naudojamos tik nedegios medžiagos.
Projektuojant ir įrengiant pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, būtina vadovautis
STR 2.09.02:2005.
Pastato žaibosauga turi būti įrengta taip, kad atmosferos elektros krūviai būtų saugiai nuvedami į žemę, 
nepadarydami žalos pastatui, įrenginiams ir žmonėms, nedidintų instaliacijos elektrinio potencialo ir 
sudarytų atitinkamas jungtis su įžemintomis metalinėmis konstrukcijomis. Žaibosaugos įrengimo darbus, o 
taip pat elektros instaliacijos ir priešgaisrinės signalizacijos  įrengimo darbus gali atlikti tik įmonė, turinti 
licenciją šiems darbams. Elektros ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas rengiamas atskiru projektu. 
Elektros įrenginiai pastate įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis; žaibosauga 
projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ir RSN 139-92.Patekimui ant pastato stogo 
numatytos pristatomos kopėčios.
Pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles sandėlyje turi būti 3vnt. 4kg/l (miltelių ar angliarūgštės, vandens
ar putokšlio) gesintuvas –  bendro naudojimo patalpoje (sandėlyje).
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Išorės gaisrų gesinimas numatomas aplinkinių vandens telkinių ir hidrantų.
Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra Šilalėje.

Architektė Mantė Jankauskienė

PV Laura Merkelienė
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

1.1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 
kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

1.1.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 
Užsakovas, Techninės priežiūros vadovas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai 

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų 

reikalavimus. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 

tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, turi būti priimti Techninės priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o 

baigtas Statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Techninės priežiūros vadovu, parenkant 

statybos sprendinius, medžiagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medžiagos, 
įrengimai, bei kitokie gaminiai turi būti suderinti bei patvirtinti Techninės priežiūros vadovo. Techninės 
priežiūros vadovo patvirtintos medžiagos ar sprendiniai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų 
kokybę ar normų pažeidimą.   

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą turi gauti Techninės 
priežiūros vadovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninės priežiūros vadovu 
ir gauti jo pritarimą. Techninės priežiūros vadovo subrangovų patvirtinimas neatleidžia Rangovo nuo 
atsakomybės už darbų kokybę, terminų ar normų pažeidimą. 

1.1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 
Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo 

parengtas projektas ir kurie yra privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamus statinius, nurodyti 
aiškinamajame rašte. 

1.1.3. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
Papildomus brėžinius Rangovai ir Subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms 

pasirengia savo sąskaita, nenusižengiant Lietuvoje galiojančioms normoms bei teisės aktams. 
Projektavimo darbai ir projektinė dokumentacija turi apimti visus darbus. Baigus darbus ir priduodant 

statybą turi būti parengti ir pateikti Techninės priežiūros vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su 
visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

1.1.4. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 

nors neatitikimų, Techninės priežiūros vadovas pasilieka teisę nuspręsti kokiu dokumentu vadovautis. Tačiau 
Rangovas turi atkreipti Techninės priežiūros vadovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas 
apie konkrečią interpretaciją bei priimant sprendimą. 

1.1.5. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Pagal „Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas“ 18 straipsnį būti rangovu turi teisę: 
− Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar 
jųpadalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla; 
− Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios 
Europosekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus 
jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla; 
− Statybos inžinierius. 
Statybos rangovas ir subrangovas gali būti juridinis asmuo įmonėje turintis statybos darbų vadovą ir 

atitinkantį STR 1.02.01:2017 reikalavimus. 
1.1.6. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka  atestuotas vadovas atitinkantis STR 1.02.01:2017 
reikalavimus. 
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Statybos vadovas skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turėti savo 
pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokyti bei atestuoti vadovaujantis Mokymo ir 
atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir bendraisiais nuostatais. 

 
1.2. NURODYMAI ir REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 
 

1.2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas.   
Statinys nepriskiriamas ypatingiems statiniams, projekto ekspertizė – neprivaloma. 

1.2.2. Reikalingi (statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan. 
Archeologinių tyrimų ir kitų tyrimų atlikti nenumatoma, objektas nėra saugoma kultūros vertybė, jis 

nepatenka į saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją. Statybos eigoje aptikus istorinių vertybių – 
statybos darbai turi būti stabdomi ir pradedama organizuoti archeologinių tyrimų darbai ir procedūros. 

Geologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis STR 1.04.02: 2011. Tyrimų sudėtis, apimtis ir priemonės 
turi būti nustatytos ir parinktos taip, kad būtų galima gauti pakankamus duomenis, reikalingus statinio projektui 
rengti, atsižvelgiant į sumanyto statinio statybos ir naudojimo reikalavimus. IGG tyrimus juos atliekantys 
fiziniai ar juridiniai asmenys privalo registruoti žemės gelmių registre. 

1.2.3. Būtina parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai: 
− statinio projektą, pagal kurį bus vykdomi statybos darbai; 
− gauti statybą leidžiantį dokumentą; 
− statybos žurnalą užvesti ir pildyti statybos eigoje; 
− projektas pagal kurį bus statoma patvirtintas Techninės priežiūros vadovo žyma „PRITARIU 

STATYTI“; 
1.2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka. 
Atlikti statybos darbai turi būti peržiūrimi Techninės priežiūros vadovo ir projekto autoriaus, tuo 

atveju, kai Projektuotojas atlieka vykdymo priežiūrą ir tai numatyta sutartyje. Atliktiems darbams turi būti 
gautas Techninės priežiūros vadovo pritarimas, įrašant statybos darbų žurnale. Paslėptiems darbams surašomas 
palėptų darbų aktas. 

1.2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui, 
pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų 
vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t. 

Statytojui įteikiamos dvi projekto kopijos. 
1.2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik gavus projekto autoriaus pritarimą. Neesminiai 
projekto keitimai atliekami statybos eigoje pagal parengtus projekto sprendinius. Esminiai projekto pakeitimai 
atliekami pagal parengtus projekto pakeitimo sprendinius, kurie turi būti suderinti su suinteresuotomis 
institucijomis ir jiems turi būti gauti atitinkamų institucijų pritarimai. Visiems projekto pakeitimams, turi būti 
gautas statytojo pritarimas.    

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 
dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Atliekami projekto pakeitimai turi būti fiksuojami 
statybos darbų žurnale. 

1.3. Nurodymai statybos sklypo paruošimui, (kai nerengiama atskira Pasirengimo statybai ir 
statybos darbu organizavimo projekto dalis) 

1.3.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas 
Statybos metu susidarančias atliekas panaudoti, kitas – išvežti į statybinių atliekų sąvartynus. 

Statybinių atliekų išvežimą įforminančius dokumentus saugoti iki statinio statybos užbaigimo. 
1.3.2. Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas 

Medžių ar krūmų kirtimas nenumatomas; kertant medžius ir krūmus laikytis visų saugumo 
reikalavimų. Augalinį sluoksnį nukasti ir nustumti į nuošalią sklypo vietą, kad netrukdytų statybos darbams. 

1.3.3. Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems 
Laikinų statinių statybai nenumatoma. 

1.4. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama Pasirengimo statybai ir statybos 
darbu organizavimo projekto dalis 

1.4.1. Statinių statybos eiliškumas 
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Kadangi statomas vienas statinys, darbų eiliškumas nenustatomas. Statybos darbai pradedami kai 
gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams pradėti ir baigiami kai statybos darbai baigti. 

1.4.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Specialieji reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nenustatomi. Statybą atlikti 

laikantis galiojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų. 
1.4.3. Reikalavimai statybos Įrangai ir transporto priemonėms 

Pradedama naudoti statybos įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. 
Įranga turi būti paženklinti CE ženklu, turi turėti gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją ir naudojimo 
dokumentus; 

Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir būti patikrinti techninės apžiūros centre bei 
turėti atitinkamus techninės būklės patikrinimo ir tinkamumą naudoti pažymėjimą. 

1.5. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 
1.5.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti: 

− Statybos darbų žurnalų pildymas, jei būtina subrangovai pildo atskirus statybos darbų žurnalus; 
− Paslėptų darbų aktų ruošimas; 
− Laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų aktų ruošimas; 
− Ruošti geodezines nuotraukas; 
− Pildyti nelaimingo atsitikimo įvykio darbe formą. 

1.5.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 
Atlikti statybos darbai, prieš statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje 

parengti dokumentai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. 
 
 
 
Projekto vadovė L.Merkelienė                                                                 .................................. 
(atestato Nr. A1779)                                                                                            2021 
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Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. 5 automobilių stovėjėjimo vietos numatytos kieme ant kietos kiemo dangos
4. Gerbūvio elementų kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami darbo projekto arba statinio statybos metu.
5. Vykdant statybos darbus sklype trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos.
6. Vanduo nuo sklypo dangų nuvedamas taip, kad nenubėgtų ant gretimų sklypų.

7. Inžinerinių tinklų vietos sprendžiamos atskiromis projekto dalimis.
8. Tvora statoma tvarkomame sklype.
9. Tvora priskiriama 1 grupės nesudėtingiems statiniamas pagal STR 1.01.07:2010
10. Tvoros kiaurymių plotas didesnis nei 50proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į

gretimą sklypą, plotą), todėl gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai nėra provalomi.
11. Projektinių pasiūlymų sprendiniai gali būti tikslinami techninio darbo projekto metu, kuris bus rengiamas LR įstatymų nustatytatvarka,

patvirtinus žemės sklypui galiojančio detaliojo plano keitimą.
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PASTABOS:
1. Gruntas po pamatu: qc=8,1 MPa, smėlingas mažo plastiškumo molis (moreninis),

rudas, vidutinio stiprumo, su žvirgždu, su vandeningo smėlio lęšiais, nuo 4,2m pilkas,
su gausiais vandeningo smėlio lęšiais, labai stiprus. Radus kitokį gruntą, pamatų
sprendinius būtina tikslinti.

2. Minimalus apsauginis betono sluoksnis pamatams - 70mm.
3. Polio betono klasė C20/25 XC2, pagal LST EN 206-1:2014
4. Polio armatūros klasė S500
5. Armatūrinis plienas pagal LST EN ISO 15630-1:2011
6. Armatūros suvirintosios jungtys pagal LST EN ISO 2553:2014
7. Armatūros karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami palstikiniai

fiksatoriai.
8. Lankstinių lenkimo spindulys 2xØ kai strypo skersmuo d ≤ 16mm.
9. Lankstinių lenkimo spindulys 3,5xØ kai strypo skersmuo d > 16mm.
10. Matmenis tikslinti vietoje.
11. Pamato pjūvius žiūrėti brėžiniuose SK-..
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NC-21.06-SK-B-02

PASTABOS:
1. Gruntas po pamatu: qc=8,1 MPa, smėlingas mažo plastiškumo molis (moreninis),

rudas, vidutinio stiprumo, su žvirgždu, su vandeningo smėlio lęšiais, nuo 4,2m pilkas,
su gausiais vandeningo smėlio lęšiais, labai stiprus. Radus kitokį gruntą, pamatų
sprendinius būtina tikslinti.

2. Minimalus apsauginis betono sluoksnis pamatams - 70mm.
3. Polio betono klasė C20/25 XC2, pagal LST EN 206-1:2014
4. Polio armatūros klasė S500
5. Armatūrinis plienas pagal LST EN ISO 15630-1:2011
6. Armatūros suvirintosios jungtys pagal LST EN ISO 2553:2014
7. Armatūros karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami palstikiniai

fiksatoriai.
8. Lankstinių lenkimo spindulys 2xØ kai strypo skersmuo d ≤ 16mm.
9. Lankstinių lenkimo spindulys 3,5xØ kai strypo skersmuo d > 16mm.
10. Matmenis tikslinti vietoje.
11. Pamato pjūvius žiūrėti brėžiniuose SK-..
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Registratūra 36,80
2. Kabinetas 12,40
3. Kabinetas 14,00
4. Kabinetas 16,80
5. Daugiafunkcinė erdvė 33,20
6. Kabinetas 12,60
7. Kabinetas 12,60
8. Kabinetas 10,70
9. Kabinetas 16,80
10. WC (ŽN) 4,70
11. WC 2,15
12. Virtuvėlė 3,30
13. Koridorius 2,50
14. Koridorius 13,20
15. Techninė patalpa 8,30
Iš viso: 200,05  m²
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Kolektorius: RK_2
Spintelės tipas: Potinkinė kolektoriaus dežė 12 atšakų

G = 510,9 [kg/h]

Δp maž. = 0,77 [kPa]
Nr. Tipas Iki imtuvo L

[m]
G

[kg/h]
1 Šildomos grindys 09_a 48,8 37,2

2 Šildomos grindys 09_b 48,8 37,0

3 Šildomos grindys 14 28,9 50,6

4 Šildomos grindys 15 51,4 38,0

5 Šildomos grindys 07 66,0 49,7

6 Šildomos grindys 06 68,9 49,7

7 Šildomos grindys 01_c 75,9 65,6

8 Šildomos grindys 01_b 80,8 67,1

9 Šildomos grindys 01_a 89,9 71,2

10 Šildomos grindys 08 58,0 44,7

25 x 2,5
3799 W493,5 kg/h25 x 2,5

3799 W493,5 kg/h

32 x 3,0
8426 W1004,4 kg/h

25 x 2,5
4627 W 510,9 kg/h

01 +20 °C
Φreik.: 1656 W

02 +20 °C
Φreik.: 496 W

03 +20 °C
Φreik.: 560 W

04 +20 °C
Φreik.: 672 W

05 +20 °C
Φreik.: 1494 W

06 +20 °C
Φreik.: 485 W

07 +20 °C
Φreik.: 485 W

08 +20 °C
Φreik.: 428 W

09 +20 °C
Φreik.: 672 W

10 +23 °C
Φreik.: 235 W11 +20 °C

Φreik.: 110 W

12_13 +20 °C
Φreik.: 290 W

14 +20 °C
Φreik.: 528 W

15 +18 °C
Φreik.: 373 W

04_b
n 2053,9 m

03
n 2078,1 m

02
n 2075,6 m

12_13
n 155,2 m 11

n 1514,8 m
10

n 1535,6 m

05_c
n 10 / 2076,9 m

01_a
n 10 / 2089,9 m

08
n 2058,0 m

09_a
n 2048,8 m

07
n 2066,0 m

06
n 2068,9 m

04_a
n 2054,7 m

05_a
n 10 / 2054,3 m

05_b
n 10 / 2067,0 m

01_c
n 10 / 2075,9 m

01_b
n 10 / 2080,8 m

09_b
n 2048,8 m

15
n 2051,4 m

14
n 10 / 1528,9 m

1/4''; 5/8''

Šilumos siurblio oras/vanduo vidinis blokas
Qšild-8,5 kW, 25 kPa, 1163,0 kg/h,
su integruotu 180l karšto vandens šildytuvu,
skirtas šildymui ir karšto vandens paruošimui.
Skirta žematemperatūriam šildymui, grindims šildyti.
El.galia: 4+2 kW; 1/220-240V/50HZ.

Šilumos siurblio oras/vanduo išorinis blokas
Qšild-8,5  kW.
El.galia: ~5,00 kW; 1/220-240V/50HZ.
ap.alt.+1,000

RK_1. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.
El.galia: 0.10 kW; 1/220-240V/50HZ.

RK_2. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.
El.galia: 0.10 kW; 1/220-240V/50HZ.

PASTABOS
1. Šildymo sistemos vamzdžiai nuo projektuojamo šilumos siurblio iki kolektorių RK_1; RK_2
montuojamas sienų/grindų konstrukcijoje, prieš tai juos izoliavus 20 mm storio šil.izoliacija.
2. Grindinio šildymo atstumas tarp vamzdžių 10-25cm, vamzdžiai plastmasiniai daugiasluoksniai
∅20x1.9mm.
3. Rangovas nusimato vamzdynų aukščiausiuose vietose nuorinimo ventilius, o žemiausiuose -
išleidimo ventilius.
4. Vamzdynai montuojami su nuolydžiu į išleidimo pusę
5. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
6. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti
atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse
specifikacijose.

Rutulinis ventilis

Tiekiamojo šilumnešio vamzdis
Grįžtamojo šilumnešio vamzdis

Balansinis ventilis

05 - Patalpos Nr.; +20°C - projektinė patalpos temperatūra
Φreik.:1494W - šildymo poreikis;

Varinis izoliuotas vamzdis

S TARTINIS M IMAS

Grindinio šildymo vamzdis

02 - Patalpos kontūro Nr.; 75,6 - kontūro ilgis; n 20 - kontūras
- žingsnis tarp vamzdžių.

02
n 2075,6 m

05 +20 °C
Φreik.: 1494 W

TDP

Laida

LapųLapas
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Kolektorius: RK_2

Spintelės tipas: Potinkinė kolektoriaus dežė 12 atšakų

G = 510,9 [kg/h]

Δp maž. = 0,77 [kPa]
Nr. Tipas Iki imtuvo L

[m]
G

[kg/h]
1 Šildomos grindys 09_a 48,8 37,2

2 Šildomos grindys 09_b 48,8 37,0

3 Šildomos grindys 14 28,9 50,6

4 Šildomos grindys 15 51,4 38,0

5 Šildomos grindys 07 66,0 49,7

6 Šildomos grindys 06 68,9 49,7

7 Šildomos grindys 01_c 75,9 65,6

8 Šildomos grindys 01_b 80,8 67,1

9 Šildomos grindys 01_a 89,9 71,2

10 Šildomos grindys 08 58,0 44,7

25 x 2,5
3799 W

32 x 3,0
8426 W

25 x 2,5
4627 W

Šilumos siurblio oras/vanduo vidinis blokas
Qšild-8,5 kW, 25 kPa, 1163,0 kg/h,

su integruotu 180l karšto vandens šildytuvu,
skirtas šildymui ir karšto vandens paruošimui.

Skirta žematemperatūriam šildymui, grindims šildyti.
El.galia: 4+2 kW; 1/220-240V/50HZ.

RK_1. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.

RK_2. Reguliuojamas paskirstymo kolektorius 10ž.

25 x 2,5
3799 W

1/4''; 5/8''

Šilumos siurblio oras/vanduo išorinis blokas
Qšild-8,5  kW.

El.galia: ~5,00 kW; 1/220-240V/50HZ.
ap.alt.+1,000

+3,20 +3,20

Kolektorius: RK_1

Spintelės tipas: Potinkinė kolektoriaus dežė 12 atšakų

G = 493,5 [kg/h]

Nr. Tipas Iki imtuvo L
[m]

G

[kg/h]
1 Šildomos grindys 10 35,6 59,8

2 Šildomos grindys 11 14,8 16,4

3 Šildomos grindys 12_13 5,2 1,8

4 Šildomos grindys 02 75,6 61,6

5 Šildomos grindys 03 78,1 63,4

6 Šildomos grindys 04_b 53,9 43,0

7 Šildomos grindys 04_a 54,7 43,8

8 Šildomos grindys 05_a 54,3 81,4

9 Šildomos grindys 05_b 67,0 60,3

10 Šildomos grindys 05_c 76,9 61,9

PASTABOS
1. Šildymo sistemos vamzdžiai nuo projektuojamo šilumos siurblio iki kolektorių RK_1; RK_2
montuojamas sienų/grindų konstrukcijoje, prieš tai juos izoliavus 20 mm storio šil.izoliacija.
2. Grindinio šildymo atstumas tarp vamzdžių 10-25cm, vamzdžiai plastmasiniai daugiasluoksniai
∅20x1.9mm.
3. Rangovas nusimato vamzdynų aukščiausiuose vietose nuorinimo ventilius, o žemiausiuose -
išleidimo ventilius.
4. Vamzdynai montuojami su nuolydžiu į išleidimo pusę
5. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
6. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti
atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse
specifikacijose.

Rutulinis ventilis

Tiekiamojo šilumnešio vamzdis
Grįžtamojo šilumnešio vamzdis

Balansinis ventilis

05 - Patalpos Nr.; +20°C - projektinė patalpos temperatūra
Φreik.:1494W - šildymo poreikis;

Varinis izoliuotas vamzdis

S TARTINIS M IMAS

Grindinio šildymo vamzdis

02 - Patalpos kontūro Nr.; 75,6 - kontūro ilgis; n 20 - kontūras
- žingsnis tarp vamzdžių.

02
n 2075,6 m

05 +20 °C
Φreik.: 1494 W

Ø25

Balansinis
ventilis ∅ 25

Rutulinis čiaupas ∅ 25

Automatinis nuorintojas

Drenažinis
ventilis

Ø25

Reguliuojamas paskirstymo kolektorius principinė montavimo
schema

1. Išorinis blokas;
2. Šaltnešio vamzdynas;
3. Hidraulinis modulis su integruotu tūriniu karšto vandens šildytuvu;
4. Kambario temperatūros valdymo blokas;
5. Lauko temperatūros jutiklis.

ŠILUMOS SIURBLIO ORAS/VANDUO PRINCIPINĖ MONTAVIMO SCHEMA

PASTABOS
1. Šilumos siurblio vidinis hidraulinis modulis montuojamas projektuojamo pastato

patalpoje  Nr. 15.
2. Šilumos siurblio išorinis ir vidinis blokai tarpusavyje sujungti izoliuotais

variniais vamzdžiais.
3. Rangovas nusimato vamzdynų aukščiausiuose vietose nuorinimo ventilius, o

žemiausiuose - išleidimo ventilius.
4. Vamzdynai montuojami su nuolydžiu į išleidimo pusę
5. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
6. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus,

todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien
tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.

Grindų danga
Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis C16/20 - 80mm
Vamzdis grindų šildymui ∅16x1,8
Kabė
Hidroizoliacija-poletileninė plėvelė 200 mkr.
Putų polistirolas EPS100 ʎ=0,035 W/(m×K) - 250mm
Paruošemasis sluoksnis betono sluoksnis, 16/20 - 100mm
Piltas gruntas žvyras, sutankinimo koef. Dpr.95% (Ev2 - 70) - 200mm

GRINDINIO ŠILD MO RENGIMO MAZGAS
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1 2

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Registratūra 36,80
2. Kabinetas 12,40
3. Kabinetas 14,00
4. Kabinetas 16,80
5. Daugiafunkcinė erdvė 33,20
6. Kabinetas 12,60
7. Kabinetas 12,60
8. Kabinetas 10,70
9. Kabinetas 16,80
10. WC (ŽN) 4,70
11. WC 2,15
12. Virtuvėlė 3,30
13. Koridorius 2,50
14. Koridorius 13,20
15. Techninė patalpa 8,30
Iš viso: 200,05  m²

21800

11
20

0

21800

11
20

0

CC

AA

BB

11
-72m³/h

10
-72m³/h

01
-66m³/h
+274m³/h

05
-478m³/h
+478m³/h

04
-60m³/h
+60m³/h

03
-50m³/h
+50m³/h

02
-45m³/h
+45m³/h

08
-39m³/h
+39m³/h

09
-60m³/h
+60m³/h

06
-45m³/h
+45m³/h

07
-45m³/h
+45m³/h

15
-11m³/h

14
-24m³/h
+35m³/h

12
-59m³/h

OŠ2. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OŠ1. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OT/OŠ-1 oro tiekimo - šalinimo agregatas, vertikalus.

Oro kiekiams Lt/Lš=+1135/-985m³/h., 

Ht/Hš=150/150Pa., rotacinis rekuperatorius,

su el. šildytuvu, pilnai automatizuotas.

El galia: 5,00 kW, 3/~400V/50Hz

Ø100 mm

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-160
160 m3/h DVS-160

160 m3/h

DVS-160
160 m3/h

PDVS-160
160 m3/h

SR-160
PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-100
39 m3/h

SR-100

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
39 m3/h

SR-100

DVS-100
25 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
11 m3/h

SR-100

SR-200

SR-250

Ø315 mm

PDVS-100
45 m3/h

SR-100

PDVS-100
45 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100
PDVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

DVS-100
50 m3/h

SR-100

PDVS-100
50 m3/h

SR-100

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø160 mmØ100 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø315 mmØ315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mmØ250 mmØ250 mmØ160 mm

Ø200 mm

Ø200 mmØ160 mm

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø100 mm
Ø100 mm Ø160 mm Ø160 mm Ø200 mm Ø200 mm

TS-250

TS-250

TS-250

TS-250

LG 400

LG 400

DVS-100
33 m3/h DVS-100

33 m3/h

SR-100SR-100

DVS-100
59 m3/h

SR-100
UV 250 EI45
UV 315 EI45

UV 200 EI45

PASTABOS
1. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai patalpose montuojami atvirai.
2. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai imantys/šalinantys orą iš lauko izoliuojami šilumine izoliacija 100 mm.storio su Al sluoksniu.
3. Ortakiuose kertančiuose priešgaisrines pertvaras, montuojami ugnies vožtuvai. Ugnies vožtuvų diametrai atitinka ortakių diametrus.
4. Keičiant (didinant) įrangos elektrines charekteristikas - pakeitimus suderinti su "E" dalies proektuotoju.
5. Vamzdynų ir įrangos tikslias montavimo vietas tikslinti darbo projekte.
6. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų
parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Oro šalinimo ortakis

Oro tiekimo ortakis

Oro šalinimo ortakis iš WC patalpų

Oro tiekimo-šalinimo difuzorius

Triukšmo slopintuvas

Oro kiekio reguliavimo sklendė

Grotelės duryse
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LapųLapas
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OŠ2. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OŠ1. Buitinis oro ištraukimo 
ventiliatorius L=-72 m3/h.

El galia: 0,01 kW, 1/~230V/50Hz

OT/OŠ-1 oro tiekimo - šalinimo agregatas, vertikalus.
Oro kiekiams Lt/Lš=+1135/-985m³/h., 

Ht/Hš=150/150Pa., rotacinis rekuperatorius,
su el. šildytuvu, pilnai automatizuotas.

El galia: 5,00 kW, 3/~400V/50Hz

Ø100 mm

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h SR-100

DVS-160
160 m3/h

DVS-160
160 m3/h

DVS-160
160 m3/h

PDVS-160
160 m3/hSR-160

PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-160
160 m3/h

SR-160

PDVS-100
39 m3/h

SR-100

PDVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
60 m3/h

SR-100

DVS-100
39 m3/h

SR-100

DVS-100
25 m3/h SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

SR-100 DVS-100
11 m3/h

SR-100

SR-200

SR-250
Ø315 mm

PDVS-100
45 m3/h SR-100

PDVS-100
45 m3/h SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
92 m3/h

SR-100

PDVS-100
45 m3/h

SR-100

DVS-100
45 m3/h

DVS-100
50 m3/h

SR-100

PDVS-100
50 m3/h

SR-100

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø160 mm

Ø100 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø315 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø160 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Ø160 mm

Ø100 mm

Ø100 mm

Ø100 mm Ø100 mm

Ø100 mm

Ø160 mm

Ø160 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

LG 400

LG 400

DVS-100
59 m3/h SR-100

DVS-100
33 m3/h

DVS-100
33 m3/h

SR-100

UV 250 EI45

UV 315 EI45

UV 200 EI45

PASTABOS
1. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai patalpose montuojami atvirai.
2. Visi oro tiekimo/šalinimo ortakiai imantys/šalinantys orą iš lauko izoliuojami šilumine izoliacija 100 mm.storio su Al sluoksniu.
3. Ortakiuose kertančiuose priešgaisrines pertvaras, montuojami ugnies vožtuvai. Ugnies vožtuvų diametrai atitinka ortakių diametrus.
4. Keičiant (didinant) įrangos elektrines charekteristikas - pakeitimus suderinti su "E" dalies proektuotoju.
5. Vamzdynų ir įrangos tikslias montavimo vietas tikslinti darbo projekte.
6. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimato rangovas.
7. Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų
parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Oro šalinimo ortakis

Oro tiekimo ortakis

Oro šalinimo ortakis iš WC patalpų

Oro tiekimo-šalinimo difuzorius

Triukšmo slopintuvas

Oro kiekio reguliavimo sklendė

Grotelės duryse

TDP
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Vėdinimo sistemos aksonometrija

01 01



1

1

2

2

AA

BB

CC
PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Registratūra 36,80
2. Kabinetas 12,40
3. Kabinetas 14,00
4. Kabinetas 16,80
5. Daugiafunkcinė erdvė 33,20
6. Kabinetas 12,60
7. Kabinetas 12,60
8. Kabinetas 10,70
9. Kabinetas 16,80
10. WC (ŽN) 4,70
11. WC 2,15
12. Virtuvėlė 3,30
13. Koridorius 2,50
14. Koridorius 13,20
15. Techninė patalpa 8,30
Iš viso: 200,05  m²

TECHNINIAI RODIKLIAI

Naudingas plotas 200,05 m²
Bendrasis plotas 200,05 m²
Pagrindinis plotas 95,90
Pagalbinis plotas 104,15
Užstatymo plotas 244  m²
Statybinis tūris 1100 m³

01
36,8002

12,40

03
14,00

04
16,80

05
33,20

06
12,10

07
12,10

15
8,30

14
13,20

09
16,80

08
10,70

10
4,7011

2,15
12
3,30

13
2,50

%

AJS-1
Apšvietimo jėgos skydas

Kištukinis lizdas (1E/2E/3E/4E vietų)  16A, IP20

2E Kištukinis lizdas (1E/2E/3E/4E vietų)  16A, IP44

2E

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

AJS-1

Reguliuojamas paskirstymo
kolektorius Nr.1
El.galia: 0,1 kW;
1/220-240V/50HZ
Gr.14 AJS-1

Šilumos siurblio oras/vanduo
išorinis blokas
El.galia: 5 kW; 1/220-240V/50HZ
Gr.13 AJS-1

Reguliuojamas paskirstymo
kolektorius Nr.2
El.galia: 0,1 kW;
1/220-240V/50HZ
Gr.14 AJS-1

OT/OŠ-1 oro tiekimo-šalinimo agregatas
El galia: 5,00 kW, 3/~400V/50Hz
Gr.15 AJS-1

OŠ-1. Buitinis oro ištraukimo
ventiliatorius
El.galia: 0,01 kW;
1/220-240V/50HZ
Prijungiamas nuo pat.
apšvietimo.

OŠ-2. Buitinis oro ištraukimo
ventiliatorius
El.galia: 0,01 kW;
1/220-240V/50HZ
Prijungiamas nuo pat.
apšvietimo.

Šilumos siurblio oras/vanduo
vidinis blokas
El.galia: 6 kW; 1/220-240V/50HZ
Gr.12 AJS-1

Gr.16-2 AJS-1

Gr.16-1 AJS-1

Gr.16-3 AJS-1

Gr.17-2 AJS-1

Gr.17-1 AJS-1

Gr.17-3 AJS-1
Gr.18-2 AJS-1

Gr.18-1 AJS-1

Gr.18-3 AJS-1
Gr.19-1 AJS-1 Gr.19-2 AJS-1

Gr.20-1 AJS-1 Gr.20-2 AJS-1

Gr.21-1 AJS-1

Gr.22-1 AJS-1

5E5E

5E5E

5E5E

2E

4E4E 4E

5E 5E

3E

5E

4E
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1

1

2

2

A

B

C

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Registratūra 36,80
2. Kabinetas 12,40
3. Kabinetas 14,00
4. Kabinetas 16,80
5. Daugiafunkcinė erdvė 33,20
6. Kabinetas 12,60
7. Kabinetas 12,60
8. Kabinetas 10,70
9. Kabinetas 16,80
10. WC (ŽN) 4,70
11. WC 2,15
12. Virtuvėlė 3,30
13. Koridorius 2,50
14. Koridorius 13,20
15. Techninė patalpa 8,30
Iš viso: 200,05  m²

TECHNINIAI RODIKLIAI

Naudingas plotas 200,05 m²
Bendrasis plotas 200,05 m²
Pagrindinis plotas 95,90
Pagalbinis plotas 104,15
Užstatymo plotas 244  m²
Statybinis tūris 1100 m³

01
36,8002

12,40

03
14,00

04
16,80

05
33,20

06
12,10

07
12,10

15
8,30

14
13,20

09
16,80

08
10,70

10
4,7011

2,15
12
3,30

13
2,50

%

Evakuacinis šviestuvas LED
1W,IP44

IŠĖ
JI

M
A

S

IŠĖJIMASIŠĖJIMAS

Sieninis lauko šviestuvas LED 15,4W, IP65

IŠĖJIMAS

AJS-1
Vienpolis jungtukas 10A, IP20

Dvipolis jungtukas 10A, IP20

Vienpolis jungtukas 10A, IP44

Perjungiklis 10A, IP20

AJS-1
Apšvietimo jėgos skydas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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 Pastabos:
1. Stogo plotas 212  m²

%

%

% %

%%

%

%

500 20800 500
21800

50
0

10
20

0
50

0
11

20
0

50
0

10
20

0
50

0

11
20
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500 20800 500
21800

Cinkuota
plieno viela
Ø 8 mm

PASTABOS:
Pagal STR 2.01.06:2009 priedo skaičiavimus pastatas priskiriamas III apsaugos nuo žaibo kategorijai. Žaibolaidžiai
sujungiami cinkuotos plieno vielos įžeminimo laidininkais, d- 8 mm skersmens ir sujungiami su įžemintuvais.
Įžemintuvai sukalti į tokį gylį, kad įžemintuvo varža būtų ne daugiau 10 omų. Įžeminimo laidininkais su cinkuota
plienine juosta 40x4 mm sujungiami varžtiniais sujungimais.   Visi įžemintuvai tarpusavyje sujungiami aplink pastatą
cinkuota plieno juosta 40x4 mm. Šie sujungimai turi turėti ne didesnę 0,05 omo kontaktinę varžą. Žemėje sujungimai
atliekami egzoterminio suvirinimo būdu. Atlikus elektros darbus, elektros įrenginių įžemintuvą prijungti prie apsaugos
nuo žaibo įžemintuvo.
Įžeminimo laidininkas prie sienos turi būti apsaugotas PVC Ø 20 mm vamzdyje 2 m nuo žemės.
Ant stogo montuojami apsaugos nuo žaibo elementai privalo būti atitraukti nuo stogo konstrukcijų ne mažiau 10 cm
tvirtinimo elementais.
Visos metalinės stogo konstrukcijos privalo būti prijungtos prie apsaugos nuo žaibo sistemos.
Ant lygaus stogo jokių elektros įrenginių nėra numatyta, taip pat nėra jokių kaminėlių ar kitų stogo išsikišančių
elementų. Jai atsiras kitų elektros įrenginių ar kitų elementų ant stogo, privaloma perskaičiuoti apsaugos nuo žaibo
sistemą.

Cinkuota plieno
juosta 40x4 mm
(žemėje)

Rįž≤10ΩRįž≤10Ω
Revizinė dėžutė Revizinė dėžutė

Nr.3
Nr.4

Nr.5

Nr.6

Revizinė dėžutė

Revizinė dėžutė

Rįž≤10Ω

Rįž≤10Ω

Rįž≤10Ω
Revizinė dėžutė

Nr.2

Rįž≤10Ω
Revizinė dėžutė

Nr.1

Rįž≤10Ω

Elektros
įrenginių
įžemintuvas

Revizinė
dėžutė
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UŽSAKOVAS:
Koordinacinis centras "Gilė"

Apsaugos nuo žaibo dengimo ir įrengimo schema. Stogo planas

Paslaugų paskirties pastato statyba Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.,
Palokysčio g. 1 Sklypo Un. Nr.8701/0004:77 Balsių k.v.

0 2021 10 Statybą leidžiančiam dokumentui ir statybai
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Elektrotechninė dalis
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ATESTA-
TO Nr. PROJEKTO DALIS

Namų centras

MB "Namų centras" į.k. 304196485
Taikos g. 20, Kvėdarna, Šilalės r.
architekte@namucentras.lt
tel. +37061143441

INDIVID. VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR.780634 Architektūros ir
inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.

Tel. 8 659 30098    mprojektas@inbox.lt

www.mprojektas.lt
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