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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

1.1. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 1502
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 25.1
3. Sklypo užstatymo tankis % 30
II SKYRIUS
PASTATAI
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendrasis plotas * m2 147.99
3. Pastato naudingasis plotas* m2 147.99
4. Pastato tūris* m3 586.00
5. Aukštų skaičius* vnt. 1
6. Pastato aukštis*
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:

m
vnt.

6.90

7.1. 1 kambario
7.2. 2 ir daugiau kambarių
8. Energinio naudingumo klasė (keičiamos atitvaros (jų dalys)

vnt.
vnt.

C
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė Nereglamentuojama
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III
III. SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1.Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):
1.1. kelio kategorija
1.2. kelio ilgis* km
1.3. kelio juostos plotis m
1.4. eismo juostų skaičius vnt.
1.5. eismo juostos plotis m
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m
2.Geležinkeliai:
2.1. kategorija
2.2. ilgis* km
2.3. apsaugos zonos plotis m
3. Gatvės:
3.1. kategorija
3.2. ilgis* km
3.3. važiuojamosios dalies plotis m
3.4. eismo juostų skaičius m
3.5. eismo juostos plotis m

2022-01-PP-SA Laida Lapas Lapų
Bendrieji statinio rodikliai 0 1 2
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Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimasir
rodikliai)
4. inžinerinių tinklų ilgis*
4.1 vandentiekis m 26.6
4.2 fekalinė kanalizacija m 44.0
4.3 elektros tinklai m 28.0
4.4 dujotiekis m 26.6
4.5 ryšiai m
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1 vandentiekis mm 40
5.2 fekalinė kanalizacija mm 160
5.3 dujotiekis mm 20
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x6
V SKYRIUS
KITI STATINIAI

8. * 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.

Statinio projekto vadovas Kęstutis Česnauskas atestatas A 1003
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

TVIRTINU: Statytojas E. M. pagal M. M. įgaliojimą

2022-01-PP-SA Laida Lapas Lapų
Bendrieji statinio rodikliai 0 2 2
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1.2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.3. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
PRIVALOMIEJI PROJEKTORENGIMODOKUMENTAI
Projektavimo darbų rangos sutartis.
Techninė užduotis.
Žemės sklypo registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai.
Statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai.
LR galojantys teisės aktai.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS
LR Statybos įstatymas.
LR Architektūros įstatymas
LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
LR Žemės įstatymas.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminisai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplikos apsauga nuo triukšmo
STR 2.02.01:2001 Gyvenamieji pastatai
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04 :2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.09:2009 Mūrinių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
STR 2.09.02:2005 Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas
RSN 156-94 Statybinė klimatologija

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės

Atestato
Nr.

KĘSTUČIOČESNAUSKO IĮ
Į.k. 145375358. Vilniaus g. 233-2, Šiauliai

Administracinės paskirties ir pagalbinio ūkio pastatų rekonstravimo,
sandėliavimo paskirties pastato paskirties keitimo į pagalbinio ūkio paskirtį
ir rekonstravimo J. Basanavičiaus g. 17, Šiauliuose, projektas
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Statinio projekto
atitiktis teritorijų
planavimo
dokumentams

Teritorijos ir statinio paskirtis ir rodikliai atitinka Šiaulių miesto bendrojo plano
reglamentus. Sklypas patenka į uGd-2 teritoriją (gyvenamosios didelio užstatymo
intensyvumo teritoriją, kuriai nustatytas negyvenamųjų teritorijų užstatymo
intensyvumas - 2 (pagal projekto sprendinius - 0.25) , užstatymo aukštingumas ir aukštis
5/20 (pagal projekto sprendinius - 1/6.9).

Projektuojamo
statinio statybos
vieta (geografinė
vieta)

Rekonstruojamas pastatas randasi Šiaulių centrinėje dalyje, Basanavičiaus g. 17, kitos
paskirtiesžemės sklype, sklypo naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos.
Sklypas stačiakampis, pailgas šiaurės vakarų - pietryčių kryptimi. Pietryčių pusėje
ribojasi su J. Basanavičiaus gatvė, šiaurės rytų pusėje - su gyvenamuoju namu
Basanavičiaus g. 19 ir UAB “Stiklita”, esančia sklype Basanavičiaus g. 23; šiaurės
vakarų pusėje ribojasi su vienbučiais gyvenamaisiais namais Valančiaus g. 24 ir 22;

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis (7.2) administracinės paskirties pastatas;
Statinių kategorija Neypatingi statiniai.

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Sklype esantys
statiniai, inžineriniai
tinklaiir įrenginiai

Sklypo plotas 0.1502 ha, kadastrinis Nr. 2901/0007:491 (Šiaulių m.k.v.).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas -
visuomeninės paskirties teritorijos. .
Sklype esantys statiniai:
 Pastatas - įstaiga, unik. Nr. 2992-5000-4019, pagrindinė naudojimo
paskirtis - administracinė, pažymėjimas plane 1B1m, statybos metai 1925 m,
bendras plotas - 155.10 m2,pagrindinis plotas - 137,24 m2, pastato energinio
nudingumo klasė E; neypatingas statinys;
 Pastatas - sandėlis, unik. Nr. 2992-5000-4020, pagrindinė naudojimo

paskirtis - sandėliavimo.
 Pastatas - sandėlis, unik. Nr. 2992-5000-4034, pagrindinė naudojimo paskirtis

- pagalbinioūkio.
 Pastatas - sandėlis, unik. Nr. 2992-5000-4040, pagrindinė naudojimo paskirtis

- pagalbinioūkio.
 kiti inžineriniai statiniai - kiemo aikštelė -163 m2, šulinys - h=7 m,

tualetas. Statinių unikalus Nr. 2992-5000-4108.
Sklype esantys tinklai: požeminis elektros kabelis į administracinį pastatą,
vandentiekio įvadasiš šulinio į sandėliavimo paskirties pastatą.
Sklypo teritorija praeina vandentiekio ir dujotiekio įvadai iš tinklų J. Basanavičiaus g. į
sklypąValančiaus g. 24 ir dujotiekio įvadas į sklypą J .Basanavičiaus g. 15A.

Esamos būklės
įvertinimas

Administracinis pastatas pastatytas 1925 m. Pamatai juostiniai, monolitinio betono.
Sienosrąstinės su lentų apdaila iš išorės, tinkuotos iš vidaus. Grindys, perdanga ir stogas -
medžio konstrukcijų. Pertvaros - medinės karkasinės su užpildu. Langai mediniai. Stogo
danga - asbestinis šiferis.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektuojamų
statinių sąrašas, pagr.
charakteristikos,
paskirtis

Architektūriniai sprendiniai
Administracinio pastato sprendiniai, vadovaujantis užsakovo technine užduotimi,
nekeičiami,išskyrus priestato sumažinimą, įrengiant naują karkasinę sieną ir ugniasienę
nuo pagalbinio ūkio paskirties pastatų.
Rekonstruojamas administracinis pastatas savo masteliu atitinka šalia esančių pastatų
tūrį. Langų viršus puoštas akcentiniais kiauraraščiaisdrožiniais, įėjimo stogelio
vėjalentės ir pagrindinio fasado stogo karnizas dekoruoti drožiniais.
Pietvakarinis šoninio fasado simetrišku langų iūdėstymu pabrėžiama vertikali fasado
vidurio linija, simetrija suteikia kompozicinei visumai monumentalumo. Šiaurės rytų
fasado vidurio ašies atžvilgiu simetriškas langų išdėstymas perstumtas nuo ašies,
Konstrukciniai sprendiniai
Po naujai projektuojama siena ir ugniasiene įrengiami gręžtiniai pamatai, rostverkas –
monolitinio g.b., apšiltinamas iš vidaus 10 cmekstrudinio polistirenino plokštėmis XPS.
Rekonstruojamos pastato dalies naujai įrengiama atitvara medinė karkasinė, šiltinama
min. vata. Pastato dalis, apsaugoma ugniasiene, šiltinama 10 cm min. vata ir 3 cm min.
vatos vėjo izoliacinėmis plokštėmis. Ugniasienė - 12 sm silikatinių plytų.

2022-01-PP-SA Laida Lapas Lapų
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6

INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS
Energ. aprūpinimoir
vandens šaltiniai

Elektros energija, vandentiekis, dujotiekis - iš miesto inžinerinių tinklų, nuotekos į
miestonuotekų tinklus.

Vandens, nuotekų.
energ. aprūpinimo
inžinerinių tinklų
apibūdinimas

Vandentiekio tinklai PE d=40 mm, patenkantys po rekonstruojamu pagalbinio ūkio
pastatu, iškeliami ir perklojami naujai, įdėti į indėklą (vadovaujantis UAB “Šiaulių
vandenys” prisijungimo sąlygomis S-842. Vandentiekio įvadas į administracinį pastatą
ir rekonstruojamąpagalbinio ūkio pastatą projektuojami pajungti nuo naujai
perklojamų tinklų, pasijungimo vietoje įrengiant sklendę.
Nuotekų tinklai iš administracinio pastato projektuojami pajungti į esamus nuotekų
tinklusd=250 mm J. Basanavičiaus gatvėje.
Dujotiekio dalis, patenkanti po rekonstruojamu pagalbinio ūkio pastatu, demontuojama
irperklojama naujai. Administracinio pastato šildymas numatomas dujų katilu.

Atsinaujinančių
energijos išteklių
panaudojimo
apibūdinimas

Administraciniame pastate yra išlikusios krosnys, kurias, vadovaujantis užsakovo
technineužduotimi, numatoma išsaugoti kaip antrą šildymo sistemą. Pagalbinio ūkio
pastatuose šildymas numatomas šilumos siurbliu oras-oras.

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Statybos sklypo
susisiekimo
komunikacijų
aprašymas

Patekimas į sklypą esamas iš J. Basanavičiaus g.

INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ
Aplinkai
Gyventojams Rekonstravimo darbai poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms

neturės,darbai ir medžiagų sandėliavimas bus atliekami savame sklype.
Kaimyninėms
teritorijoms

Buities atliekos rūšiuojamos ir kaupiamos atskiruose konteineriuose, pagal sutartį su
atliekųtvarkytoju pastoviai išvežamos.
Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami, statinių rekonstravimas vykdomas nuosavame
sklype. Pagalbinio ūkio pastato rekonstravimui kaimynų ir NŽT sutikimai gauti.

SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
Saugomos teritorijos.
Apsauginės ir
sanitarinės zonos

Sklypas į saugomas teritorijas nepatenka.

APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS
Prevencinės priemonės nuo vandalizmo - esamas sklypo aptvaras, lauko įėjimo
apšvietimas.

APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Vadovaujantis užsakovo technine užduotimi nekeisti patalpų skaičiaus ir išplanavimo
bei dėl nedidelės rekonstravimo apimties pritaikymas žmonėms su negalia
nenumatomas.

TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS
Pastatas nėra modernizuojamas. atliekamas keičiamų pastato atitvarų apšiltinimas,
keičiamų fasado elementų langų ir durų pakeitimas. Šiltinamų pastato atitvarų (jų
dalių) šiluminės savybės turi atitikti reikalavimus, keliamus viešosios paskirties
pastatų C energinio naudingumo klasės pastatų atitvaroms (STR 2.01.02:2016 VII
skyr. “Pastatų energinio naudingumo reikalavimai”, 23 dalis).

DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS
IŠTEKLIUS IRNUMATOMĄ TARŠĄ
Planuojamas atliekų
susidarymas

Planuojama ūkinė veikla – statinių rekonstravimas ir eksploatavimas pagal paskirtį.
Statybosmetu susidariusios statybos atliekos tvarkomos ir išvežamos, vadovaujantis
LR AM patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“.
Visos statybinės atliekos turi būti išrūšiuotos jų susidarymo vietoje į tinkamas naudoti
atliekas, tinkamas perdirbti atliekas, netinkamas naudoti atliekas (statybinės šiukšlės ir
atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis).
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip
1m. nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pab.aigos.

2022-01-PP-SA Laida Lapas Lapų
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Aprūpinimas
vandeniu ir nuotekų
tvarkymas

Vandens tiekimas - iš miesto vandentiekio tinklų; nuotekų išleidimas iš gyvenamojo
namo - įmiesto nuotekų tinklus.

DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS
REIKALAVIMAMS
Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

Visuomeninio pastato modernizavimas, užsakovo pageidavimu numatomas ateityje,
esamu momentu numatomos pagerinti darbo sąlygos, užtikrinant geriamos kokybės
vandens tiekimą,nuotekų šalinimą, patalpų šildymą ,vėdinimą, natūralų ir dirbtinį
apšvietimą.
Lietaus vandens nuotekos nuo pastato stogo ir sklype įrengtų dangų numatomos surinkti
į talpą ir panaudoti želdinių laistymui.

Naudojimo sauga Paslydimo, kritimo, susidūrimo rizikai išvengti namo pėsčiųjų judėjimo keliuose dangų
paviršiai šiurkštūs.

Apsauga nuo
triukšmo

Administracinio pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją.

Energijos taupymas ir
šilumos išsaugojimas

Rekonstruojamos administracinio pastato šiltinamų pastato dalių atitvarinės
konstrukcijos atitinka STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas” reikalavimus C energetinio naudingumo klasės pastatams:

Statinių atsparumo
ugniai laipsnis, gaisro
apkrovos kategorija,
patalpų gaisro apkrova

Administracinio pastato atsparumo ugniai laipsnis – III, III atsparumo laipsnio pastatams
reikalavimai gaisro apkrovos kategorijai netaikomi.Laikoma, kad statiniai yra I gaisro
apkrovos kategorijos.

Statinių
konstrukcijų
atsparumas ugniai

Rekonstruojamas III atsparumo ugniai laipsnio administracinis pastatas nuo
sklype esančių pagalbinio ūkio pastatų apsaugomas ugniasiene REI 60,
kurios konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2
degumo klasės statybos produktai.

Angų užpildų
priešgaisrinėse
atitvarose
parinkimas

Administracinio pastato priešgaisrinėje atitvaroje REI 60 įstatomos durys EI2 30–
C3 (durims,pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0
klasė),
angų, siūlių sandarinimo priemonės EI 60. Nevarstomų langų atsparumas ugniai EI 30.

Statybos produktų,
naudojamų vidinių
sienų, lubų ir grindų
paviršiams įrengti,
degumo klases

III atsp. ugniai pastate evakavimo(si) keliams (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos
ir pan.) uževakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių
reikalavimai netaikomi.
Patalpų buitinėms reikmėms sienos B–s1, d0 (sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno
paviršiausplokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems
degumo reikalavimai nekeliami), grindys - DFL–s1

Gaisro gesinimo ir
gelbėjimo darbams
skirtos priemonės, kiti
gaisrinės saugos
reikalavimų
įgyvendinimo
sprendiniai

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimas prie pastato ne didesniu kaip 25
matstumu nuo pastato.
Vidiniai ir išoriniai išėjimai ant stogo neprivalomi pastatuose, kurių aukštis nuo
žemėspaviršiaus altitudės iki parapeto mažiau 10 m (GSPR, p.151).
Reikalingas vandens kiekis vienam gaisrui gesinti, kai pastato tūris V<1 tūkst. m3 - 10 l/s,
gaisrogesinimo trukmė - 3 val.
Vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir
įrengimo taisyklėmis“, name turi būti įrengiami autonominiai dūmų
signalizatoriai visose patalpose,išskyrus sanmazgus. Stacionarioji gaisrų
gesinimo sistema projektu nenumaoma.Priešdūminio vėdinimo sistemos projektu
nenumatomos. Vidaus gaisrinis vandentiekis projektu nenumatomas.
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Projekto vadovas
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS IR PASLAUGŲ APIMTIS

Projekto pavadinimas Administracinės ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų rekonstravimo,
sandėliavimo paskirties pastato paskirties keitimo į pagalbinio ūkio
paskirtį ir rekonstravimo J. Basanavičiaus g. 17, Šiauliuose,
projektas

Statinio (statinių grupės) sudėtis
(visuomenės informavimui)

Administracinis pastatas

Statinio paskirtis
grupė ir pogrupis pagal STR
1.01.09:2017

Negyvenamieji pastatai - 7.2. administracinės paskirties pastatai

Statinio statybos rūšis pagal STR
1.01.02

Statinio rekonstravimas

Statinio projekto stadija
Pagal STR 1.05.06:2010

Projektiniai pasiūlymai

Projektavimo konsultavimo
paslaugų apimtis

Techninio darbo projekto sudėtis ir apimtis:
1. Projektiniai pasiūlymai;
2. Techninis darbo projektas:
2.1. Bendroji dalis;
2.2. Architektūros dalis, sklypo planas;
2.3. Topografinė nuotrauka (užsakovas);
2.4. Inžineriniai geologiniai tyrimai (užsakovas)
Papildomos paslaugos:
1. Paraiškų techninėms sąlygoms parengimas

Projektavimo konsultavimo darbų
pradžia / pabaiga

2022 m. I ketvirtis / 2022 m. II ketvirtis

Projekto vadovas Kęstutis Česnauskas, atestato Nr. A1003

Statytojo (užsakovo) techninė užduotis
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS
Pastato bendras plotas, m2 148.68
Aukštų skaičius 1 aukšto.
Patalpų skaičius Patalpų skaičius ir išplanavimas nekeičiami.

ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI
Pastato gabaritai Pastato gabaritai keičiami, įrengiant priešgaisrines sienas,

rekonstruojant esamą priestatodalį.
Pastato aukštis 6.90 m
Aukštų skaičius 1 aukšto.
Pagrindiniai įėjimai pastatą Esami.
Išorės apdaila Sienų apdaila- medinės dailylentės,

dekoratyvinis tinkas; stogo danga –
beasbesčiai banguoti lakštai.

Langai Mediniai; priešgaisrinėse atitvarose - priešgaisriniai.
Įėjimo durys Medinės; priešgaisrinėje atitvaroe - priešgaisrinės.
STATINIO REIKALAVIMAI
Energinio naudingumo
reikalavimai

Keičiamų pastato atitvarų (jų dalių) šiluminės savybės turi atitikti
reikalavimus, keliamus Cenerginio naudingumo klasės pastatų
atitvaroms (jų dalims).

Patalpų insoliacija, natūralus
apšvietimas

Esama, pastato langų išdėstymas ir matmenys nekeičiami.

Gaisrinė sauga Pastato atsparumo ugniai laipsnis III. Priešgaisrinės atitvaros
įrengiamos, įvertinant priešgaisrinius atstumus ir gaisrinės saugos
reikalavimus priešgaisrinėms atitvaroms.

Ventiliacija Esama, savitakinė.

TVIRTINU:
Statytojas (užsakovas)
E.M. pagal M.M. įgaliojimą

2022-01-12



Šildymas Gamtinėmis dujomis, rengiamas atskiru projektu. Papildomas
šildymas -esamomis kieto kuro krosnimis.

Elektros tiekimas Esamas.
Vandentiekis Iš miesto tinklų, rengiamas atskiru projektu
Nuotekos Į miesto nuotekų tinklus, rengiamas atskiru projektu
Dujotiekis Iš miesto tinklų, rengiamas atskiru projektu.
Konstrukcijos Pamatai:

Sienos:

Perdanga,
stogo konstr.

naujai įrengiamos pamatų dalies - gręžtiniai monol. g.b.;
naujai projektuojama priestato siena - medinė karkasinė,
projektuojamosugniasienės – silikatinių plytų mūro;
esamos medinės perdangos ir stogo konstr. nekeičiamos.

Statytojo (užsakovo) su šia
projektavimo užduotimi pateikiami
privalomieji dokumentai projektui
rengti ar (ir) jų pateikimo grafikas
(arba deleguota funkcija
projektuotojui)

Suderinta ir ne senesnė kaip 3 m topografinė nuotrauka
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