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16.  
 Teritorijos planas tvarkymo ir naudojimo 

režimui nustatyti 
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Statybos techninio reglamento STR  
1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 
Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju 

atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2

 
120939  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % esamas nepakito 

3. sklypo užstatymo tankumas 
 

% esamas nepakito 

II. PASTATAS-ŪKINIS PASTATAS,  
UN. NR. 3999-2004-7052

   

1. Negyvenamieji pastatai:    

1.1. bendrasis plotas*: m2 199,34  

1.2.1. pagrindinis* m2 115,98  

1.2.2. pagalbinis*  m2 83,36  

1.3. pastato tūris*  m3 698  

1.4. aukštų skaičius vnt. 1  

1.5. pastato aukštis  m esamas nepakito 

1.6. energinio naudingumo klasė [5.41]  esama nenustatoma 

1.7.pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38]   esama nekeičima 

1.8. Lankytojų skaičius vnt. 70  

 
V. KITI STATINIAI

   

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 
neesminių nukrypimų. 
 

Statinio projekto vadovas     ______________Vaidas Grinčelaitis       _________  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

1. Projektuojamas statinys: Paežerių dvaro sodybos kiaulidė – kitos (ūkio) paskirties pastatas. 

 1.1. Statinio adresas: Dvaro g. 6A, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. 

 1.2. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys – nekilnojamoji kultūros vertybė – Paežerių dvaro sodybos, 

(KVR unikalus objekto kodas 1029) karvidė, KVR unikalus objekto kodas 25709. 

   1.3. Naudojimo paskirtis: esama - kitos (ūkio) paskirties, projektuojama – kultūros (7.10). 

1.4. Nekilnojamojo turto registro duomenys: 

Žemės sklypo kad. Nr. 3905/0004:326, pastato – unikalus Nr. unik. Nr. 3999-2004-7052, 5I1p. 

2. Statybos darbų rūšis: paprastasis remontas. 

3. Statinio projekto pavadinimas:  

Tvarkomųjų statybos darbų projektas: 

Kitos (ūkio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) Paežerių dvaro sodybos kiaulidė, KVR un. obj. k. 

25714) paprastojo remonto, keičiant paskirtį į kultūros (7.10) Dvaro g. 6A, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio 

r. sav. projektas. 

4. Techniniai objekto duomenys (esama situacija) –pastato bendras plotas 201,28 m2, tūris 698 m3. 

5. Statytojas (užsakovas): Vilkaviškio rajono suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras – muziejus, kodas 

300001094, Vilkaviškio raj. sav. Šeimenos sen., Paežerių k. Paežerių dvaro rūmai, tel. 8342 46375, el.p. 

administracija@paezeriai.info. 

6. Projekto rengimo pagrindas:  

 Projektavimo užduotis; 

 Užsakovo pateikti juridiniai pastato nuosavybės dokumentai. 

 Projektas parengtas atsižvelgiant į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registre nustatytas pastato 

vertingasias savybes, vadovaujantis anksčiau atliktų tyrimų išvadomis – istorinių, architektūros, 

konstrukcijų tyrimų išvadomis., vadovaujantis atliktu tvarkybos darbų projektu (2018 m.)  
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 Parengta projekto „A“ laida. Iš laidoje „0“ numatytos pastato paskirties „maitinimo (7.5)” (kavinė-

restoranas) keičiama į „kultūros (7.10)” numatant įrengti amatų centrą. Esminių tūrio, ploto, patalpų 

išplanavimo ir inžinerinių, konstrukcinių pakeitimų projekte nenumatyta. 

Normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas kultūros vertybės tvarkomųjų statybos darbų 

projektas, sąrašas: 

LR įstatymai: 

LR Statybos įstatymas 

LR Teritorijų planavimo įstatymas 

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Žemės įstatymas 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos istatymas 

Statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

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

STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

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 „Esminiai 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 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ 
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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 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.“ 

Gaisrinės saugos reikalavimai: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtinti: 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

„Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 

 „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

 „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ 

Taisyklės: 

LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės“ 

LR aplinkos ministro patvirtintos „Atlieku tvarkymo taisyklės“ 

LR aplinkos ministro patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti „Darboviečių 

įrengimo bendrieji nuostatai“. 

Standartai: 

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

Europos parlamento ir Tarybos reglamentai (ES): 

Nr.305/2011 

Higienos normos: 

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas; 

HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje; 

HN 98: 2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

7. Licenzijuotos kompiuterinės projektavimo programos, kuriomis naudojantis parengtas projektas 

Microsoft Ofice 2002, Autodesk Auto CAD LT 2015 (2014 m. gegužės 29 d. UAB „Infoera“). 

 

8. Kultūros paveldo objektas:  

Pastatas – Paežerių dvaro sodybos karvidė - įregistruotas registre 2001-03-20; 

statusas- Paminklas;  

objekto reikšmingumo lygmuo – Nacionalinis;  

rūšis – Nekilnojamas; 

vertybė pagal sandarą – į kompleksą įeinantis. 
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Amžius – XIX a. pab. 

Vertybinių savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas). 

Vertingosios savybės pateikiamos KVR išraše. 

 

II. ISTORINĖS MEDŽIAGOS BEI VYKDYTŲ TYRIMŲ IR PROJEKTŲ APŽVALGA: 

 

1. Istoriniai faktai 

Kaip pirmaisiais metais atrodė pats dvaras ir kokie jį supo želdiniai, žinių nėra išlikę. Tikri faktai žinomi 

nuo XV a. Karaliaus Kazimiero Jogailaičio laikais (1440–1492)  Paežeriai  atiteko  Michailui  Glinskiui.  XVII  

a.  vid.  -  didikų  Zabielų giminei. Simonas Zabiela, paveldėjęs dvarą, po 1794 m. pakvietė architektą Martyną 

Knakfusą (1740-1821), kuris suprojektavo dvaro ansamblį.   

              XIX  a.  pr.  Paežeriai atiteko  dvarininkui   Zigmantui Gauronskiui su  žmona Natalija Oginskyte-

Gauronskiene. Tuo laikotarpiu buvo sukurtas rūmų interjeras, pastatyta naujų ūkinės paskirties pastatų. Panašu 

jog šiuo laikotarpiu statytas ir tiriamas kiaulidės pastatas. Po Pirmojo pasaulinio karo Paežerių dvare 

apsigyveno ponia Gauronskienė. Būtent iš jos 1939 m. Paežerių dvarą nupirko tuomet jau bankininkas  Vasario  

16-osios  Akto  signataras  Jonas  Vailokaitis.  Vienas  pirmųjų darbų buvo dvaro modernizavimas ir 

rekonstrukcija.  

              1940   m.   dvare   įsikūrė   Žemės   ūkio   mokykla.   1942   m.   tapo   Vokietijos  

generalinio komisaro Lietuvos apskričiai Rentelno rezidencija. Vėlesniu laikotarpiu rūmuose įsikūrė Vilkaviškio 

melioracijos statybos ir montavimo valdyba. 1995 m. dvaras  perduotas  Lietuvos  dailės  muziejui.  Čia  įsikūrė  

Suvalkijos  krašto  dailės galerija, oficinoje veikia Vilkaviškio krašto muziejus.  

              Deja  apie  ūkinių  pastatų,  tame  tarpe  ir  kiaulidės,  statybą  istorinių  žinių neturime, jos nėra ir nė 

vienoje 1976 m. istorinių tyrimų metu darytoje nuotraukoje.  

2. Architektūros tyrimai, atliko I. Blinstrubienė, 2018 m. 

Išvada: išlikusi pagrindinė ūkinio pastato planinė struktūra, kurią šiek tiek pakeitė tik vėlyvos XX a. II p. pertvaros 

suskaidžiusios patalpas. Vietomis išlikusios pirminės patalpų grindys. Taip pat išliko medinė dvišlaičio stogo 

konstrukcija, dekoratyviniai profiliuoti gegnių galai bei rizalito frontono medinė drožyba. Liko nenustatytas 

pirminės stogo dangos tipas. Visų fasadų angų angokraščiai smarkiai apirę, tačiau išlikusios ar dalinai išlikusios 

dauguma mūrinių angų sąramų. 

3.  Konstrukcijų tyrimai, atliko J. Mendelevičius, 2018 m. 

Kiaulidė pastatyta XX a. pradzioje. Kiaulides pastato  konstruktyvine schema  yra standi, kapitalinių  skersinių  

sienų tinklas  yra tankus,  žingsnis   2,2-2,4 m. 

Pamatai   atskirai   nebuvo   tirti.  Buvo   iškastas   kasinys,   nustatant   cokolio   plotį   ir  natūralaus grunto   

lygį.  Pagrindinio fasado  cokolis   yra  80  cm  pločio,  jo plotis  lygus  sienų  storiui  + piliastrų storiui. Kitų 

lauko sienų  pamatų  storis   55 cm, vidinių  - 45 cm, tai yra lygus esamų sienų  pločiui. Horizontalios 
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hidroizoliacijos tarp pamato  ir sienų  nera. Pertvaros sprendžiant is jų būklės buvo mūrijamos be pamatų  

ant grindų  betono  pagrindo. 

Sienos  yra keraminių plytų  mūro (plytos   27x13x7 em)  su renesansine perriša.  Pagrindinio fasado  sienos  

yra su 0,5x1,5  pl. storio piliastrais. Kitos lauko sienos  yra 2 pl. storio ( 55 cm), vidines  sienos  1,5  pl. 

storio  ( 40 cm),  išskyrus  rizalito  dalį tarp  ašių  "2-3",  kur sienų  storis sudaro  2 pl. ( 55 cm). 

Plytos  2 rūšių.  Gerai  išdegtos  plytos  buvo  naudotos fasado  išorės  mūrui  mūryti,  išskyrus  jo vidurinę  

dali,  kur  naudotos nepakankami išdegtos plytos.   Skliautams  ir  arkoms   taip  pat naudotos gerai išdegtos  

plytos. 

Koridorių plytų  mūras tinkuotas. Panašu,  kad gardų  mūras  buvo  teptas  kalkių  tešla,  tačiau ji išliko tik 

angokraščiuose. 

Mūro  siūlių   skiedinys  yra  vidutinio stambumo  smėlio   (smulkiosios  dalys  sudaro    15%, likusi  dalis  

0,16-2,5 mm  dydžio  smėlis).   

Mūro  plytos   užterstos  tirpiomis druskomis, pagrinde sulfatais ir  nitratais. Mūro pH lygus 7, tai yra 

neutralus. Suminis  užterstumas tirpiomis druskomis 1,5%, kas yra 4 kartus  daugiau  normos. 

Mūro  drėgnis   ties  grindimis  ir  nuogrindos paviršiumi  yra  10  %,  t.y.  2,5  karto  daugiau normos.  

Kitose  zonose  mūro drėgnis  norminis apie 4%. 

 

Mūro sienos turi daug defektų: 
 

- Galinių  sienų  ašyse  1 ir 5 pasvirimas sudaro  iki  2%  į   lauko  pusę.  Tai  išsaukia  Sąraminius 
itrūkimus  sienose salia jų. 

- Daugybiniai   saraminiai  įtrūkimai  del  skersinių   sienų  deformacijų  ir  kalkinio  skiedinio 
"senejimo" (tamprumo praradimas). 

- Nepakankamai   išdegtų  plytų  mūro  erozija,  veikiant  drėgmei,  salčio ciklams  ir  tirpioms 
druskoms.   Ypač  tai  jaučiasi  vidurinėje  mūro  dalyje  (tarp  cokolio  ir  karnizo),  nes  čia  buvo 
naudotos vietinės nepilnai išdegtos keraminės plytos. 

- Mūro siulių išplovimas del nesutvarkyto kritulių nuvedimo. 
- Mūro apatinės dalies ypatingai aktyvi erozija ir tiesiog mūro fragmentų praradimas kontakte žemė 

siena. 
- Sienų  angos  eksploatacijos  metu  buvo  dalinai  užmūrytos.  Dviejų  pusapskritimių  sąramos dalinai 

sugriuvo spynose, o tarpines segmentines  sąramos sumūrytos  is tašytų plytų dėl atramų deformacijų 
arba neišliko arba išliko permūrytos. 

 
Stogas 

- Stogo danga banguotų a/c lakstų. Sprendžiant is likučių ir grebėstavimo  pirminė stogo danga galėjo 
būti gontų arba čerpių. 

- Stogo gegnės daugiausiai  išliko autentiskos su figūriniais atvirais galais. 
- Stogo konstrukcija sketimine 10x14(h) cm gegnių, išdėstytų 1,0-1,4 m žingsniu. Skėtimui sumažinti 

tarp murločių irengti jungimo  rygeliai. Taciau rygelių galai ir gegnių galai dalinai supuvo ir sudaro 
sketimo irąžas. 

- Pastogės perdanga apšiltinta šiaudais. 
- Del sienų deformaeijų  ir mazgų dalinio supuvimo  įvyko stogo deformacijos  išilgai pastato. Įdubimai 

vietomis sudaro iki 25 em. 
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Perdangos ir grindys 
- Grindys  yra dviejų  rūšių: betoninės  išbetonuotos ant aslos ir molio aslos grindys. Betoninės grindys 

daugelyje vietų suplyšusios  ir įgriuvusios. 
- Perdangos   dviejų   rūšių:  įėjimo  tambūro   perdanga,  prusiskų   skliautukų   su  metalinemis sijomis, 

sijų žingsnis 1,4m. Skliautukai 1,/2 pl. suplyšę prie asie "B“.. 
- Kitur  skliautai   yra  1/2  pl.  storio,  rutuliniai   segmentiniai   su   40 cm  pakyla.  Skliautų perimetru  

į rengtos   1  pl.  storio  arkos,  kurios  remiasi  į   sienų  piliastrus.   Skliautų   būklė visumoje gera. 
 

4. Tvarkybos darbų projektas, atliko R. Kavaliauskaitė ir J. Mendelevičius, 2018 m. 
 

Tvarkybos darbų projekte numatyti šie sprendiniai: 
 

1. Fasadų remontas ir restauravimas. 

2. Mūro restauravimas. 

3. Vertikalios hidroizoliacijos ir „kvėpuojančios“ atgrindos perimetru įrengimas. 

4.  Autentiškų angų atkūrimas ir  vėlesnių laikotarpių angų iškirtimų užmūrijimas. 

5. Sunykusių arkinių raudonų plytų sąramų, palangių, angokraščių restauravimas. 

6.  Langų ir durų įstatymas. 

7. Medinių gegnių restauravimas, išsaugant gegnių puošybą, likusias gegnes ir/ar gegnių elementus, 

kitus denginio medžio elementus (mūrlotus, vėjalentes ir kita) atkurti pagal geriausiai išlikusį pavyzdį. 

8. Esamų stogo konstrukcijų stiprinimas. 

9. Stogo uždengimas Marselio tipo čerpėmis. 

10. Molio plytų grindų įrengimas (restauravimas). 

11.Vidaus sienų, skliautų valymas, restauravimas, sunykusių elementų atkūrimas, sovietiniu laikotarpiu 

įrengtų atitvarų demontavimas. 

 12.Vidaus sienų tinkavimas kalkiniu tinku su reikiamais pasluoksniais, dažymas balkšvai. 

 13.Visų medinių konstrukcijų, medinių elementų antiseptikavimas; konstrukcijų dengimas antipirenais. 

 14. Monolitinių juostų, kur didžiausi įtrūkimai, mūre įrengimas. 

 

III. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: 

 

1. Bendrieji duomenys 

 

Projekte, atsižvelgiant į anksčiau atliktą tvarkybos darbų projektą, nepažeidžiant vertingųjų savybių, numatyta: 

 Paskirties keitimas iš kitos (ūkio) į kultūros (7.10); 

 Amatų centro lankytojų salės įrengimas; 

 Kulinarijos studijos patalpų įrengimas; 

 Lankytojams skirtų patalpų pritaikymas neįgaliesiems;  

 Šildymo sistemos iš centrinių tinklų įrengimas; 
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 Patalpų vėdinimo įrengimas; 

 Elektros instaliacijos, apšvietimo įrengimas; 

 Elektroninių ryšių įrengimas; 

 Apsauginės signalizacijos įrengimas; 

 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimas; 

 Aplinkos pritaikymas kultūros užsiėmimams lauke – lentų terasa. 

Fasaduose jokie darbai nenumatyti. 

 

2. Sklypo plano dalis 

Prie pastato esančio asfaltuoto keliuko danga su senais pasluoksniais demontuojama, vietoje jos įrengiamas 

granito atsijų ir skaldelės mišinio takas-pravažiavimas. Danga pratęsiama iki pat pastato pagrindinio įėjimo. Ūkinis 

įėjimas iš gatvės pusės įrengiamas iš akmenų dangos. Prie pastato numatoma medinių maumedžio lentų terasa  

edukaciniams užsiėmimas lauke. Buitinių atliekų konteineriai – esami, bendri visam kompleksui. 

 

3. Architektūros dalis 

Išplanavimo sprendiniai:  

Pastate numatoma įrengti amatų centrą, kuriame vyks įvairūs edukaciniai, smulkiųjų amatų ir kulinariniai 

užsiėmimai.  Pastatas „T“ formos plane, užsiėmimų salei skiriamas vienas korpusas, o kulinarijos studijai ir 

pagalbinėms patalpoms – kitas. Numatytos vietos skirtingiems užsiėmimams atskiruose „gardeliuose“ (buvusieji 

kiaulių gardai). Statmename korpuse suplanuota maisto gaminimo ir pagalbinės patalpos - WC. Maisto 

gaminimo patalpos turi atskirą įėjimą nuo gatvės pusės. 

Baldai: 

Parenkami baldai tik natūralių medžiagų:  stalai – masyvių klijuoto medžio konstrukcijų, minkštasuoliai – 

aptraukti natūralia oda, stacionariai pritvirtinti prie grindų, kėdės aptrauktos natūralia oda, laisvai pastatomos. 

Patalpų apdaila:  

Visų patalpų apdaila numatyta tvarkybos darbų projekte. 

Žmonių su negalia (ŽN) specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai: sprendiniai užtikrina galimybę ŽN 

savarankiškai patekti į pastatą, laisvai ir saugiai judėti lankytojams skirtomis patalpomis. Projekto sprendiniais 

siekiama maksimaliai patenkinti žmonių su negalia poreikius ir sukurti patogią ir saugią naudoti aplinką, 

atsižvelgiant ir į paveldosaugos reikalavimus. 

Pagrindinis įėjimas pritaikytas ŽN patekimui- pagrindinė varčia- ne mažesnė kaip 85 cm pločio, slenkstis 

mažiau nei 2 cm. Pastatas vieno aukšto, laiptų nėra, pastogėje suprojektuota tik vėdinimo įranga. 

Lankytojams skirti WC pritaikyti žmonėms su judėjmo negalia: sanitarinio mazgo patalpos dydis toks, kad 

sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas 

vežimėliui važiuoti ir apsisukti; 
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Unitazas montuojamas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. 

Unitazas montuojamas 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 1000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina 

pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 

mm aukštyje nuo grindų įrengiami 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 atsidaro į išorę; 

Praustuvas pakabinamas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus montuojamas - 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 pritvirtinti 

turėklus. Patalpoje turi būti įrengtas pavojaus signalizacijos mygtukas. 

Į sanitarinį mazgą įrengiamos ŽN pritaikytos durys be slenksčio, ne siauresnės kaip 850 mm bekliūčio 

pločio. 

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai, jų norminių lygių užtikrinimo 

sprendiniai: patalpose sudaromos komfortiškos buvimo ir darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus 

temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 

vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas, atitinkantis HN 98:200 reikalavimus. 

Gaisrinė sauga: Atliekami tik paprastojo remonto darbai, todėl gaisrinės saugos dalis nerengiama. 

Projekte numatomi sprendiniai nemažina statinio atparumo ugniai, neblogina žmonių evakuacijos galimybių.  

 

4. Vandentiekio - nuotekų dalis 

Pastatas neturėjo vandentiekio-nuotekų sistemos. Projektuojamas vandentiekis nuo miestelio tinklų. 

Pastate numatyta apskaitos mazgo patalpa. Nuotekos šalinamos į miestelio buitinę nuotekynę. Vamzdynai 

išvedžiojami po grindimis 

 

5. Šildymo –vėdinimo dalis 

Šildymas 

Pastato šildymas numatomas iš miesto šilumos tinklų, pagal išduodamas prisijungimo sąlygas. Šildymas- 

grindinis. Projektuojamas šilumos mazgas skirtas aprūpinti pastatą šilumos poreikiu šildymui. Šilumos mazge 

įrengta įvadinė šilumos apskaita. Šilumos punktui skiriama atskira patalpa.  

         Vėdinimas 

Projektuojama oro tiekimo-šalinimo sistema su šilumos atgavimu (rekuperacija). Vėdinimo įranga 

numatoma pastogėje, ortakiai išvedžiojami pastogėje. 

 

6. Elektrotechnika 

Projektuoamas naujas el. jėgos paskirstymo skydas, kompiuterių el jėgos skydas ir apšvietimo valdymo skydas. 

Visa instaliacija – nauja. Naujas apšvietimas – LED tipo šviestuvais.  
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7. Elektroniniai ryšiai 

Projektuojamas naujas kompiuterinis tinklas, lankytojų salėje numatytas WiFi ryšys 

 

 

8. Apsauginė signalizacija 

Visos saugomos patalpos ar zonos su apsaugine signalizacija turi būti saugomos dviem apsaugos ruožais: 

• Perimetro apsauga. Patekimas pro angas (durys, langai) saugomas magnetinio kontakto davikliais 

(atidarymas), jei saugoma zona yra išorinis pastato perimetras; 

• Tūrio apsauga. Naudojami pasyviniai infraraudonųjų spindulių judesio detektoriai. 

Ant pastato lauko pagrindinės fasadinės sienos numatoma sirena su blykste. 

 

9. Gaisrinė signalizacija 

Pastate numatoma automatinė adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. GASS tinklą sudaro 

automatiniai detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai, signalizavimo įranga ir kitų elektrotechninių 

įrenginių valdymo, bei signalų priėmimo moduliai. 

Automatiniais gaisriniais detektoriais saugomos patalpos: 

• Dūmų detektoriais saugomos šio tipo patalpos: techninės patalpos, holai, vestibiuliai ir pan. 

• Šilumos detektoriais saugomos šio tipo patalpos: virtuvės ir patalpos, kuriose dūminių daviklių 

sumontavimas yra komplikuotas dėl dulkėtumo ar galimo klaidingo uždūminimo.  

Prie evakuacinių išėjimų, koridoriuose montuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai. Ranka 

valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir 

įrengimo taisyklių" reikalavimus. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai montuojami evakuaciniuose 

keliuose ne toliau kaip 30 m nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastate. 

 

10. Pasirengimo statybai ir statybų organizavimo dalis 

Atliekų ir statybinių šiukšlių tvarkymas  

Statybines atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2006 m.gruodžio 29 d. Nr.D1-
637 “Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (vadovautis taisyklių paskutine redakcija). 

Statybinės atliekos bus kraunamos į konteinerius, o užpildžius juos – pakraunamos į autotransportą ir 
išvežamos statybinių atliekų sąvartyną. Statybinių ir komunalinių atliekų tvarkymui rangovas turi sudaryti sutartį su 
pasirinkto regiono atliekų tvarkymo centru. 

Pastatomi konteineriai atskirai buitinėms ir statybinėms šiukšlėms kaupti. Numatoma konteinerių statymo 
vieta- vidiniame kieme. Prieš statant konteinerius, vietą suderinti su kiemo naudotojais. 

 Statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar uždaruose konteineriuose (ar 
naudojant kitas priemones). Darbo vietoje sumažinti dulkių sklidimą, statybinės šiukšlės turi būti laistomos. 
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, kiek ir kur jų išvežta. 

Statybos/tvarkybos darbų metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
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- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; 

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų 
gautos medžiagos; 

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti 
aplinką ir žmonių sveikatą; 

- netinkamos perdirbti atliekos. 

 

Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas darbų saugai, aplinkos apsaugai ir darbų kokybei. Rengiantis 
vykdyti ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”,  
,,Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai”, “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis”.  

Prieš statybos darbų pradžią objekte statybos rangovas ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą - leidimą, 
kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą; darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos  
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos 
vietos: 

-  prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
-  neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 

 Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 
-  esančios šalia montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 
- virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 
-  kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas  

Objekte turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą 
tvirtina darbdavys. 

Pagrindiniai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai būtų: 

- pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną; 

- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 
gerai apšviestos; 

- keliamų krovinių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

- kroviniai nebūtų perkeliami virš zonų, kur dirba žmonės; 

- nebūtų žmonių po keliamais kroviniais ir zonose, kur kroviniai gali nukristi; 

- krovinių paėmimo įtaisų (stropų, traversų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais, kad 
krovinys negalėtų savaime iškristi; 

- elementai ir konstrukcijos būtų užkabinti taip, kad jie būtų paduodami į montavimo vietą padėtyje, 
artimiausioje projektinei; 

- nebūtų keliamos surenkamos konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių 
negalima teisingai konstrukcijas prikabinti ir montuoti; 
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- nebūtų palikti pakabinti kroviniai darbo pertraukų metu; 

- pastatytos į projektinę padėtį konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai 
įtvirtintos; 

- darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis (šalmai, apsaugos 
diržai ir pan.); 

- išmontuojamos konstrukcijos (arba jų dalys), būtų pakeliamos tiktai po to, kai jos bus visiškai 
atjungtos nuo gretimų konstrukcijų;  

- objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 

- elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

- iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo technologinis projektas; 

- žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 
atitinkamų žinybų atstovams; 

- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą. 

 

Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju: 

Remontuojamose patalpose gerai prieinamose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su 
gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos nustatyta 
tvarka. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose.  

Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. 
Gaisro atveju vanduo gaisrų gesinimui imamas iš arčiausiai esančio miesto priešgaisrinio hidranto. 

Įvykus avarijai, imtis šių veiksmų: 
- Organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems; 
- Imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
- Apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
-Pranešti apie avariją įgaliotam savivaldybės tarnautojui, nekilnojamo kultūros paveldo vertybių apsaugos 

įgaliotai institucijai. Jei avarija įvyko statybos metu – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam 
prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra 
nukentėjusių žmonių – taip pat teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo užteršta aplinka – 
taip pat Aplinkos ministerijai. 

- Aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 

Būtinos pirmosios pagalbos priemonės: 

Objekte darbuotojų buitinėse patalpose matomoje vietoje turi būti vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios 
pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs. Šalia šių 
priemonių turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų 
tarnybos) telefonų numeriai ir adresai. 

Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų 
sandėliavimo vietą: 

Medžiagos sandėliuojamos remontuojamose patalpose pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. 
Medžiagos ir žaliavos laikomos grupėmis, pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, putos ir t.t.), taip pat 
pagal jų pavojingumą gaisro atžvilgiu. Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti didesnis, negu 
reikia vienai darbo pamainai. 

Medžiagos numatomos sandėliuoti laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Dažus ir planiruojančias 
medžiagas draudžiama pilti į kanalizaciją, žemės gruntą, vandens telkinius. Sausą tarą ir sudžiuvusius dažų likučius 
išvežti į atliekų surinkimo punktus. Skystus neišnaudotus dažų likučius išvežti į nuodingųjų medžiagų surinkimo 
punktus. Visos skystos ir birios medžiagos planuojamos saugoti sandarioje taroje. 

Draudžiama medžiagas ir konstrukcijas sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Remontuojamame pastate ir priestate draudžiama įrengti lengvai užsiliepsnojančių, degių skysčių ir dujų balionų 
sandėlius.  
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Vykdant vamzdynų transportavimo, iškrovimo ar sandėliavimo operacijas, rangovas turi naudoti tokius 
metodus ir įrangą, kad būtų išvengta vamzdžių pažeidimo. 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos: 

Laikinoms buitinėms patalpoms įrengti bus naudojami kabinetai remontuojamose patalpose 
Kontorai plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. Vienam personalo 

asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m² plotas.  
WC bus naudojamas esamas patalpose.  
Geriamas vanduo iš miesto tinklų vandentiekio. 

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Remonto darbai nesukels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.  
Remontuojamas pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, tad organizuojant ir vykdant 

tvarkomuosius statybos darbus būtina į tai atsižvelgti ir nepažeisti autentiškos pastatų medžiagos, vertingųjų 
savybių ir saugomų elementų. Už pastato vertingųjų savybių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant statybos darbus 
atsako statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu 
įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir įrankių 
skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Baigus darbus darbų atliekos ir šiukšlės iš teritorijos bus išvežtos. 

Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas; specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija, o taip pat gautas leidimas tvarkybos ir remonto darbams vykdyti. Rangovinė organizacija darbų 
metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendinius, jeigu tai nepakenks 
aplinkai, atliekamų darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Atliekant statybos darbus, kai veikia pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams parengia 
technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės 
rengiamos tik tai darbų daliai. Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių bei prieš darbų 
pradžią turi būti parengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas. 

Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

o įrengti laikinas buitines patalpas remontuojamose patalpose; 

o paruošti pastato patalpas (pašalinti iš jo baldus, įrangą, kitus daiktus ir šiukšles). 

Ardymas vykdomas nuo viršaus iki apačios, išmontuojami langai.  

Ardymo darbų laikotarpyje, o taip pat ir naujų konstrukcijų montavimo metu turi būti užtikrintas esamų, 
dar neišardytų, konstrukcijų pastovumas. Esant reikalui (įvertinus vietoje pastato išsaugomų konstrukcijų būklę), 
įrengiami laikini metaliniai ryšiai, spyriai ir pan., kurių išdėstymas ir tvirtinimo būdai konkretizuojami 
technologiniame projekte.  

Smulkių gaminių ir medžiagų padavimui į darbo vietą gali būti naudojamas statybinis keltuvas. Įrengiamų 
naujų monolitinių  konstrukcijų betonas sutankinamas paviršiniais bei strypiniais vibratoriais. Betonas turi būti 
atitinkamos konsistencijos. Rangovo nuožiūra, monolitinės perdangos betonavimo darbams gali būti naudojamas 
betono siurblys.   

Atlikus atskirus darbus, patikrinama jų kokybė ir pasirašomi atitinkami aktai. Aptikus defektus arba 
neatitikimus nustatytiems reikalavimams, būtina atlikti atitinkamą koregavimą ir defektų likvidavimą. 

 
Statybos trukmė  

Atliekant pastato paprastąjį remontą, darbų vykdymo trukmė nustatoma užsakovo ir rangovo sutartimi.  

Prieš atliekdamas darbus, rangovas turės pateikti numatomų darbų atlikimo kalendorinį grafiką. 

 
 

11. Bendrosios pastabos 
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1. Rangovas privalo vykdyti LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir jo pataisų, kitų 

norminių aktų reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo objektuose. 

2. Rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nenaikintų vertingųjų 

kultūros vertybės savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas naudoti 

numatytoms reikmėms. 

3. Numatomi darbai nenumato kapitalinių sienų tinklo keitimo darbų, nenumatomas fasadų ar jo detalių 

keitimas. Nenumatomas statinio konstrukcijų keitimas, nenumatoma vertingų interjero elementų 

keitimo. Visi darbai atliekami atsižvelgiant į nustatytas vertingąsias savybes ir galimą poveikį jų 

aplinkai. 

4. Darbų eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali būti koreguojami. 

5. Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių - pranešti Kultūros paveldo departamento 

prie kultūros ministerijos Marijampolės skyriui. 

6. Projektiniai sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius 

statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

7. Visi duodami medžiagų ir darbų kiekiai nėra galutinai (orientaciniai). Derinant su projekto užsakovo, jie 

gali keistis. Naudoti tik kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Galima naudoti ir analogiškas medžiagas. 

Visos medžiagos turi turėti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Pradedant tvarkybos darbus, visi 

matmenys, altitudės tikslinamos statybos aikštelėje. 

 

Patvirtinu, kad projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str.6., p.4. reikalavimus, kur 

minima, kad: 

statinys turi būti remontuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant įrengtą statinį 

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios 

sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų 

įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei 

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 

išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. 
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Esama automobilių 

stovėjimo aikštelė 

surinkimo aikštelė 

Esama atliekų

loveliai lietaus 

vandens nuvedimui

SKLYPO RIBA 

GAISRINIAI PRIVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ

KIAULIDĖ , atliekami projektavimo darbai

3

2

1

EKSPLIKACIJA:

ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

KULTŪROS VERTYBĖS TERITORIJOS RIBA

ATGRINDA (ŽR. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTĄ)

4

5

OFICINA (MUZIEJAUS PAGRINDINIS PASTATAS) 

LEDAINĖ (MUZIEJAUS MAŽASIS PASTATAS) 

KITU PROJEKTU GRIAUNAMAS PASTATAS

KITU PROJEKTU REMONTUOJAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMA VEJA

TAŠYTŲ AKMENŲ DANGA

ESAMAS APTVĖRIMAS

GRANITO ATSIJŲ DANGA

LENTŲ DANGA (TERASA)

METINIS VĖJO PASIKARTOJIMAS IR

VIDUTINIS GREITIS

4,6m/s
P

15%

4,8m/s
PR

14%

R

3,7m/s
R

13%
3,4m/s

ŠR

5%3,1m/s

Š

4%

3,3m/s

ŠV

5%

4,8m/s
V

16%

4,8m/s

PV

28%

Žvyras

įvyniota į geotekstilę

ATGRINDA (žr. TvDP projektą)

LAPAS

LAPŲ

1

A

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 3999-2004-7052,

PAEŽERIŲ DVARO SODYBOS KIAULIDĖ, KVR UN. OBJ. K. 25714)

PAPRASTOJO REMONTO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į KULT ŪROS (7.10)  DVARO G. 6A,

PAEŽERIŲ K., ŠEIMENOS SEN. VILKAVIŠKIO R. SAV., PROJEKT AS

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS)

KULTŪROS CENTRAS - MUZIEJUS

KALBOS

TRUMP.

LT

A1458,

0188

Proj. vad.

Arch.

V.Grinčelaitis

I. Genytė-Puškorienė

KVAL.

DOK.

NR.

LAIDA

A

IŠLEIDIMO DATA

2022.06

VIEŠINIMUI

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

UAB "ENERO"

Trakų g. 3-2, Vilnius

t.: 861685768

info@enero.lt

1

NUŽYMĖJIMO IR DANGŲ PLANAS.   M1:500

ENERO-126(2022)-TP-SP.B-01

OBJEKTO VIETA

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

M2

%

%

Žemės sklypas un. nr. 3999-2004-7052

Sklypo plotas

Kiekis
Mato vnt.

Sklypo  užstatymo  intensyvumas

Sklypo  užstatymo  tankumas

120939

esamas/nepakito

Projektuojamos teritorijos plotas sklype

1435,00

M²

esamas/nepakito

Naujai įrengiama veja

93,0 M²

Esama veja nagrinėjamoje teritorijoje

527,6 M²

PASTABOS:

1. Visus matmenis ir aukščius būtina tikslinti vietoje;

2.  Visus projekto pakeitimus būtina derinti su projekto rengėjais;

3. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadojaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos

aprašu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais;

4. Visi žemės kasimo darbai vykdomi su archeologo

priežiūra.

TOPOGRAFINIO PLANO

SUDERINIMO UNIK. NR. 39:19:225

DANGOS KONSTRUKCIJA

A2245
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Bendras plotas m²
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Vandens, šilumos įvadas

1.2. 10.20

WC tambūras1.3. 10.34

WC1.4. 4.60

WC1.5. 4.59

WC ŽN1.6.
4.77

WC ŽN1.7. 4.69

Kulinarijos studija

1.8. 29.36

Pagalbinė patalpa
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KVR un. k. 25714) DVARO G. 6A, PAEŽERIŲ K., VILKAVIŠKIO RAJ.

PAPRASTOJO REMONTO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į KULTŪROS (7.10), PROJEKTAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS)
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