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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

Kiekis 

Prieš remontą/ 

Po remonto 

Pastabos 

 

I. SKLYPAS    

1. 1. sklypo plotas m
2
 1327/1327  

1.2. užstatytas sklypo plotas          m
2
 439/439  

1.3. statinio užimtas žemės plotas m² 439/439  

1.4. sklypo užstatymo tankumas % 33/33  

1.5. sklypo užstatymo intensyvumas % 8  

1.6. sklypo apželdinimo plotas(dekoratyvinė veja) m²  nesikeičia 

II. PASTATAI    

2.1. Pastatas- Darželis    

2.1.1. bendrasis plotas: vnt. 453,37/452,57  

2.1.2. pagrindinis plotas m² 303,92/249,37  

2.1.2.1. pagalbinis plotas m² 116,04/91,46  

2.1.3. pastato tūris m³ 3071/3071  

2.1.4. aukštų skaičius vnt. 1/1  

2.1.5. pastato aukštis m 5,70/5,70  

2.1.6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)  II  

2.1.7. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:     

2.1.7.1. išorinių sienų  W/m²K  nesikeičia 

2.1.7.2. stogo  W/m²K  nesikeičia 

2.1.7.3. langų W/m²K  nesikeičia 

2.1.9.  energinio  naudingumo klasė   nesikeičia 

    

      Projekto vadovė:                                                  N. Mockaitienė , atest. Nr. 27180   

                                                                                                                   vardas, pavardė, parašas, atestato Nr. 
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 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

1.PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS  

 

Projekto pavadinimas. Pastato- mokyklos( unik. Nr.8898-3011-9013) paskirties keitimo į  kultūros paskirtį 

su gyvenamosiomis patalpomis Šilutės r. sav., Kintų mstl., Kuršių g. 30, atliekant paprastojo remonto darbus, 

projektas. 

Statybos adresas. Šilutės r. sav., Kintų mstl., Kuršių g. 30, sklypo kadastrinis Nr. 8827/0002:974, žemės 

sklypo unikalus Nr. 4400-1653-1723. 

Statytojas (užsakovas): VŠĮ „Kintai  Arts“ , į. k. 133487723. 

Projektuotojas: Nijolės Mockaitienės individuali veikla, Šilutė, Potvynio g. 8, projekto vadovas- Nijolė 

Mockaitienė (kvalifikacijos atestatas nr. 27180). 

Statinio paskirtis (esama):  mokslo (7.11) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas. 

Statinio paskirtis ( būsima):  kultūros (7.10). 

Statybos rūšis:  paprastas remontas. 

Statinių kategorija: neypatingi 

 

2. PROJEKTO  DALIES RENGIMO PAGRINDAS. 

Projekto rengimo pagrindas: 

1. Projektavimo darbų sutartis. 

2. Projektavimo techninė užduotis(techninė specifikacija). 

3. Projekto vadovo paskyrimas. 

4. Žemės sklypo  ir pastato teisinės registracijos dokumentai. 

5. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai. 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. 

3. LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai. 

STR  1.01 08: 2002  Statinio statybos rūšys. 

STR  1.04.04: 2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

STR  1.01 03: 2017  Statinių klasifikavimas. 

STR  1.05.01: 2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių 

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

STR  1.06.01: 2017  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

STR  2.01.01 (l)2005.  Esminiai  statinio reikalavimai. Mechaninis  atsparumas ir 

pastovumas. 

STR  2.01 01(3) 1999  Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

STR  2.01 01(4) 2008  Naudojimo sauga. 

STR  2.05.03:2003     Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

STR  2.09.02:2005    Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 

STR  2.05.04.2003    Poveikiai ir apkrovos.  
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Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtinti 2010-12-07 5sakymu Nr. 1-338. 

LST 1516:1998  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

LST (projektas) Statinio projektas. Reikalavimai sklypo plano brėžinių atlikimui ir sutartiniai ženklai. 

 

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai. 

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

2. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

3. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

4. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. 

5. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

6. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

7. STR 2.01.03:2009.     Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės. 

8. STR 2.01.07:2003.     Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 

20. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 

21. STR 2.09.04:2008. Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui. 

22. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 

 

Rekomenduojamos statybos normos, taisyklės ir kt. 

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM direktoriaus 2010-07-27 įsakymu Nr. 1-223.  

3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtinti 2014-04-02 įsakymu Nr. 1-144(TAR, 2014-04-03, 

Nr. 4078). 

4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

 

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai. 

1. HN 33:20011. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje.  

2. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas. 

3. HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos. 

 

Kitos Taisyklės 

1.Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

2.Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

3. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 

           

3. Technologijos, statomų, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių  tinklų, statinio inžinerinių sistemų 

techninės būklės įvertinimas; esamo statinio ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų aprašymas. 

 

Remontuojamas pastatas – mokykla( unik. Nr.8898-3011-9013) Šilutės r. sav., Kintų mstl., Kuršių g. 30,  

 

Pastatas – mokykla  vieno aukšto su mansarda, stačiakampio formos, dvišlaičiu stogu, kadastrinėje 

byloje pažymėtas indeksu 1C1/p. Bendras pastato plotas – 453,37 m², tūris – 3071 m³, užstatymo plotas 

– 439 m². 

Pamatai – lauko akmenų. 

Sienos – plytų.  

Perdangos – medinės sijos.  

Langai – mediniai dvigubi. 
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Durys – medinės 

Stogas – medinės konstrukcijos, čerpių danga.  

4. Projekto sprendiniai: 

 

Mokykla neveikia. Pastatas- nenaudojamas pagal paskirtį. Šiuo projektu planuojama atlikus paprastąjį 

remontą, pakeisti pagrindinę pastato paskirtį iš mokslo  į kultūros,  kartu įrengiant ir gyvenamąsias 

patalpas, kad atvykę iš toliau menininkai galėtų ne tik kurti, bet ir  trumpam apsistoti. 

Pirmame pastato aukšte planuojama įrengti  keturias kūrybines dirbtuves, dvi  parodų sales. Planuojama 

suremontuoti san. mazgus, vieną iš jų pritaikant  žmonėms su negalia. 

Mansardoje bus įrengiamos keturios gyvenamosios patalpos, kūrybinės dirbtuvės ir įrengiamas san. 

mazgas. 

Tam, kad žmonės su negalia galėtų patekti į pastatą numatoma įrengti nuožulnųjį keltuvą.  

Į mansardinį aukštą žmonės su negalia pateks kopikliu. 

Paprastojo remonto metu numatoma: 

Grindys 

Patalpose, brėžiniuose pažymėtuose indeksu  1-2, 1-3, 1-4, 1-9, 1-10, 1-13, 1-14, 1-15, 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 

2-6   išardomos senos medinės lentos  ir naujai įrengiamos medžio masyvo ąžuolinės parketlentės. Prieš 

klojant grindų dangą,  paviršius aptaisomas OSB plokšte. 

Patalpose (san. mazguose), brėžiniuose pažymėtuose indeksu 1-6,  1-11, 1-12, 1-19, 1-20, 1-23  ir 2-2, 2-

7, 2-8 įrengiama keramikinių plytelių grindų danga. 

Sienų ir lubų apdailos darbai 

Sienos san. mazguose (patalpose 2-2,1-20, 1-23) – keramikinės plytelės, kitose patalpose (1-1, 1-2, 1-3, 

1-4, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 1-11,1-12,1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 1-18, 2-1,  2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ir patalpoje iš 

pirmo aukšto į mansardą) sienos   nugruntuojamos, glaistomos ir perdažomos. 

Lubos  pertrinamos tinku, nugruntuojamos ir nudažomos. 

San. mazgai 

San. mazguose  įrengiami  naujai  praustuvai, klozetai, dušai, elektriniai vandens šildytuvai (boileriai), 

rankšluosčių džiovintuvai.  San. mazge, kuris bus pritaikytas   žmonėm su negalia  dušas įrengiamas su 

kėdute ir porankiais. Kriauklė įrengiama pritaikyta ž/n su maišytuvu ir porankiais. 

Durys 

Patekimui į ž/n san. mazgą įrengiamos naujos  plačios vidaus durys. Remontuojamos paradinės durys. 

Keičiamos durų rankenos ir užraktai. 

Elektra. Apšvietimas 

Patalpose 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 1-9, 1-14, 1-15, 2-1  atliekami elektros instaliacijos sutvarkymo  darbai. 

Įrengiamos pakabinamos  apšvietimo platformos (bėginiai šviestuvai, galintys judėti ant platformos). 

Kiti darbai. 

Ž/n san. mazge bus įrengta Pavojaus signalizacija. 

Ardomos nenaudojamos krosnys 1-4 ir 1-6 patalpse.  

Įrengiama keramikos krosnis. 

Remontuojami vidaus laiptai, padengiant juos epoksidine derva. 

Įrengiamas lauke  nuožulnusis keltuvas ž/n  iš nerudijančio plieno, kilimo aukštis 1,2 m. 

Šlaitinis stogas iš vidaus apšildomas dviem sluoksniais  po 25 mm uždarų porų poliuretano putomis. 

Mansardoje neįrengtos patalpos šiltinamos universaliomis mineralinėmis vatos plokštėmis, įrengiant 

medinį karkasą ir apkalant dailylentėmis. Įrengiamos ąžulinių  parketlenčių grindys. 

Kaminas aptaisomas  ugniai atspariomis gipskartono plokštėmis. 

Išvežamos statybinės šiukšlės. 
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DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

Remontuojamas pastatas- kultūros namai  bus naudojamas kultūros skleidimo tikslams ir reikmėms. 

Įrengiamos kūrybinės dirbtuvės, kuriose dirbti galės dailininkai, keramikai ir kt. meno sričių atstovai. 

Įrengiama parodų salė, kur  bus eksponuojami  kūriniai. Vyks skaitymo vakarai, teatriniai, muzikiniai 

pasirodymai. Tam, kad atvykę  menininkai iš toliau galėtų apsistoti, bus įrengiami kambariai. Vienas iš jų 

pritaikytas žmonėms su negalia.  

Kitos ūkinės veiklos pastate neplanuojama, todėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems 

aplinkos komponentams. Galimo poveikio aplinkai dėl cheminės, fizikinės, biologinės ar kitų 

reglamentuojamų veiksnių taršos atliekų susidarymas neplanuojamas.  Nebuvo atliktas planuojamos ūkinės 

veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas.  

Pastato naudojimas taip pat pastate leistinos veiklos keliamas triukšmas, vibracija, elektros trikdymas ir 

pavojingos spinduliuotės lygiai nesusidarys.  

              Atsižvelgiant į gretimybes ir statybos darbų mąstą, statybvietės aptvėrimas nėra būtinas. Statybinės 

medžiagos sandėliuojamos sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam 

transportui pravažiuoti. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo turi būti kraunamos tam skirtoje žemės sklypo 

vietoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Netinkamos 

panaudojimui atliekos išvežamos pagal sutartį į statybinių atliekų sąvartynus.  Kitos statybos atliekos bus 

panaudojamos ūkinėms reikmėms. 

Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdys. priėjimai ir 

privažiavimai nebus apriboti.  

 

Po paprastojo remonto projekto patalpų eksplikacija: 

Pirmas aukštas 

Patalpos pažymėjimas 

plane 

Patalpos pavadinimas Plotas, kv. m 

1-1 Koridorius 7,46  

1-2 Kabinetas 14,51 

1-3 Posėdžių kambarys 24,07    

1-4 Kambarys ž/n 32,00 

1-5 Veranda 13,00   

1-6 Kūrybinės dirbtuvės 9,67     

1-7 Kūrybinės dirbtuvės 51,71 

1-8 Koridorius 14,93 

1-9 Parodų salė 46,31 

1-10 Kūrybinės dirbtuvės 17,21 

1-11 San. mazgas 2,15 

1-12 Virtuvėlė 5,08 

1-13 Koridorius 3,03 

1-14 Kūrybinės dirbtuvės 13,97 

1-15 Parodų salė 46,56 

1-16 Koridorius 4,09 

1-17 Sandėlis 3,97 

1-18 Koridorius 3,27 

1-19 San. mazgas 7,04 

1-20 San. mazgas 5,51 

1-21 Tualetas 1,97 
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1-22 Prausykla 2,21 

1-23 Koridorius 3,19 

   

 Bendras plotas 325,53 

 

Mansardos  patalpų eksplikacija: 

Patalpos  

plane 

Patalpos pavadinimas Plotas, kv. m 

2-1 Kūrybinės dirbtuvės 35,74 

2-2 San. mazgas 5,90 

2-3 Kambarys 14,69 

2-4 Kambarys 18,72 

2-5 Kambarys 20,13 

2-6 Kambarys 13,20 

2-7 San. mazgas (vyr.) 3,50 

2-8 San. mazgas (mot.) 5,16 

                                                             Bendras plotas 117,04 

Viso pastate :  452,57 

Tame tarpe: 

Kultūros paskirties  340,83 

Gyvenamoios paskirties 111,74 

 

5.Pastato aprūpinimas inžineriniais tinklais 

            

Elektros energijos tiekimas: Esami centralizuoti tinklai. 

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas: Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos- esami centralizuoti tinklai.  

Šilumos energijos tiekimas: Centralizuotas. 

 

6.Pastato konstrukcijos. Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio, 

drėgmės poveikio 

 

Pastato pagrindinės laikančios konstrukcijos –  pamatai - akmenų,   plytų sienos,  medinis perdenginys ir 

stogas. Pastato standumą ir pastovumą užtikrina pamatai, sienos, pertvaros, perdenginys ir stogas. Pagrindinės 

laikančios  pastato konstrukcijos nekeičiamos.  

 

Remonto metu  dengiamos naujos dangos,  laikantis gamintojo keliamų reikalavimų ir nurodymų. 

Priklausomai nuo eksploatacijos vietos konstrukcijų dažai, betoniniai paviršiai, hidroizoliacinės ir kitos 

medžiagos turi būti atsparios ultravioletinių spindulių, druskų, cheminiam poveikiui. 

Prieš konstrukcijų dengimą tam tikromis dangomis turi pateikti techninei priežiūrai pasirinktos sistemos 

sertifikatai, atitikties dokumentai, įrodantys apie dangų tinkamumą naudoti konstrukcijoms, kurias ruošiamasi 

padengti atitinkamomis dangomis. 

 

7. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas, išorinio ir vidinio 

transporto judėjimo organizavimo principai. 

 

Į sklypą, kuriame planuojama remontuoti pastatą patenkama  Kuršių  gatve. Remonto metu esami įvažiavimai 

prie pastato išlieka, gretimos automobilių stovėjimo aikštelės nebus užstatytos, nebus trukdomas transporto 
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judėjimas  Kuršių gatve. Automobilių parkavimo vietos išlieka esamos.  

Ž/n patekimas į pastatą – esamu plytelėmis išklotu taku, nuo pat  Kuršių gatvės, vedančiu iki laiptų, vietos  

kur bus pastatomas nuožulnusis keltuvas(vidinės kiemo pusės). 

 

8. Gaisrinė sauga 

Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 

2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, pastatas – 

kultūros, su gyvenamosiomis patalpomis, kuriame bus atliekamas remontas, pagal gaisro grėsmę priskiriamas 

P.2.10 statinių grupei (Kultūros pastatai. Kultūros tiklams...). Pastato konstrukcijų atsparumas ugniai  – II 

atsparumo ugniai laipsnis. 

Eksploatuojant pastatą ir projektuojamas patalpas vadovautis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 

patvirtintomis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis.  

Paprastojo remonto projektu nekeičiamas statinio užstatymo plotas, tūris, aukštis. 

Evakuaciniai keliai išlieka esami, jų kiekis nemažinamas. 

Priešgaisriniu aspektu pastato būklė nepabloginama.  

9.Higiena, sveikata, aplinkosauga 

Pastatas yra aprūpintas centralizuotais elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklais. Šildymas- 

centralizuoti tinklai. 

Higieniniai – sanitariniai reikalavimai nebus pabloginami.  Projektu bus perplanuojami san. mazgai. 

Naujai įrengiama  grindų danga, atnaujinama sienų apdaila, perdažomos lubos, įrengiamas naujas 

apšvietimas,  keičiamos durų rankenos ir užraktai. Kur reikia bus įrengiamos naujos durys. 

Patalpos pastate vėdinamos per varstomus langus, sienose esančius ventiliacinius kanalus. Apšvietimas 

natūralus ir dirbtinis.   

San. mazguose įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema.  

Patalpų  remontas įtakos kaimyniniams pastatams fizikinės, cheminės taršos aspektais neturės. Pavojingų 

atliekų susidarymas  projektuojamame objekte nenumatomas. Patalpų viduje galimas triukšmo lygis  neviršys 

reglamentuojamų normų.  

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai 

 

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai ir norminiu lygiu užtikrinimo sprendiniai, ir 

kitos priemonės užtikrinančios pastato higieną.  

Remontuojamose pagrindinėse patalpose bus tiesioginis natūralus apšvietimas. Pagalbinėse patalpose, taip pat 

visose patalpose bus įrengtas dirbtinis apšvietimas. 

 

Dirbtinės apšvietos lentelė 

 

 

Pat. Nr. Patalpos pavadinimas  Dirbtinės normuojamos apšvietos dydis,lx 

1. Koridorius  200   

2. San. mazgas  200    

3. Kabinetas  300   

4 Kūrybinės dirbtuvės  500    

5. Parodų salė  500 

6. Kambarys  300 

7. Virtuvė  300 

8. Sandėlis  200 
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Patalpų šiluminio komforto aplinkos parametrai: 

Šiluminio komforto parametrai Normuojamos vertės 

 

 

Šaltuoju metų 

laikotarpiu 

Šiltuoju metų 

laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 20-24 23-25 

2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, °C 19-23 22-24 

3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo 

grindų, ne daugiau kaip °C 

3 3 

4. Aitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos 

temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip °C 

2 2 

5. Grindų temperatūra, °C 19-26 Nenormuojama 

6. Oro judėjimo greitis, m/s 0,15 0,25 

 

Sanitarinės paskirties patalpose  grindys keramikinių plytelių, sienos taip pat keramikinių plytelių. San. 

mazgo sienos, lubos, grindys ir paviršiai projektuojami nelaidūs vandeniui, lengvai valomi, atsparūs 

plovimui bei naudojamoms valymo, plovimo, dezinfekavimo medžiagoms. Grindų dangos neslidžios. 

Patalpų mikroklimato normas ir reikalavimus nustato higienos normos HN 42: 2009 „Gyvenamųjų ir 

visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. 

Pastatų naudojimas taip pat pastate leistinos veiklos keliamas triukšmas, vibracija, elektros trikdymas ir 

pavojingos spinduliuotės lygiai nesusidarys.  

Pastato-  kultūros namai (akustinio komforto lygis) turi būti ne žemesnė kaip C.  Atlikus pastato paprastąjį  

remontą  akustinio komforto  lygis nepablogės. 

 

Atlikus paprastąjį  remontą užbaigimo procedūros etape nebūtina atlikti cheminių medžiagų (teršalų), 

nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių 

vibracijos lygių, apšvietos ir mikroklimato pastate atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų  

matavimus.  

 

10.Universalaus dizaino ir  neįgaliųjų poreikių tenkinimo  sprendiniai   

Sklype  esamas pėsčiųjų takas, kuris pritaikytas ŽN reikmėms, kad būtų galima juo laisvai  ir saugiai  judėti. 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“,  tako plotis – 

1200 mm, išilginis nuolydis 5 %, skersinis nuolydis 3,3 %. Bortelio aukštis ≤ 150 mm virš važiuojamosios dalies, ant 

tako nėra dangčių, grotelių ir kitų kliūčių.  Takas ves nuo patekimo į sklypą iki  laiptų, prie kurių bus įrengtas 

nuožulnusis keltuvas, kuris pakels į pirmą aukštą. Takas bus apšviestas tamsiuoju paros metu. 

Esant reikalui ( kai renginiai vyks antrame aukšte) patekimui  ŽN  į  antrą aukštą bus išnuomojamas kopiklis. 

Pastato viduje (išskyrus laiptines) nėra slensčių, ar kitų pakilimų aukštesnių nei 2  cm. Patekimas iš koridoriaus į 

kūrybines dirbtuves, parodų sales,  san. mazgus  bekliūtis.  Pirmame aukšte įrengiamas  san. mazgas,  pritaikytas  ŽN. 

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, ne mažesnis 

kaip 850 mm.  

Durų rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų 

paviršiaus. 

Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN, turi būti 

įrengti ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm 

nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du 

jungiklius ar kištukinius lizdus. 
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 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. 

 

11.Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms. 

Paprastojo remonto darbai, trečiųjų asmenų gyvenimo, darbo ir kitos veiklos sąlygų  nesuvaržys.  

Higieniniai – sanitariniai reikalavimai nepabloginami.  

Statinys eksploatacijos metu nepadidina aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo. 

12.Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. 

           

Duryse įstatomi patikimi užraktai. Įrengiamas  įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, 

patikimos langų, durų konstrukcijos, apsauginė signalizacija. 

Prieigose prie pastato, aplinka ir automobilių stovėjimo vietos apšviečiamos nuo pastato tamsiu paros metu. 

Įėjimo į pastatą lauko durys be kliūčių matomos iš toliau, be nišų ar kitų vietų slėpti 

 

13.Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimams 

 

Pastato paprastojo remonto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijų 

planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio reikalavimus. 

 

Remontuojamas pastatas nepatenka į nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių  registrą. 

 

Vykdant planuojamus remonto darbus susidarys nepavojingų atliekų kategorijai priklausančios statybinės 

atliekos. Šios atliekos susidarys tol, kol bus vykdomi statybos darbai. Susidarančios atliekos bus tvarkomos 

pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles. Šių atliekų sutvarkymu rūpinsis įmonė, vykdysianti rangos 

darbus. 

 

Atlikus stainio paprastąjį remontą, trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti, įvažiavimai į kitus sklypus nebus 

apriboti.  

 

 

PV                                                                                             Nijolė Mockaitienė 
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