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1. DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo Pavadinimas Lapai 

1.  Titulinis lapas 1 lapas 

2. P1940-PP.DSZ Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas 

3. P1940-PP.AR Bendrosios dalies aiškinamasis raštas 9 lapai 

4. P1940-PP.B Brėžiniai (PP.B) 5 lapai 

4.1. P1940-PP.B-01 Sklypo schema 1 lapas 

4.2. P1940-PP.B-02 Rūsio planas M 1:100 1 lapas 

4.3. P1940-PP.B-03 Pirmo aukšto planas M 1:100 1 lapas 

4.4. P1940-PP.B-04 Pastogės planas M 1:100 1 lapas 

4.5. P1940-PP.B-05 Balkono planas M 1:100 1 lapas 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. BENDRI DUOMENYS 

− Objektas: Administracinės paskirties pastato keitimo į kultūros paskirties pastatą, Šilutės r. sav., Kintų 
sen., Ventės k., Marių g. 24, paprastojo remonto projektas. 

− Statybos adresas (geografinė vieta): Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., Marių g. 24 

− Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos. 

− Žemės sklypo plotas: 9,4069 ha 

− Sklypo unikalus Nr. : 4400-4965-1685 

− Sklypo kadastrinis Nr.: 8827/0003:143 Kintų k.v. 

− Statytojas (užsakovas) ir sklypo savininkas: Lietuvos Respublika, remiantis Registro centro banko 
išrašu Nr. 44/2283270, turto patikėjimo teisė Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, a.k. 
188727491 

− Statybos rūšis: paprastasis remontas 

− Projektuojama statinio paskirtis: Remiantis  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ punktu 7.10. 
kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: kino teatrai, teatrai, kultūros namai, klubai, 
bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kiti pastatai; 

− Statinių kategorija : nepriskiriama neypatingų statinių kategorijai. 

− Projektuotojas: UAB ,,J. ARCH“, įmonės kodas 235828220, adresas- I. Kanto 2-5, Kaunas 44296, tel.: 
869880955. Projekto vadovas yra Jonita Šyvokienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 754) 

− Projektavimo ir statybos finansavimo šaltiniai.  Projektavimo ir statybos darbai finansuojami 
užsakovo lėšomis. 

−  Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi viena stadija – parengiamas techninis 
darbo projektas. Jų sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nurodymus. 

− Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas. Statybos darbų ir statinio naudojimo eiliškumą 
užsakovas vykdo vienu etapu. 

− Kultūros paveldo išsaugojimas: pastatas patenka į Ventės švyturio statinių komplekso 
teritoriją (unikalus kodas registre - 22538). Pastatas adresu Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., Marių g. 
24 į Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registrą neįtrauktas. 
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2.2. SKLYPO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS  

2.2.1. Sklypo plano sprendiniai. 

− Statytojo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus užsakymu, turto patikėjimo teisė priklausančiame sklype 
(kadastro Nr. 8827/0003:143 Kintų k.v., unikalus nr. 4400-4965-1685) Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., 
Marių g. 24 keičiamas pastato paskirtis iš administracinė į kultūros paskirtį.  

 
Projektuojami privažiavimai sklype, automobilių parkavimas  

− Įvažiavimai į sklypo teritoriją paliekami esami ir nauji neprojektuojami. 

− Automobilių stovėjimo vietos paskaičiuotos remiantis Automobilių vietų minimalus skaičius skaičiuojamas 
pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 30 Lentelę. 9.2. punktu - 
Muziejai, meno galerijos, parodų rūmai 1 vieta 40 m2 salės ploto. Pastatui reikalingos 4 automobilių stovėjimo 
vietos. 

− Automobilių skaičius atsižvelgiamas ir žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Visų tipų automobilių saugyklose, išskyrus gydymo paskirties 
pastatų, skirtų teikti medicinos pagalbą žmonėms, automobilių saugyklose, turi būti įrengta tiek ŽN automobilių 
vietų: 

 1 vieta, kai aikštelėje yra iki 15 vietų; 
 2 vietos, kai aikštelėje yra 16–50 vietų; 
 4% vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų. 

− ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos, esančios prie tam tikrų objektų, turi būti planuojamos arčiausiai 
prie pagrindinio įėjimo į objektą iš visų automobilių saugykloje esančių vietų bekliūtėje judėjimo trasoje. 

− Lygiagrečios juostelės, kurios įrengiamos lauke, turi būti 4,5-5 mm aukščio, o atstumai tarp juostelių ašių turi 
būti 30-50 mm. Trapecinio skerspjūvio juostelės viršaus plotis turi būti 5-15 mm. Tuo atveju, kai juostelių 
skerspjūvis nėra trapecinės formos, juostelės plotis gali būti 20-25 mm. Lygiagrečios juostelės, kurios 
įrengiamos viduje, turi būti 4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytos kas 40-60 mm; 

− Apvalūs kauburėliai, skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus, pandusus, eskalatorius ir 
pan.), įspėti apie susikirtimą su važiuojamąja dalimi (ties pėsčiųjų perėjomis, nežymėtomis perėjomis ir pan.), 
įspėti apie judėjimo trasoje esančias kliūtis (prieš kliūtis), įspėti apie krypties pasikeitimą ir (arba) 
prasidedančias naujas kryptis. 

− Apvalūs kauburėliai, kurie įrengiami lauke, turi būti 4,5-5 mm aukščio, kauburėlių pagrindo skersmuo turi būti 
20-30 mm, o atstumai tarp kauburėlių centrų - 50-60 mm. Apvalūs kauburėliai, kurie įrengiami viduje, turi būti 
20-25 mm skersmens, 4-5 mm aukščio, o atstumai tarp centrų turi būti 60 mm. 

  
2.2.2.  Projekto inžinerinė įranga 

− Vandentiekio tinklai – esami, neprojektuojama. 

− Buitinių nuotekų tinklai – esami, neprojektuojami. 

− Elektros energijos tiekimas – esamas, neprojektuojamas. 

− Vėdinimas – per esamus ventiliacijos kanalus ir per langus natūralus.  

2.2.3. Techninis projektas atliekamas vadovaujantis 

− Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi 

− Specialiaisiais architektūros reikalavimais. 

− Statybos įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 
paskirties dokumentais, įstatymais ir kitais teisės aktais. 
 

2.3. ARCHITEKTŪROS DALIES PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

2.3.1. Pastato architektūriniai sprendiniai, funkcijų ryšių bei zonavimo sprendiniai. Patalpų išplanavimas. 

− Keičiama pastato paskirtis iš administracinės į kultūros paskirtį.  

− Rūsio patalpos paliekamos esamos ir naujai neprojektuojamos, nekeičiamos. 

− Pirmame pastato aukšte paliekamos esamos: san. mazgo patalpos (išskyrus Nr. 1-7 pritaikymą ŽN), koridoriai 
ir tambūras. 

− Pirmame pastato aukšte projektuojama: Keturios eksponatų erdvės ir du kabinetai darbuotojams. 

− Pastogėje paliekamos esamos: san. mazgo patalpos, koridorius – holas, edukacinė- mokomoji salė, kabinetas 
ir vadovo patalpa. 

− Pastato pastogėje projektuojama: Personalo patalpa, kabinetas, pagalbinė patalpa. 
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− Balkonas ir patekimas į jį, paliekamas esamas ir nekeičiamas. 

− Patalpų aukščiai paliekami esami ir naujai neprojektuojami. 

− Pastato išorėje projektavimo darbai neatliekami. Pastato esama būklė nepabloginama. 

3.3.2 Natūralus ir dirbtinis apšvietimas 

− Remianti STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“, patalpose su natūraliu apšvietimu turi būti 
numatyta natūralaus vėdinimo per orlaides, atidaromus langus ir pan. galimybė, išskyrus patalpas, kuriose 
įrengiamas oro kondicionavimas arba kuriose dėl technologijos reikalavimų turi būti tik mechaninis vėdinimas. 

− Patalpos su natūraliu apšvietimu pro esamus langus turi galimybę varstyti juos ir vėdinti patalpas. 
− 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  

2.3.2. Gaisrinė sauga 

TDP architektūros dalies projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis gaisrinės saugos esminiu 
reikalavimu, kad kilus gaisrui: 

− Statinio 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 būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 

− Pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; 

− Ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

Pastatas atitinka gaisrinės saugos reikalavimus, nurodytus: 

− STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”; 
− Gaisrinė saugos pagrindiniai reikalavimai , patvirtinti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;  

Funkcinė paskirtis ir jos specifika. 

− Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ projektuojami pastatai priskiriami P.2.10 (Kultūros 
pastatai kultūros tikslams (kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų 
centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kita)) gaisro grėsmės grupėms.  

− Esamas pastatas yra vieno aukšto su pastoge. 

− Pastatas  priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui. Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2 
lentelę gaisro apkrovos kategorijos reikalavimai netaikomi. 

2.3.3. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

− Pastate užtikrinamos normalios sąlygos: užtikrinamas geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų 
šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

− Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. 

2.3.4. Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

− Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonėms su negalia projekte sprendžiamas pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai 
ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

− Automobilių parkavimo pritaikymas ŽN yra aprašomas sklypo plano skiltyje 
− ŽN svarbiuose negyvenamuosiuose pastatuose turi būti užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į juos patekti, 

laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. Tokiuose 
pastatuose ŽN turi būti pritaikytas pagrindinis įėjimas į pastatą, visos pagrindinės paskirties patalpos ir 
lankytojų aptarnavimui skirtos patalpos taip pat patekimui į šias patalpas skirti praėjimai, koridoriai, holai ir 
pan. ŽN turi būti pritaikytas ir bent vienas lankytojams skirtas sanitarinis mazgas kiekviename pastato aukšte. 
ŽN turi būti pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys. 

− ŽN patekimui į pastatą įrengtas esamas liftas.  
− Į projektuojamas ekspozicines erdves patekimas ŽN yra nesuvaržomas, ŽN lengvai gali patekti pro esamus 

patekimus į patalpą, kurių durų gabaritai vyrauja nuo 0,97 iki 1 metro pločio. 
− 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.  

− Pirmame pastato aukšte san. mazgas pritaikomas ŽN reikmėms. 
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BENDROSIOS DALIES PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI, NORMATYVINAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTA TECHNINIO DARBO PROJEKTO (TDP)  BENDROJI DALIS 

1.1 . Statinio TDP BD dalis rengiama vadovaujantis:  
 - projektavimo užduotis; 
 - projektavimo darbų sutartis; 
 - LR įstatymais, STR, Statybos normomis ir taisyklėmis 
1.2.  Normatyvinai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Techninio Darbo Projekto (TDP)  Bendroji dalis. 
LR Įstatymai: 
LR Statybos įstatymas. (Nr. IX-583, 2001, Žin., 2001, Nr. 101-3597); 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. (Žin. 1992, Nr. 5-75); 
LR žemės įstatymas. (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868); 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. IX-1962; 2006, Nr. 66-2429); 
LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092;); 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. (Žin., 2002, Nr. IX-1004); 
1.3 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 (geotechniniai) tyrimai“; 
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 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų 
formavimo tvarka“; 
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ESR). „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 
STR 2.01.01(2):1999 ESR. „Gaisrinė  sauga.“; 
STR 2.01.01(3):1999 ESR. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
STR 2.01.01(4):2008 ESR. „Naudojimo sauga“; 
STR 2.01.01(5):2008 ESR. „Apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.01.01(6):2008 ESR. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikatas“; 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“‘; 
STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“; 
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
STR 2.02.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“; 
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
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“; 
STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“; 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
1.4 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
RSN 139- 92 ,,Pastatų ir statinių žaibo sauga“; 
LST EN 54 „Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“; 
LST EN 12259 „Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“; 
RSN 156- 94 ,,Statybinė klimatologija“; 
EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2007; 
DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 
1.5 Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”; 
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir 
matavimo reikalavimai“; 
HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“; 

 





2



3



4



5


	01_V_Pagrindinis (M24)
	02 M24_PP_AR
	03 SP M24-A2
	SA M24-1
	SA M24-2
	SA M24-3
	SA M24-4

