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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 
Projekto pavadinimas. Daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8892-3000-7016) dalies  

patalpų – buto (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005), Tilžės g. 21-7, Šilutės m., paprastojo remonto 
projektas. 

Objekto adresas. Gyvenamasis namas unikalus Nr. 8892-3000-7016, Tilžės g. 21, Šilutė. Butas 
unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005, Tilžės g. 21-7, Šilutė. Žemės sklypas Tilžės g. 21, Šilutė. Žemės 
sklypo unikalus Nr. 4400-5054-6257. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8867/0014:67. 

Statytojas (užsakovas). . 
Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB „TS Projects“, projekto vadovas ir 

projekto architektas Osvaldas Jankauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1722). 
Statinio paskirtis. Gyvenamojo namo paskirtis nekeičiama - gyvenamosios paskirties (trijų ir 

daugiau butų (daugiabučiai) pastatai. Iki ir po paprastojo remonto patalpų paskirtis išlieka esama - 
butas. 

Statybos rūšis. Paprastasis remontas. 
Statinio kategorija. Neypatingasis statinys. 
Projekto stadija. Projektiniai pasiūlymai. 
Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 
- nuosavybės dokumentais; 
- nekilnojamo turto registro duomenimis; 
- inventorine byla. 

 
2. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI 

NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 
1. LR Statybos įstatymas.  
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 
3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
4. Lietuvos standartas LST 1516:2015. 
5. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 
6. LR Saugomų teritorijų įstatymas. 
7. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 
Eil. Nr. Reglamentas Pavadinimas 
1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
3. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
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sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas. 

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
6. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. 
7. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys. 
8. STR 2.02.01:2004  Gyvenamieji pastatai. 

 
HIGIENOS NORMOS 

Nr. Norma Pavadinimas 
1. HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
2. HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore. 
3. HN 33:2011  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
4. HN 42:2009  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
5.  HN  98:2014 Natūralus  ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 

mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 
 

KITOS TAISYKLĖS 
1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 
2. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 
4. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
5. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 

 
BENDRIEJI DUOMENYS 

Žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir inžineriniai tinklai bei įrenginiai, želdiniai, 
geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.); 

Remontuojamas gyvenamasis namas (unikalus Nr. 8892-3000-7016) yra Tilžės g. 21, Šilutė.  
Remontuojamos patalpos – butas (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005) yra Tilžės g. 24, Šilutės m. 
Pastatams suteiktas adresas – Tilžės g. 21-7, Šilutė. Statiniui yra suformuotas žemės sklypas 
8867/0014:67. Sklypo plotas – 1021 m². Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdai – daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos.  

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
aerodromo apsaugos zonos; 
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; 
kultūros paveldo objektų ir vietuvių teritorijos, jų apsaugos zonos; 
elektros tinklų apsaugos zonos. 
Higieninė ir ekologinė situacija 
Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali, nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Prie žemės sklypo patenkama iš Stoties gatvės. Gretimuose sklypuose yra 
esami gyvenamieji, ūkiniai, pramonės ir gamybos pastatai, visuomeninės paskirties objektai. 

Želdiniai 
Esami, projektu nedetalizuojami, sklypo sutvarkymo dalis nerengiama. 
Patekimas į sklypą, aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 
Prie žemės sklypo patenkama iš Stoties gatvės. Įvažiavimai ir kiemas esamų kietų dangų.  
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
remonto 

Kiekis po 
remonto 

Pastabos 
 

I. PASTATAI     

Gyvenamasis namas (8892-3000-7016)    Neypatingasis 
statinys 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, 
kiti rodikliai).  

 - - 

 

2. Pastato bendras plotas.* m2 610,93 623,24  

3. Pastato naudingas plotas. * m2 228,60 266,61  

4. Pastato tūris.*  m³ 1879  

5. Aukštų skaičius. vnt. 1  

6. Pastato aukštis.*  m 9,40 pleriminarus 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 4  

7.1. 1 kambario vnt. 2  

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. 2  

8. Energinio naudingumo klasė.   - nėra duomenų 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė   

 C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai    

11.1. Patalpų suformuotų kaip atskiri 
nekilnojamieji daiktai 

vnt. 9  

11.2. Pastato bendojo naudojimo patalpų plotas m2 17,93 
(a-1 ir a-2) 

24,90 
(a-1, a-2 ir a-3) 

 

Remontuojamas butas (8892-3000-7016:0005) 
(Nr. 21-7) 

    

Remontuojamas  
objektas 
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Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
remonto 

Kiekis po 
remonto 

Pastabos 
 

1. Bendras plotas m2 64,94 77,25  

2. Naujingas plotas m2 64,94 77,25  

3. Gyvenamasis plotas m2 28,23 66,24  

4. Bendrojo naudojimo patalpos  - a-3 1/2 iš 6,97  

Formuojama bendrojo naudojimo patalpa (a-
3)** 

    

1. Bendras plotas m2 - 6,97  

* 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. 

** Formuojama bendrojo naudojimo patalpa a-3 nuosavybės teise vienodomis dalimis priklausanti 
butui Nr. 7 (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005) ir kirpyklai (unikalus Nr. 4400-2809-8531:8411). 

 
Esamos padėties (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 

inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo 
statybinių tyrinėjimų) aprašymas. Statinio remonto darbų aprašymas. 

Iki patalpų remonto gyvenamasis namas unikalus Nr. 8892-3000-7016, Tilžės g. 21, Šilutė. Pastato 
bendrasis plotas – 610,93 m², naudingas plotas – 228,60 m², tūris – 1879 m3, užstatymo plotas – 
376,00 m². Pastato aukštų skaičius – 1 su mandarda. Maksimalus statinio aukštis iki stogo parapeto 
9,40 m (preliminarus). Pastatas – neypatingasis statinys. 

Iki paprastojo remonto remontuojamo patalpos – butas (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005), 
Tilžės g. 21-7, Šilutė. Bendrasis plotas – 64,94 m², naudingas plotas – 64,94 m². 

Pastato konstrukcijos: 
pamatai –   akmens mūro; 
sienos –  plytų mūro; 
pertvaros - plytų mūro; 
perdanga – medinė; 
stogas –  medinių konstrukcijų, šlaitinis, molio čerpių. 
Pastate langai – plastikiniai, daugiausiai baltos spalvos, stoglangiai – plastikiniai ir mediniai, rudos 

spalvos, durys – metalinės ir plastikinės, baltų ir rudų spalvų. 
Inžinerinis aprūpinimas: 
vandentiekis – centralizuoti tinklai; 
buitinės nuotekos – centralizuoti tinklai; 
elektra – centralizuoti tinklai; 
šildymas – vietinė šildymo sistema; 
vėdinimas – natūralus. 
 
Projekto remonto darbų apimtis. 
Projektu numatoma atlikti paprastąjį remontą, performuoti butą (unikalus Nr. 8892-3000-

7016:0005), suformuoti bendrojo naudojimo patalpą (a-3). Buste, gyvenamajamą name numatoma 
įrengti stoglangį.  

Numatoma: 
1. atlikti vidaus patalpų remonto, perplanavimo darbus; 
2. atnaujinti ir įrengti interjerą; 
3. suformuoti bendrojo naudojimo patalpą; 
4. įrengti stoglangį, bute; 
5. atlikti kitus smulkius remonto darbus. 
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Pagal numatomus statybos darbus, remiantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 

numatomas statinio paprastojo remonto projektas, numatomas pertvarų demontavimas bei įrengimas, 
fasado keitimas tarp esamų gegnių įrengiant stoglangį priekiniame, gatvės fasade, šiais darbais 
nekeičiant, nešalinant, nestiprinant ir nesilpninant statinio laikančiųjų konstrukcijų. 
 

Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos, 
paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa; 

Po patalpų remonto gyvenamojo namo unikalus Nr. 8892-3000-7016, bendrasis plotas – 623,24 m², 
naudingas plotas – 266,61 m², tūris – nekeičiamas, užstatymo plotas – nekeičiamas. Pastato aukštų 
skaičius nekeičiamas. Maksimalus statinio aukštis iki stogo kraigo išlieka esamas. Pastato kategorija 
nekeičiama – neypatingasis statinys. 

Po paprastojo remonto remontuojamų patalpų – buto (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005) 
bendrasis plotas – 77,25 m², naudingas plotas – 77,25 m². 

Pastato konstrukcijos projektu nekeičiamos. Inžinerinio aprūpinimo būdas projektu nekeičiamas. 
Fasadų apdailos medžiagos: projektuojamas stoglangis plastikinis, spalva – ruda, RAL 8007. 

Projektu, mansardiniame aukšte suformuojama bendrojo naudojimo patalpa – a-3. Formuojama 
bendrojo naudojimo patalpa a-3 nuosavybės teise vienodomis dalimis priklausanti butui Nr. 7 
(unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005) ir kirpyklai (unikalus Nr. 4400-2809-8531:8411). 

 
Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai ir norminiu lygiu 

užtikrinimo sprendiniai, ir kitos priemonės užtikrinančios pastato higieną. 
Patalpų apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos, priešgaisrinius aspektu saugios 

medžiagos. Mikroklimatas patalpose atitiks HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
mikroklimatas“.  Triukšmo lygiai patalpose atitiks HN 33:2011 reikalavimus.  

Patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės 
Mikroklimato parametrai  Ribinės vertės  

Šaltuoju metų 
laikotarpiu  

Šiltuoju metų 
laikotarpiu  

Oro temperatūra, °C  18–22  18–28  

Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, 
ne daugiau kaip °C  

3  3 

Santykinė oro drėgmė, %  35–60  35–65  

Oro judėjimo greitis, m/s  0,05–0,15  0,15–0,25  

 
Patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu 

Patalpos  Temperatūrų ribinės vertės, °C  

Buto pagalbinės  

Koridoriai ir sandėliukai  18–21  

Drabužinės  18–20  

Vonios ir tualetai  20–23  

Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai  14–16  

Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai  20–23  

Darbo ir poilsio kambariai, kabinetai 18–22  

 
Gaisrinė apsauga. 
Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 
- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ 
- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 
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Statinio atsparumo ugniai laipsnis - II. Remiantis „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“ 
statinio gaisro apkrovos kategorijai reikalavimai nekeliami. Priešgaisriniu aspektu pastato funkcinė 
grupė - Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), statinio grupė P.1.3. 

 
Statinio charakteristika Įvertinimas 

Statinių skaičius, vnt. 1 

Statinio unikalus numeris 8892-3000-7016 

Objekto grupė P.1.3. 

Naudojamas gaisro rizikos vertinimas (taip / ne) nėra 

Sklypo plotas, kv. m 1021,00 

Bendras plotas, kv. m 623,24 

Statybinis tūris,kub.m 1879 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė, m 3,60 

Didžiausias žmonių skaičius, vnt. <50 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis II 

Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų - 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo  
sistema (yra/nėra) 

yra 

Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema (yra / nėra) nėra 

Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema (yra / nėra) nėra 

Mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema (yra / nėra) nėra 

Gaisriniai hidrantai, vnt. yra, 2 

Gaisriniai rezervuarai (skaičius), talpa (kub. m) nėra 

Kiti vandens telkiniai (yra / nėra) nėra 

 
Statinyje nebūna daugiau kaip 50 žmonių vienu metu. Priešgaisriniu aspektu pastato aukščiausio 

aukšto grindų lygis, nuo priešgaisrinių automobilių žemiausio privažiavimo kelio – 3,60 m. Prie 
pastato privažiuojama esamais keliais ir gatvėmis. Prie pastato ir aplink pastatą užtikrinamas 
priešgaisrinių automobilių atviras patekimo kelias. Gaisrų gesinimui yra esami priešgaisriniai 
veikiantys hidrantai, Tilžės gatvėje. Priesgairsinė gelbėjimo stotis nuo remontuojamo pastato nutolusi 
1,09 km atstumu arba 2 min. keliu. 

 
Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms:  
Statybos aikštelė 
Įėjimų į pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai.  Įėjimai į turi būti apšviesti. Prieigos prie pastato 

turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.  
Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelės neįrengiamos. Patalpų 

veiklos metu patalpas remontuoti paeiliui, stengiantis kuo mažiau įtakojant skubios pagalbos skyriaus 
veiklą. Statybinės medžiagos jeigu reikia sandėliuojamos greta objekto ir remontuojamose patalpose. 
Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos 
metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, 
kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos 
įtakos gretimoms teritorijoms neturės.  

Statybinių atliekų tvarkymas 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VII 1-787) 31 straipsnio 
nustatyta tvarka.  

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637) 
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Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
teritorijoje vykdoma statinio statyba. 

Statybvietėje atliekos turi būti rūšiuojamos: susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir 
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės 
žaliavos, pavojingos atliekos. 

Vadovaujantis Statybininių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006-12-29 Aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-637 pateikiamas planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) 
pagal atskiras statybinių atliekų rūšis. 
 

17 STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ 
UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)  

Preliminarus kiekis 
m², m³, t, kg 

17 01 betonas, plytos, čerpės ir keramika  
17 01 01 betonas 0,5 m³ 
17 01 02 plytos 0,1 m³ 
17 02 medis, stiklas ir plastikas  
17 02 01 medis 0,5 m³ 
17 02 03 plastikas 0,2 m³ 
17 04 metalai (įskaitant jų lydinius)  
17 04 05 geležis ir plienas 0,1 m³ 
17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0,01 m³ 
17 08 gipso izoliacinės statybinės medžiagos  
17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 0,3 m³ 

 
Metalai, stiklas, plastikai, mediena turi būti rūšiuojami. Tokias atliekas galima pristatyti į Šilutės 

rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo  ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelę Šyšos g. 1a., Rumšų kaimas, Šilutės r.  Statybvietėje siekiant išvengti 
aplinkos taršos dulkėmis atliekos nebus smulkinamos mobilia ar kita įranga vietoje. Statybinės atliekos 
neturi būti sandėliuojamos greta analizuojamų statinių: kenksmingos - ilgiau nei truks statybos darbai, 
nekenksmingos iki metų. 

statybvietės  įrengimą; 
Statybvietė įrengiama vadovaujantis: 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; 
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. 
 
Statybos įtaka aplinkai.  
Atmosferos cheminė ir fizikinė tarša nenumatoma. Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos 

metu biologinės taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių mikroorganizmų) susidarymas nenumatomas. 
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo. Vykdant statybos 
darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų. 

 
Apsauga nuo triukšmo. 

Remonto darbų metu nebus neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai 
numatyti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršyjami.  

Objekto pavadinimas 
 

Paros 
laikas* 

Ekvivalentinis garso 
slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis (LAFmax), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 
kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 
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Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 
triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos 
triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) 
apibrėžtyse. 

 
Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas. 
Planuojamų gyvenamųjų patalopų eksploatacija neterminuota, laikas nenurodomas. Tuo tarpu 

statinyje esamos ūkinės veiklos bus vykdoma toliau, be pertrūkimo. Vykdant remonto darbus numatyti 
remonto darbų etapiškumą pagal patalpas.  

 
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos 

apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), 
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 
priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte 
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

Remontuojamas pastatas ir žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros verybės Šilutės 
miesto istorinę dalį (unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 12331). Šilutės miesto 
istorinės dalies (unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 12331) vertingųjų savybių 
pobūdis: architektūrinis, inžinerinis, istorinis, kraštovaizdžio, urbanistinis, želdynų. 

 
 

   - Šilutės miesto istorinė dalis (kodas 12331). 
 
Vertinimo tarybos akte minimoms vertingosioms savybėms: planinės struktūros tipas; planinės 

struktūros tinklas; kvartalai; keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų dalys, trasos, 
dangos; vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos; gamtiniai elementai; tūrinė erdvinė 
struktūra; užstatymo tipai; perpektyvos; dominantės – projekto sprendiniai neturi įtakos, projektu 
nekeičiami arba nebus įtakojami. 

Objekto 
vieta 
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Išklotinės – Tilžės g. Š pusės atkarpos nuo pastato Nr. 1 iki Nr. 29 (išskyrus <...> pastato Nr. 
21 užmūrytą durų angą ir ertikio angas, plokštuminius stoglangius <...>). Projektu remontuojamas 
butas adresu Tilžės g. 21, kuriame mansardos aukšte, Tilžės gatvės fasade įrengiamas stoglangis. 
Atsižvelgiant į STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" siekiant įgyvendinti natūralios 
apšvietos reikalavimus kambario patalpai, projektuojamas stoglangis. Kadangi Tilžės gatvės fasade, 
mansardiniame aukšte jau įrengti plokštuminiai stoglangiai, kurie nėra išklotinės dalis, projektu 
numatoma įrengti papildomai vieną stoglangį. Minimai vertingąjai savybei projekto sprendiniai 
neigiamos įtakos neturės. 

Užstatymo bruožai – fasadų apdailos medžiagos ir spalvos nekeičiamos, remontuojamos statinio 
dalys pagrindiniame Lietuvininkų gatvės fasade naudojamos tokios pat kokios buvo naudojamos iki 
remonto darbų pradžios. Fasadų apdailos medžiagos: projektuojamas stoglangis plastikinis, spalva – 
ruda, RAL 8007. 

 
Esminių statinio reikalavimų išpildymas. 
Statinio patalpų konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu. 

Patalpos yra suprojektuotas ir turi būti įrengtos taip, 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   butų   galima juos  gelbėti   kitomis 
priemonėmis; 
ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 
 
Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. 
Įėjimų į patalpas neturi slėpti želdiniai ir priestatai.  
Įėjimas į patalpas apšviestas.  
Prieigos prie pastato/ patalpų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.   
Patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimų, kritimų, 

susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“ keliamus reikalavimus. 
 

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 
normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, 
nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas 
atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. 
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STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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NR.

UAB "TS Projects"
Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė  Tel/fax.: (8-441) 54807.

Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

0 2021

Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8892-3000-7016) 
patalpų – buto (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005), 

Tilžės g. 21-7, Šilutės m., paprastojo remonto 
projektas.

STATYBOS LEIDIMUI

Mansardos planas M 1:100

01

Turtinio vieneto - buto, palėpės patalpų
eksplikacija

NR. Patalpa Plotas

7-1 Kambarys 11,28 m²
7-2 Pagalbinė patalpa 1,84 m²
7-3 Virtuvė 10,37 m²
7-4 San. mazgas 6,62 m²
7-5 Pagalbinė patalpa 5,36 m²
7-6 Kambarys 14,72 m²
7-7 Kambarys 27,07 m²

77,25 m²

Bendrojo naudojimo, palėpės patalpų
eksplikacija

NR. Patalpa Plotas

a-3 Koridorius 6,97 m²
6,97 m²

Viso patalpose:
Viso pastate:               623.24 m²

Viso patalpose:
Viso pastate:               623.24 m²

PASTABOS:
1. Performuojamas butas Nr. 7 (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005).
2. Formuojama bendrojo naudojimo patalpa a-3 nuosavybės teise vienodomis 
dalimis priklausanti butui Nr. 7 (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005) ir kirpyklai 
(unikalus Nr. 4400-2809-8531:8411).
3. Projektu remontuojamos buto patalpos ir įrengiamas vienas stoglangis.
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0 2021
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patalpų – buto (unikalus Nr. 8892-3000-7016:0005), 

Tilžės g. 21-7, Šilutės m., paprastojo remonto 
projektas.

STATYBOS LEIDIMUI

Stogo planas M 1:100

02

STOGLANGIŲ SPECIFIAKCIJOS ŽINIARAŠTIS

Žymuo Eskizas Matmenys Kiekis Plotas Pastabos

SL-1 900x1200 mm 1 1,08

PASTABOS:
1. Projektu remontuojamos buto patalpos ir įrengiamas vienas stoglangis.
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Su,urns RAJoNo sAvwALDyBES vALDyBA

SPRENiDIMAS
DEL DETALIUJU PLANTJ PATVIRTINIMO

2001 m. lapkridio 5 d. Nr. 353
Silute

Rajono savivaldyb6s valdyba n u s p r e n d i i a:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijq planavimo istatymo 20 straipsnio I dalimi

bei rajono savivaldybes tarybos 1997-10-23 sprendimu Nr.87 ,,Del igaliojimq suteikimo valdybai",

p at v i rt i nt i Siuos detaliuosius planus: n

teritorijos tarp Auk5taidiu TilZes, Stoties gatvirg Situte3e (planavimo organizatorius - Silutes

rajono savivaldybe);

sklypo prie Lietuvininkq ir Taikos gatviq sankirtos, Siluteje (planavimo organizatorius -

Silutgs rajono savivaldybe kartu su AB ,,Lietuvos spauda" filialo Taurages skyriumi).

Rajono meras
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