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AGNE VAZNYTE

TURINYS

BENDROJ DALS:
Dokumentai, kurii.i pagrindu paruotas techninis projektas:
1 lapas-,
Projektiniq pasiuIymi rengimo uduotis
6 Iapai;
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko iraai
2 apai;
Namq valdos ±emès sklypo ribq planas
1 lapas;
2emés sklypo naudojimosi nustatymo planas
2 Iapai;
Bendrasavininkq sutikimai
I lapas;
gaIiojimas (projektiniq pasiulymi rengejui)
5 apai;
Statinio inventorinés bylos kopija
Vu dalyje: 18 Iapt.
Bedrasis aikinamasis ratas:
Pagrindiniq normatyviniq statybos techniniq dokumentq, kuriais
3 psi.
vadovaujantis parengtas techninis projektas, sraas;
4 psi.
Projektuojamq patalpq pa±intiniai duomenys;
5 psi.
Projektiniai sprendiniai;
6 psi.
Bendrieji statinio rodikliai (SIR 1.05.06:2010 priedas 5);
Viso dalyje: 6 Iapai.
Grafiné dalis:
• Projektinis pasiulymas

1 lapas;
Viso dalyje: I lapas.
Viso: 25 Iapai.
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AIK/NAMASIS RATAS
Pagrindiniq normatyviniLl statybos techniniLl dokument, kurials
vadovaujantis parengtas projektinis pasiUlymas, sraas:
1.Lietuvos Respublikos statybos statymas;
2. Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo statymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992-05-12 d. nutarimas Nr.343 ,, Del
specialiujq 2emès ir miko naudojimo sqlygq patvirtinimo";
4. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";
5. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniq kiasifikavimas";
6. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruys"
7. STR 1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis";
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodio 29 d. isakymas Nr. D1-637
,,Statybiniq atliekq tvarkymo taisyklés"
9. STR 2.01.01 (1):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas";
10. STR 2.01 .01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga";
11. Priegaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodio 7 d. isakymas Nr. 1-338 ,,Gaisrinès saugos pagrindiniai
reikalavimai"
12. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga"
13. STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai irteritorijos. Reikalavimai moniq su negalia reikmêms"
14. STR 1.05.01:2017 ,,Statyb leid±iantys dokumentai. Statybos ubaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavalikos statybos padariniq aIinimas. Statybos pagal neteisétai
iduotq statybq leid±iant dokument padarini alinimas"
15. Lietuvos higienos normos HN 98:2014 ,,Naturalus ir dirbtinis darbo vietq apvietimas.
Apvietos ma±iausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai"
16. Lietuvos higienos normos HN 117:2007 "Gro±io paslaugq sveikatos saugos
reikalavimai"
17. Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai"
18. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 "Gyvenamujq ir visuomeniniq pastatq patalpq
mikroklimatas"
19. Lietuvos higienos normos HN 33:2007 ,,Akustinis triukmas. Triukmo ribiniai dyd±iai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jq aplinkoje"
20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. isakymas
Nr. V-632 ,,DéI Leidimq-higienos pasq idavimo taisyklk patvirtinimo"

AlKINAMASIS RATAS
Paintiniai duomenys
Statytoja A. P.
esama paskirtis - gyvenamoji (trijq ir daugiau butq Statinio paskHL
daugiabuëiai pastatai), büsima - gyvenamoji (trijq ir daugiau
butq - daugiabuöiai pastatai)
Esama - gyvenamoji (butq), büsima - paslaugq paskirties ir
Patalpq paskrt
gyvenamoji (butq)
Statinio u. Nr. 9491-8000-1012
A u k c-,, fiq I (pirmas)
Dariaus ir Giréno g. 73-4, Jurbarko m.
Statinio adresa
Jurbarko m. sen., Jurbarko r. say.
Sklypo kad. Nr. 9420/0004:201 Jurbarko m. k.v.
Zemés naudojim
Kitos paskirties, vienbuãiq ir dvibuöiq gyvenamujq pastatq
paskirtis/buda teritorijos naudojimo büdo emés sklypas
Projekto vadove A. Vaznyte
Projekto rengim
Paskirties keitimo projektas
stadij;
Statinio kategorija
Neypatingas statinys
kiasifikatortu
Pakeisti atidalintq patalpq pakirtj j paslaugq, suplanuoti ir
Projekto tiksla
pritaikyti patalpas kirpykios veiklai vykdyti.
Esama situacija
Gyvenamasis (trijq ir daugiau butq - daugiabuãiai pastatai) namas (unikalus Nr.
9491-8000-1012) pastatytas 1918 m. Dariaus ir Giréno g. 73, Jurbarko m., Jurbarko m.
say., Jurbarko r. say. Vadovaujantis Jurbarko miesto bendruoju planu, statinys patenka
miesto intensyvaus u±statymo gyvenamajq teritorijq. Tai miri miesto centro bei
svarbiausit4 Iokaliq centrq teritorija su visuomenine, komercine, gyvenamaja statyba. Joje
dominuoja daugiaaukte gyvenamoji statyba kartu su reikalinga socialine, paslaugq ir
kita infrastruktüra. Gyvenamajam namui suformuotas kitos paskirties, vienbuãiq ir
dvibuëiq gyvenamujq pastatq teritorijos naudojimo büdo ±emés sklypas (kad. Nr.
9420/0004:201 Jurbarko m. k.v.). Sklypo plotas - 0,2376 ha. Namas - neypatingos
kategorijos statinys, gyvenamosios (trijq ir daugiau butq - daugiabuëiai pastatai)
paskirties. Statinyje registruotos 6-ios gyvenamosios paskirties patalpos. Bendras statinio
plotas 336,81 kv. m. i kurio naudingas plotas - 332,50 kv. m., gyvenamasis - 214,53 kv.
m. Statinys I aukto su mansarda. Statinio türis - 1152 m2.
Gyvenamojo namo pamatai - betoniniai, sienos - rqstq, perdanga mediné. Esama
vidiné in±inerinè sistema: elektros instaliacija, krosninis iIdymas.
Projektinio pasiUlymo sprendiniai

Projektinft pasiulymq tikslas - informuoti visuomen apie numatomas atidalinti buto
patalpas pagal turimas dviejq bendrasavininkq dalis, jas formuojant kaip atskirus
nekilnojamojo turto kadastro objektus. Taip pat pakeisti vienos atidalintos patalpos
paskirt i gyvenamosios I paslaugq paskirties patalpas, t.y. kirpykI, skirtq sayarankikai
funkcionuoti. Paskirtis keiöiama gyvenamojo namo buto

4 IEKINA MAStS RATAS
patalpoms, kurias nuosavybés teise valdo A. P. Pritaikant patalpas numatytai veikial,
numatomi patalpq paprastojo remonto darbai. Papildomq angq - durq, Iangq
pagrindinese kapitalinese sienose irengti nenumatoma. Patekimas j patalpas numatomas
per esamq èjimq/iejimq i Dariaus ir Giréno gatvés. Kirpykios patalpos jrengiamos
vadovaujantis HN 117:2007 ,,Gro±io paslaugq sveikatos saugos reikalavimal". Patalpose
numatoma pagrindine paslaugq teikimo patalpa. gioje patalpoje jrengiama atskira zona,
skirta laukiantiems paslaugq vartotojams. Personalui numatoma irengti atskiras spintas
arba spintas su pertvaromis teikianãiq paslaugas asmenq darbo drabu±iams ir
asmeniniams drabu±iams bei daiktams laikyti. Pagrindineje paslaugq teikimo patalpoje
numatoma spinta darbo priemonéms laikyti. Spintoje turi bOti irengtos atskiros spinteles
(lentynos) kosmetikos gaminiams, valikliams, dezinfekcijos priemonéms ir valymo
inventoriui laikyti, nevariq skalbiniq talpykia. Kirpykios patalpose numatomas tualetas.
Tualete turi büti praustuve ir rankq higienos priemonès (skystas muilas, rankq
dezinfekcijos priemone), muilo ir dezinfekcijos priemonk dozatoriai, vienkartiniai
rankIuosãiai, atliekq surinkimo talpykia. Patalpoje numatyta atskira instrumentams valyti,
dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta zona. Instrumentq valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos
zonoje turi büti praustuvé instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti,
d±iovinti, pakuoti, sterilizuoti. Gro±io paslaugq teikimo patalpoje turi büti praustuvé, rankq
higienos priemones (skystas muilas, rankq dezinfekcijos priemoné), muilo ir dezinfekcijos
priemonk dozatoriai, vienkartiniai rankIuosëiai, atliekq surinkimo talpykia. Sienos ir
grindys instrumentq valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), prie
praustuviq, skalbimo patalpoje (zonoje) turi büti padengtos lygia, atsparia dregmei danga.
Paviriai, prie kuriq tiesiogiai (oda, plaukai) Iieöiasi paslaugq vartotojas (paslaugq
vartotojams skirtos kédés, atramos galval ir kt.), turi büti nelaidOs dregmei, atsparus
valikliams ir dezinfekcijos priemonéms.
Patalpose jrengiamos iIdymo, védinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad
visose patalpose bütq galima palaikyti oro temperatOrq, kuri turi bOti ne 2ernesn6 kaip 18
°C, santykine oro dregme - ne didesné kaip 65 proc., oro judéjimo greitis aItuoju meti
laiku neturi büti didesnis kaip 0,15 m/s siltuoju metq laiku - ne didesnis kaip 0,25 m/s.
Dirbtiné apvieta paslaugq teikimo darbo vietose turi büti ne ma±esné kaip 500 Iiuksq.
Jeigu paslaugq teikimo patalpose nerengtas natüralus apvietimas, dirbtinei apvietai turi
büti naudojamos dienos viesos lempos. I pataIp numatomas atvesti Jurbarko miesto
vandentiekio ir nuotekq in±inerinés sistemos. Saltas ir kartas vanduo turi atitikti
geriamojo vandens kokybes reikalavimus. 1§ patalpq kylantis triukmas neturi viryti
teisés akto nustatytq did±iausiq Ieid±iamq triukmo Iygiq su gro±io paslaugq teikimo
patalpomis besiribojanöiose gyvenamosiose ir visuomeninés paskirties patalpose.
Sklypo ribose irengti automobiliq parkavimosi vietq galimybés néra, del vietos
stokos. Todél Iankytojq ir personalo automobiliq parkavimosi vietos numatomos
miesto automobiliq parkavimosi aiktelése. Artimiausia transporto sustojimo ir
isilaipinimo vieta skirta 2N poreikiams lrengta ir pa±enklinta Dariaus ir Giréno
gatveje 77, greta prekybos centro.
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