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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Rengiamas gyvenamosios paskirties (vieno buto) gyvenamojo namo Bišpilio Sodo
2-oji g. 10, Jurbarko mieste ž. skl. kad. Nr. 9420/0013:71 statybos techninis darbo projektas (A
laida).
2021 m. kovo 8 d. buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas LSNS-71-21030800011 nesudėtingo II gr. (iki 80 kv. m.) statinio statybai. Pasikeitus esminiams statinio
sprendiniams – padidejus statinio plotui (tampa neypatingos kategorijos) rengiama projekto A
laida.
PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statinio geografinė vieta – Bišpilio Sodo 2-oji g. 10, Jurbarko mieste, ž. skl. kad. Nr.
9420/0013:71.
Žemės sklypo plotas – 877 m2 unikalus Nr. 9420-0013-0071. Sklypo paskirtis – žemės ūkio,
naudojimo būdas – mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrojo naudojimo žemės sklypai.
Žemės sklypas užstatytas. Vietovė inžineriškai dalinai įrengta. Iš rytinės pusės sklypas ribojasi
su kitam savininkui priklausančiui sklypu, iš šiaurinės pusės su pravažiavimu iš Bišpilio Sodo 2osios g., iš vakarinės pusės ribojasi su valstybine žeme, o pietinės su Bišpilio Sodo 2-ąja gatve, iš
kurios yra patelkimas į sklypą. Sklype vandens telkinių nėra.
Pastato funkcinė paskirtis – gyvenamoji paskirtis – Gyvenamasis namas (formuojamas,
leidimas vykdyti statybos darbus, unikalus Nr. 4400-5626-5200).
Kultūros paveldo vertybė – sklypas patenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių vizualinės
apsaugos pozonį, kuriame, jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių
radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys
apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Sklypo vieta

Saugoma teritorija – nėra.

Klimato sąlygos - vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 1priedu Jurbarko
miestas priskiriamas I sniego apkrovos rajonui (sniego anžeminė apkrova sk = 1,2 kN/m²) ir I
vėjo apkrovos rajonui (vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vref,0 = 24 m/s).
Reljefas – sklypas sąlyginai lygus.
Projekto rengimo pagrindas
- Žemės sklypo ribų planas M 1:500.
- Topografinis planas.
- Projektavimo užduotis.
TRUMPAS ŽEMĖS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Žemės sklypas. Žemės sklypo plotas – 877 m2, valdomas nuosavybės teise. Sklypo unikalus
numeris: 9420-0013-0071. Sklypo kadastrinis numeris: 9420/0013:71.

(Žemėlapio ištrauka iš www.regia.lt) Sklypo vieta pažymėta

Sklypas randasi centrinėje Jurbarko dalyje. Įvažiavimas į sklypą įjungiamas iš pietinės sklypo
pusės nuo Bišpilio Sodo 2-oji g. Sklypas – netaisyklingos formos. Vertingų ir saugotinų želdinių
sklype nėra. Pagrindiniu (įėjimo) fasadu pasaulio šalių atžvilgiu gyvenamasis namas orientuotas
į rytinę pusę. Sklypo reljefas sąlyginai lygus. Automobilių parkavimui sklype numatomos 2
vietos.
Sklype projektuojami želdynai užima daugiau nei 25% sklypo ploto.
Sklype užimtas plotas po dangomis užima apie 10%. Statytojo pageidavimu statinio prieigos
(privažiavimai, pėsčiųjų takai) gali būti pritaikomi žmonių su negalia reikmėms. Planuojant
sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir

vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas,
aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės).
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – mėgėjų sodų
žemės sklypai ir sodininkų bendrojo naudojimo žemės sklypai.
Teritorija, reljefas. Sklypo reljefas sąlyginai lygus.
Gretimos teritorijos, transporto tinklas - keliai, gatvės. Vietovė inžineriškai dalinai įrengta. Iš
rytinės pusės sklypas ribojasi su kitam savininkui priklausančiui sklypu, iš šiaurinės pusės su
pravažiavimu iš Bišpilio Sodo 2-osios g., iš vakarinės pusės ribojasi su valstybine žeme, o
pietinės su Bišpilio Sodo 2-ąja gatve, iš kurios yra patelkimas į sklypą. Sklype vandens telkinių
nėra.
Servituto teisės žemės sklype. Nėra
Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Vietovė dalinai inžineriškai įrengta.
Sklype esantys statiniai. Žemės sklypas užstatytas.
Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype
nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje
nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.
TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Pastato išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.
Projektuojamas gyvenamasis namas yra rytinėje sklypo dalyje.
Projektuojamos dangos, tvoros, vartai. Įvažiavimai į sklypą iš pietinės pusės. Takai, aikštelė –
betoninių trinkelių. Likusi dalis apsodinta žalia veja.
Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Sklypo vertikalinis planas yra atliekamas
minimaliai. Siekiant užtikrinti vandens nubėgimą nuo pastato pamatų ir sienų, betoninių trinkelių
danga įrengiama su nuolydžiu nukreiptu nuo pastato.
Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas. Lietaus vanduo nuo pastato surenkamas
lietloviuose ir nuvedamas nuo pastato lietvamzdžiais į vandens talpyklas, kurios bus naudojamos
pievos daržų laistymui.
Sklypo apželdinimas. Sklypas yra apsodintas žalia veja ir vaismedžiais.
Sklypo užstatymo ploto, užstatymo tankumo ir intensyvumo skaičiavimas:
Rodikliai

Skaičiavimai

Užstatymo
plotas:

133 m2

Užstatymo
Tankis:
Užstatymo
Intensyvumas:

15 proc.

133 x 100 : 877 = 15,2 ( 15 proc. )

12 proc.

103,8 (bendras plotas) x 100 : 877 = 11,8 ( 12 proc. )

Projektuojamas gyvenamasis namas su terasa:
16,04 x 8,31 = 133,3 m2

STATINIO ARCHITEKTŪRA

Projektuojamo pastato architektūra (aukštingumas, tūris, fasadų sprendiniai).

Aukštų skaičius
Aukštis nuo žemės
paviršiaus iki stogo
kraigo
Fasadų apdaila
Langai
Durys
Stogas

Projektuojamas
pastatas
1
Maksimalus pastato aukštis nuo žemės
paviršiaus iki stogo kraigo – 5,25 m
Medžio dailylentės
Plastikiniai, spalva – balta
Pagrindinės projektuojamo lauko durys
– plastiko su stiklais, pilkos spalvos
Stogas - daugiašlaitis. Stogo danga –
čerpių. Lietloviai ir lietvamzdžiai
projektuojami skardiniai, spalva –
derinama prie stogo dangos spalvos.

Pastato planavimo sprendimai.
Pastato paskirtis – gyvenamoji, kuriame numatytos šios patalpos: tambūras, virtuvėsvetainė-valgomasis,

koridorius,

keturi

gyvenamieji

kambariai,

sanitarinis

mazgas,

drabužinė, vonios kambarys, pagalbinė patalpa.
STATINIO KOSTRUKCIJA

Pamatai
Sienos ir pertvaros
Perdanga
Stogas

Projektuojamas pastatas
Projektuojami – gręžtiniai su
rostverku
Medžio karkasas
Medinė
Stogo konstrukcija - medinė, čerpių
danga.

INŽINERINIAI TINKLAI

Objektas šaltu vandeniu užmaitinamas nuo miesto magistralinių tinklų.
Nuotekos nuleidžiamos į vietinį valymo įrenginį.
Namo patalpų šildymas numatomas – oras vanduo.
Vėdinimas - įrengiamas natūralus vėdinimas per langus taip pat numatyta įrengti rekuperacinę
sistemą.
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