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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas

m2

Valstybinė
Žemė

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

-

3. sklypo užstatymo tankis

%

-

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

6.3 gyvenamoji

2. Pastato bendrasis plotas.*

m2

2990,25

3. Pastato naudingasis plotas. *

m2

2332,11

4. Pastato tūris *

m

10762

5. Aukštų skaičius *

vnt.

5

6. Pastato aukštis. *

m

Esamas

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

vnt.

40

3

8. Energetinio naudingumo klasė

D

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė

C

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

II

11. Kiti papildomi pastato rodikliai
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Daugiabutis gyvenamasis namas yra Kęstučio g. 12, Jurbarko mieste. Planuojama pakeisti
gyvenamojo kambario paskirtį į – paslaugų paskirties patalpą – kosmetikos kabinetą. Taip pat
vietoje buvusio sandėliuko įrengti klientams skirtą tualetą. Rimti statybos darbai nenumatomi tik
paprastojo remonto darbai ir kosmetinis remontas, kadangi šiame butu jau yra įrengtas vienas
kosmetikos kabinetas su esamu atskiru įėjimu iš lauko.
Patalpa įrengiama pagal visas higienos normas ir reikalavimus:


įrengta vieta darbo priemonėms laikyti (grožio paslaugų teikimo kabinete įrengta

sandėliavimo spinta) ir zona instrumentų valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.


patalpoje įrengtas atskiras wc, kuriame yra praustuvė, rankų higienos priemonės

(skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai,
vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla.


patalpose įrengtas natūralus vėdimas pro langus, ir vietinė ištraukiamoji vėdinimo



patalpų apšvietimas natūralus (1,45m x 1,300m parametrų langas, taip pat įrengtos

sistema
šešios 18W LED šviesos panelės, kurių bendras šviesos srautas 10800Lm ir du šviestuvai su 8
led lempom (lazdom), kurių bendras šviesos srautas 8000Lm.
 Patalpų mikroklimatas šaltuoju metų laiku prišildomas nuo miesto centralizuotų tinklų.



Patalpų grindys lygios, be plyšių, nelaidžios vandeniui, atsparios valikliams ir

dezinfekcijos priemonėms. Sienos padengtos lygia, atsparia drėgmei danga. Patalpos apdaila
atitinka funkcinę paskirtį.
STATINIO HIGIENA, SVEIKATA

Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl
šių priežasčių:

- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore;
- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo;
- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo;
- drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose.
Statinyje sudaromos normalios gyvenimo sąlygos šiltuoju metų laikotarpiu – užtikrinamas
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų
šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Pastatas suprojektuoti taip, kad atitiktų insoliacijos reikalavimus. Pastate projektuojamos
patalpos orentuotos pasaulio šalių atžvilgių taip, jog bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba
rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė bus ne trumpesnė kaip 2,5 valandos. Per šią trukmę tiesioginių
saulės spindulių kritimo kampai bus ne mažesni kaip: vertikalus kampas - 6o (kampas, kurį sudaro
saulės spindulys su horizontaliu paviršiumi, esančiu išorinės sienos įstiklinto paviršiaus apatinės
dalies lygyje); horizontalus kampas - 20O (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su išorinės sienos
įstiklintu paviršiumi). Taip pat patalpose ,kuriuose nepakankamas natūralus apšvietimas yra
suprojektuota dirbtinio apšvietimo sistema. Suprojektuota dirbtinio elektros apšvietimo sistema
atitinka eektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.
Apšvietimo sistemos galingumas bus toks, kad būtų užtikrintos dirbtinės apšvietos normuojamų
dydžių vertės, ir sudaryta galimybė padidinti apšvietos galingumą iki 20 W į grindų ploto m2;
Šviestuvai kambariuose išdėstyti taip, kad atstumas nuo bet kurios kambario vietos iki
artimiausio šviestuvo bus ne didesnis kaip 4 metrai;
Kiekviename kambaryje bus viršutinis ar sieninis elektros šviestuvas, valdomas sieniniu
jungikliu;
Sieniniai elektros šviestuvų kištukiniai lizdai bus gyvenamuosiuose kambariuose ir
miegamuosiuose, asmeninėse dirbtuvėse ir kitose patalpose, kur normaliai ūkio veiklai reikalingas
papildomas apšvietimas. Jie bus išdėstyti taip, kad atstumas nuo bet kurio taško kambaryje iki
artimiausio elektros šviestuvo kištukinio lizdo bus ne didesnis kaip 4 m.
Langų (natūralaus apšvietimo) ir gyvenamojo kambario grindų santykis suprojektuotas ne
mažesnis kaip 1:6, įėjimo tambūro – 1:12, virtuvės – 1:8. Dirbtiniam gyvenamųjų patalpų
apšvietimui lempos parenkamos taip, kad 0,8 m aukštyje nuo grindų apšviestumas nuo bendro
apšvietimo būtų ne mažiau 300 Lx (kaitinamosios lempos).

Patalpų mikroklimatas.
Statinys suprojektuotas taip, kad užtikrintų gerą mikroklimatą patalpose. Siekiant gero
klimato patalpose bus naudojamos kokybiškos statybinės medžiagos, termoizoliacija, vėjo
izoliacija. Pastato šildymui numatoma naudoti dujas. Radiatoriai bus su temperatūros
reguliatoriais, tai leis kiekvieną patalpos temperatūrą reguliuoti atskirai. Šlapių patalpų (san.
mazgas, virtuvė) vėdinimas numatomas kanalais, kitų patalpų vėdinimas per varstomus langus ir
naudojant rekuperacinę sistemą. Projekto sprendiniai užtikrins leistinus mikroklimato parametrus
patalpose, pateiktuose lentelėse ribinių verčių neviršys.

1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato
parametrų ribinės vertės
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Ribinės vertės
Šaltuoju metų
Šiltuoju metų
laikotarpiu
laikotarpiu
18–22
18–28
3
3

Mikroklimato parametrai

Oro temperatūra, °C
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo
grindų, ne daugiau kaip °C
Santykinė oro drėgmė, %
Oro judėjimo greitis, m/s

35–60
0,05–0,15

35–65
0,15–0,25

2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų
ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Temperatūrų ribinės vertės, °C

Patalpos
Buto pagalbinės
Koridoriai ir sandėliukai
Drabužinės
Vonios ir tualetai
Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo
Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai
Bendros virtuvės
Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai
Rūsiai ir sandėliai
Darbo ir poilsio kambariai
Skalbyklos
Džiovyklos

18–21
18–20
20–23
14–16
18–22
20–23
4–8
18–22
18–22
20–23
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Oro kiekio projektinės reikšmės
Pastato ir patalpos
pavadinimas

1
1. Gyvenamieji pastatai
Gyvenamosios patalpos
1.1. Svetainė
1.2. Miegamasis
1.3. Koridorius
1.4. Virtuvė***
1.5. Valgomasis
1.6. Rūbinė
1.7. Vonios, dušo
patalpos
1.8. Tualetas
Bendrosios patalpos
1.9. Laiptinė
1.10. Sandėlis
1.11. Rūsys
1.12. Rūbinė

Šalinamo oro kiekis

2

Tiekiamo lauko oro kiekis
1 asmeniui
1 m2 grindų*
d
m/h dm/s
m/h
m3/s
3
4
5
6

2**
2
2
2
2
2

4****
4
-

14,4
14,4
-

0,5*
0,7
0,5
-

-

-

-

2

-

-

Oro judrumo
charakteristika**

d m3/s. vnt.

m3/h. vnt.

7

8

1,8*
2,5
1,8
-

20/patalpai
3/pat. *****
15/pat.

72/patalpai
10,8/pat.
54/pat.

-

-

10/pat.

36/pat.

0,5 h-1
0,35
0,2
2

1,3
0,7
7,2

0,5 h-1
0,35/m2
0,20/m2
2/m2

1,3/m2
0,7/m2
7,2/m2

1.13. Prausykla
1.14. Sauna
1.15. Skalbykla
1.16. Džiovykla

2
-

-

-

3
2
1
2

10,8
7,2
3,6
7,2

3/m2
2/m2
1/m2
2/m2

10,8/m2
7,2/m2
3,6/m2
7,2/m2

** Oro judrumo charakteristikos pateiktos 2 priede. Čia 4 stulpelyje esantis skaičius reiškia 2 priedo grafike
pažymėtą kreivę.
*** Tikslinama, atsižvelgiant į vietinių siurbtuvų šalinamą oro kiekį arba oro kiekį šilumai ir drėgmei
pašalinti bendrąja apykaita bei veiklos pobūdį.

Oro judrumo charakteristikos
didžiausiam leistinam veiklos
zonoje oro greičiui rasti

v – didžiausias leistinas
oro greitis, m/s;
Te – oro temperatūra oro
judrumo matavimo taške, ˚C;
1...7 – oro judrumo
charakteristikos (žr. 1 priedą).

Patalpų inžinerinė infrastruktūra nekeičiama, paliekant prisijungimą prie miesto
magistralinių tinklų. Visos patalpos apšildomos esama šildymo sistema – centralizuota šildymo
sistema.
Patalpas numatoma vėdinti per esamas ventiliacijos anga ventiliaciniuose kaminuose ir
natūraliai per orlaides
Vandentiekis esamas iš miesto tinklų. Bute susidariusios nuotekos pateks į miesto
kanalizacijos

tinklus.

Pertvarkant

vidaus

vandentiekį

ir

kanalizaciją

vadovautis

STR.2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai.
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