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 Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
1. išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų  
   pagrindinių sprendinių idėją; 
2. informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą ; 
3. specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros ) nustatyti; 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Statinio pavadinimas: POILSIO  PASKIRTIES PASTATO „ MENININKŲ REZIDENCIJA“  
Šilutės r., Kintų mstl., Ramioji g. 8A ( žemės sklypo kadastrinis Nr. 8827/0002:151 Kintų k.v.)  
STATYBOS  PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Statybos adresas: Statybos vieta yra Šilutės r., Kintų mstl., Ramioji g. 8A, žemės sklypo kadastrinis 
Nr. 8827/0002:151 

Statytojas (užsakovas): Všį Kintai Arts, Šilutės r., Kintų mstl., Ramioji g. 8A 

Projektuotojas: Projektą parengė Ruslanas Aranauskas (Ind. veiklos pažyma Nr. 17-2005-16 , 
projekto architektas ir projekto vadovas Ruslanas Aranauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A1241) 

Statinio statybos rūšis: Nauja statyba 

Statinio paskirtis: Poilsio paskirties pastatas (7.14) 

Statinio kategorija: Neypatingas 

Projekto rengimo pagrindas: Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

- nuosavybės dokumentais; 
- žemės sklypo ribų planu, 

 

2. PRIVALOMŲ TDP DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS 
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PP, SĄRAŠAS 

1. LR Statybos įstatymas 

2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

Atestato 
Nr. 

Projektuotojas 
RuslanasAranauskas 
Ind. veiklos pažyma Nr.17-2005-
16 

 
 

Statinys: 
POILSIO  PASKIRTIES PASTATO 
 „ MENININKŲ REZIDENCIJA“  Šilutės r., 
Kintų mstl., Ramioji g. 8A ( žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 8827/0002:151 Kintų k.v.)  
STATYBOS  PROJEKTO PROJEKTINIAI 
PASIŪLYMAI 

 

 

A1241 PV R. Aranauskas  2017 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Laida 

A1241 Arch. R. Aranauskas  2017   0 

      Lapas Lapų 

Stadija  Všį Kintai Arts   1 6 
PP 



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 sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.  

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
6. STR 2.01.01(1):2005 Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
7. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga 
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
10. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.  Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas. 
11. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas. 
12. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 

žaibo. 
13. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms. 
15. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
16. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
17. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
 STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.  

  
 

 
HIGIENOS NORMOS 

 
Nr. Norma Pavadinimas 
1. HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
2. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 

mikroklimatas. 

   
PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir tesės aktams, automatiškai 
vadovaujamasi juos pakeitusiais. 
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Trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir 
inžineriniai tinklai bei įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir 
ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.); 

Statybos vieta yra Šilutės r., Kintų mstl., Ramioji g. 8A, žemės sklypo kadastrinis Nr. 8827/0002:151. 
Sklypas yra Kintų miestelio centrinėje dalyje, į pietryčius nuo pagrindinės Kuršių g.  Sklypas 
neužstatytas statiniais, beveik lygaus reljefo, vertingų želdinių sklype nėra. Sklypo plotas yra 1372 
m2. Sklypo žemės paskirtis- kita. Statybos vieta yra inžinerine infrastruktūra aprūpintoje miestelio 
dalyje. Magistraliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai. Į sklypą Ramioji g. 8 įvesti elektros ir ryšių 
kabelis, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. 
Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. 

 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
 (Unikalus kadastrinis Nr.8827/0002:151 Kintų k.v.) 

   

1. sklypo plotas m2 1372  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0.38  

3. sklypo užstatymo tankumas % 0.28  

 

II. PASTATAS    

2.1. Poilsio paskirties pastatas „Menininkų 
rezidencija“ 

   

2.1.2. Pastato bendras plotas.* m2  518.46  

2.1.3. Pastato naudingas plotas. * m2 518.46  

2.1.4. Pastato tūris.*  m3 2354  

2.1.5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

2.1.6. Pastato aukštis. *  m 7.34  
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Klimato sąlygos: 
- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7ºC 
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1 ºC 
- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8 ºC 
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7 ºC 
- vidutinis metinis kritulių kiekis 797mm 
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16m/s 
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40cm 
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50metų) 108cm 
- santykinis metinis oro drėgnumas 82%  
 
Inžineriniai tyrinėjimai. 
Topografinę nuotrauką parengė UAB „ NEMUNO DELTOS PROJEKTAI“. Kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 1GKV – 308; 1GKV-134 
 
Sprendiniai: Pastatas  suprojektuotas pagal regionui būdingus etnografinės architektūros pavyzdžius. 
Vieno aukšto, stačiakampio plano su mansarda. Pamatai betoniniai su pilnavidurių keramikinių plytų 
apdaila. Pietrytiniame kampe numatoma atvira galerija, pietinėje pusėje numatoma terasa ir atveriama 
siena iš salės. Lauko ir vidaus sienos iš medinių tašų karkaso (fachtverko) užpildant silikatinių 
blokelių mūru ir tinkuojant silikatiniu tinku. Lauko sienos apšiltinamos iš vidaus papildomai. Langai 
ir durys klijuoto medžio konstrukcijos su stiklo paketais. Perdanga medinių tašų. Pirmo a. grindys 
akmens masės plytelės. Mansardos kambarių ir koridoriaus grindys medinių lentų, san. mazguose 
akmens masės plytelės. Stogo konstrukcija medinė- gegninė. Stogas dvišlaitis, pusvalminis, su 
čiukurais ir dviem mezoninais. Stogo danga – nendrės. Kaminai iš pilnavidurių keramikinių plytų, 
tinkuoti ir apskardinti sandūrose su stogu bei horizontaliai galvutės viršuje. 
Projektuojamo pastato pirmame aukšte numatomos patalpos: administracinės, mažmeninės prekybos, 
san. mazgai, pagalbinės, maisto gaminimo ir maitinimo ir medinių laivų ir vėtrungių edukacijos, 
repeticijų ir koncertų. 

     Pastogės patalpose numatomos patalpos: kambariai nakvynei, san. mazgai ir pagalbinės . 
 
Susisiekimas: Įvažiavimas į sklypą iš Ramiosios g. 
 
Šildymas vėdinimas ir oro kondencionavimas: Šildymas mišrus, kieto kuro katilas ir elektrinis. 
Vėdinimas priverstinis el. ventiliatoriais ir natūralus per langus ir orlaides. Taip pat įrengiama oro 
rekuperacinė sistema. 
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Energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo 
inžinerinių tinklų apibūdinimas; 
 
Elektra. Elektros tiekimas į projektuojamą pastatą numatomaspagal AB „Eso“ išduotas sąlygas. 
Vandentiekis. Vanduo į pastatą projektuojamas pagal AB „Šilutės vandenys“ išduotas sąlygas. 
Nuotekos. Nuotekos į pastatą projektuojamas pagal AB „Šilutės vandenys “ išduotas sąlygas. 
Lietaus vandens nuvedimas. 
Lietaus vanduo projektuojamas pagal AB „Šilutės vandenys“ išduotas  
sąlygas. 
 
Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
teritorijoms; 
 
Statybvietė įrengiama pastatui priklausančiame sklype. Statybvietė aptveriama 2,0 m aukščio tvora, 
užtikrinant pavojingų zonų ribas (Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 2 priedas). 
Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai” ir DT 5- 
00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose 
lentelėse nurodytų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio bei grunto, o 
taip pat statybinių mašinų ir  
transporto priemonių atstumų nuo iškasų krašto. Žemės darbai vykdomi mechanizuotai ir rankiniu 
būdu (prie esamų inžinerinių tinklų, medžių, aptvėrimų su sutvirtinimais. Statant sutvirtinimus, jų 
viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. Iškasos sienų sutvirtinimai 
statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o išardoma 
iš apačios į viršų, užpilant iškasą. Susikirtimo vietose su esamais tinklais, pastarieji laikinai 
pakabinami, panaudojant plieninius vamzdžius arba rąstus. Iškastas gruntas, pakraunamas į 
savivarčius ir išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio skyriaus nurodytą vietą. Tranšėjose 
pasirodęs gruntinis arba atmosferinis vanduo pašalinamas siurbliais. Statybinės ir transporto 
mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, 
skysto statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai, turi būti sandari, tam, kad 
pastarieji nepatektų į gruntą.  
 
Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. 
Betono ir skiedinio gamybai ir priėmimui turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais.  
 
Statybinių atliekų tvarkymas. 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomis LR Atliekų tvarkymo įstatymo  
nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
1. tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudo 
ti aikštelių, pravažiavimų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
2. tinkamas perdirbti atliekas, kurios baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas 
perdirbimui; 
3. netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, išvežamas į sąvartynus. 
Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos.  
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Taip pat jis atsako už tvarkingą jų  
pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Statytojas, baigęs statybos darbus, priduodamas statinį 
priėmimo naudoti komisijai pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, 
netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į sąvartyną.  
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1- 637). 
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas j 
ų 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. 
1. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos  
turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 
mėnesius  
nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus 
aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 
2. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje. 
 
3. Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų  
tvarkymo reikalavimų. 
 
 
 
Projekto vadovas Ruslanas Aranauskas .............................................. 
Architekto kvalifikacijos atestatas A1241 (išduotas 2015 m. gruodžio 22 d.) 
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