














STATINYS:        KITOS (fermų paskirties) PASTATO GALVIJAMS AUGINTI - 
KARVIDĖS, ŪKININKO SODYBVIETĖJE, STATYBOS PROJEKTAS 

Raseinių raj.sav., Betygalos sen., Gedvydų k., Kad. Nr.: 7203/0004:0102 

TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS  

2. STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS 

 

TURINYS 

1. Bendrieji duomenys: 

1.1. Pažyma apie nekilnojamo turto registre įregistruotą turtą ir teisė į jį 

1.2. Sklypo ribų planas    

1.3. Topografinis planas  

1.4. Sutikimai, įgaliojimai   

1.5. Aiškinamasis raštas 

1.6. Pastato techniniai-ekonominiai rodikliai 

 

GRAFINĖ DALIS 

2. Statinio architektūra-konstrukcijos 

2.1. Sklypo planas       M 1:500 

2.2. Aukšto planas       M 1:100 

2.3. Stogo planas        M 1:100 

2.4. Fasadai          M 1:100 

2.5. Pastato konstrukcijos        

 

 

 

















  
BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

  
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 
Statybos vieta: Raseinių raj.sav., Betygalos sen., Gedvydų k., Kad. Nr.: 7203/0004:0102 
Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.05.06:2005, Statinio statybos ir priežiūros darbų rūšys,  

p.4-2, statybos rūšis yra “nauja statyba”. 
Statinio paskirtis: Kita(fermų paskirties) 
Projektas parengtas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

 
2. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
  

2.1. Sklypo plano sprendiniai 
  

Sandėlis  planuojamas statyti pietinėje sklypo dalyje. Priešgaisriniai atstumai nuo gretimų pastatų 
atitinka  reikalavimus. Įvažiavimas į sklypą  pietinėje dalyje. 

Sklype gerbūvio sutvarkymas numatomas prieš projektuojamą fermą suformuojant nuolydžius 
natūraliam vandens nutekėjimui. Aukšto grindų altitudė projektuojama 106,30. Planiravimas vykdomas, 
nuėmus augalinį sluoksnį. Po planiravimo darbų jis atstatomas. Sklypas apželdinamas.  
 

2.2. Pastato apibūdinimas 
Projektuojamas naujas pastatas  yra vieno aukšto. Pastate numatyta viena patalpa. 
Sienos – metalo karkasas, profiliuota skarda. 
Stogo danga –Cinkuotos skardos. 
Pastato aukšto grindys +-0.00 (absoliutinė altitudė +106,30). Grindų apdaila –betonas. 
Pastato gabaritai pagal sienų išorinį kontūrą max 29,14x68,14m. 
Pastato aukštis nuo pirmo aukšto grindų švarios apdailos (+-0.00)  iki stogo viršaus 7,60m. 

 
2.3. Pastato konstrukcijos 
Pastato pagrindinį krūvį laikančios konstrukcijos yra g/b pamatai, metalo konstrukcijų sienos,  

metalo konstrukcijų stogas. 
Pastato standumą ir pastovumą užtikrina sienos, pamatai ir stogo konstrukcijos. 
Sienos- metalo karkasas, profiliuota skarda. 
Pertvaros – nėra 
Pamatai-G/b monolitas.  
Pastato sienų ir pertvarų apsaugai nuo drėgmės įrengiama horizontali hidroizoliacija iš dviejų 

sluoksnių ritininės dangos, užklijuotos su šalta bitumine mastika. Vertikali hidroizoliacija - iš specialios 
bituminės ar plastiko ritininės dangos, priklijuotos mastikomis pagal gamintojų rekomendacijas. 
Vertikalią hidroizoliaciją būtina įrengti 0,5m aukščiau maksimalaus gruntinio vandens lygio. 

Grindų konstrukciją pasirenka užsakovas, priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos.  
Užtikrinant saugumą žiemą, ant stogo būtina įrengti sniego gaudytuvus, kurie montuojami pagal 

pasirinkto gamintojo nurodymus. 
 

2.4. Pastato apdaila, langai, durys 
 Lauko apdaila 

 Pastato fasadų apdaila – profiliuota skarda. 
Stogas –  Profiliuota skarda.                                           

 Fasadų spalvas derinti su projekto autoriumi. 
  

2.5. Pastato lauko ir vidaus inžineriniai tinklai 
Pastatui vandentiekio įvads ir nuotekų nuvedimas neprojektuojami. 
Pastato šildymas – neprojektuojamas. 
Elektros įvadas į objektą neprojektuojamas 
 



3. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI 
3.1. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms 
Pastato statyba neigiamos įtakos aplinkai neturės. 
Statybos metu statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose, aikštelė aptveriama, 

statybinis laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį. Sklypo aptvėrimas ir apželdinimas atitinka 
reikalavimus.  

Statybos metu kaimyninių namų gyventojai nepatogumų nepatirs. Kaimyninių sklypų įvadiniai 
inžineriniai tinklai nebus paliesti. Teritorija aplink projektuojamą pastatą bus apželdinta. 

Atstumai tarp kaimyninių pastatų yra norminiai ir atitinka reikalavimus. 
 
3.2. Statybinių atliekų tvarkymas 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.  
Jeigu statybvietėje atsiranda kenksmingomis medžiagomis užteržtų (pavojingų) atliekų, jos turi 

būti tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) ketvirtasis skirsnis „pavojingų 
atliekų tvarkymo ypatumai“ ir kitais su tuo susijusiais įstatymais bei taisyklėmis. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į : 
-tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų  ir kt. nedegių medž.), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, 
takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai. 

-tinkamas perdirbti atliekas( antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas. 

-netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės) išvežamos į sąvartas. 
Bendras išvežamų atliekų kiekis numatomas iki 1200 kg. 

Statybinį laužą sudaro šios statybinės atliekos: 
17 01 betonas, plytos, čerpės ir keramika  
Kodas Pavadinimas Kiekis Tvarkymo būdas 
17 01 01 betonas 500kg Statybinės atliekos panaudojamos atliekant žemės 

paviršiaus vertikalinio planiravimo darbus irengiant 
stovėjimo vietas, privažiavimus ir kitus kietus dangų 
paviršius. 

   

   

17 02 medis, stiklas ir plastikas  
Kodas Pavadinimas Kiekis Tvarkymo būdas 
17 02 01 medis 200kg Medžio dalis tinkama kieto kuro gamybai panaudojama 

statyboje.  Kitos atliekos pristatomos į savartyną. 17 02 02 stiklas 50kg 
17 02 03 plastikas 100kg 
17 04 metalai (įskaitant jų lydinius) 
Kodas Pavadinimas Kiekis Tvarkymo būdas 
17 04 05 geležis ir plienas 450kg Priduodama į metalo perdirbimo įmones. 
   
   
 

 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo saugomos aptvertoje teritorijoje 

konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.  
Statybinis laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį su specialia įmone, sutartis turi būti 

saugoma iki statybos darbų pabaigos.  Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir 
pristatymą į atliekų tvarkymo vietą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Gruntas, iškastas įrengiant pamatus, gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui. Jei jis perteklinis, išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą 
vietą.  

 
 



4. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 
4.1. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas 

Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 
Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir 

ilgalaikio naudojimo metu,  kad galinčios veikti apkrovos nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, 
didesnių už leistinas deformacijų. 

4.3. Higienos reikalavimai, sveikata, aplinkos apsauga 
Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių 
priežasčių:  

-kenksmingų dujų išsiskyrimo; 
 -pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 
 -vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
 -netinkamų nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 
 -drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 

Statinyje užtikrinamos normalios sąlygos – optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas,  patalpų 
vėdinimas natūralus. 

4.4. Apsauga nuo triukšmo 
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų 

grėsmės jų sveikatai  ir atitiktų jų darbui komfortines sąlygas. 
Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. 
4.5. Statinio naudojimo sauga 
Statinys suprojektuotas taip, kad jame būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo 
elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Pastate nesuprojektuota sprogimui pavojinga patalpa –  katilinė.  
Pastate rekomenduojama įrengti  žaibosaugos sistemą. Toks projektas rengiamas užsakovo ar 

rangovo iniciatyva, atskiru užsakymu.  
4.6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
Pastato  konstrukcijos vykdomos pagal pateiktas detales. Projektuojamo pastato langų, sienų,  

perdangų ir stogo k-jos atitinka tokios paskirties patalpų šiluminių varžų reikalavimus.  
Atestato Nr. Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Data 

A 1648 PV. J. Bocevičienė  2017 

 

   












