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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BENDROJI DALIS
Statinio pavadinimas: Pastato-muziejaus (unikalus Nr. 8694-0000-1011) Adutiškio g.2,
Švenčionys,
Kultūros vertinių registre un. kodas 12275.
Švenčionių r.sav., stogo dangos keitimas.
Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas.
Statinio paskirtis: Kultūros.
Statinio kategorija: Ypatingi statiniai.
Projekto rengimo pagrindas: Projektavimo darbų sutartis Nr. 19/03/20-1
Statytojas (pareiškėjas): Švenčionių r.sav.
DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS RENGIAMAS TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS
ĮSTATYMAI:
- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (aktuali redakcija);
- LR statybos įstatymas;
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI:
- PTR2.01.01:2006 Gruntas. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.01.02:2006 Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.02.01:2006 Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba;
- PTR2.03.01:2006 Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.03.03:2006 Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.05.01:2006 Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.11.01:2006 Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai;
- PTR2.14.01:2006 Archeologinis paveldas. Bendrieji reikalavimai;
- PTR3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys;
- PTR3.06.01:2007 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės;
- STR1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
ESAMA PADĖTIS
Statybos metai – XIX a. pabaiga. Pastatas yra nekilnojamoji kultūros vertybė. Registruotas
Kultūros vertinių registre un. kodas 12275.
Stilius –istorizmas,plytų stilius.
Į pastatą patenkama iš Adutiškio g. Pastatas plytų mūro, netinkuotas , dviejų aukštų su pastoge,
ritmiškai išdėstytais langais. Fasadas dekoruotas.
Esama stogo danga asbocementiniai lakštai, kai kurios dalys standžiai nepriglunda prie gegnių pro
atsiradusius tarpus prateka kritulių vanduo. Pratekėjas kritulių vanduo gadina esamą pastatą.
Lietaus nuvedimo sistema neorganizuota.

Adutiškio
g. 2,
Vilnius



Unikalus objekto kodas 12275



Pilnas pavadinimas pastatas



Adresas Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g. 2



Įregistravimo registre data 1993-04-13



Statusas Registrinis



Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis



Rūšis Nekilnojamas



Teritorijos

o

KVR objektas: 212.00 kv. m



Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas



Seni kodai

o

Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše: 2423



Amžius XIX a. pab.



Stilius istorizmas, plytų stilius

o

Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);



Vertingosios savybės
Tūris - kompaktiškas, netaisyklingo stačiakampio plano, 2 aukštų su nusklembtu PV
kampu, su pastoge ir rūsiu (pastatas ŠR pusėje sublokuotas su pastatu Adutiškio g. Nr. 4, ŠV
pusėje pristatytas naujas priestatas; stogo forma – trišlaitė, kiti stogo elementai - dvišlaičiai
stoglangiai PV stogo šlaite (PR stogo šlaite vienšlaitis stoglangis įrengtas XX a. II p.; -; būklė
patenkinama);
Aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (vidaus išplanavimas pakitęs);
Fasadų architektūrinis sprendimas - gatvės PV, PR fasadų arcitektūrinio sprendimo visuma
(išskyrus ŠR, PV fasadų rekonstruotas, užmūrytas langų ir durų angas.); fasadų
architektūros tūrinės detalės - II a. balkonas ažūrine metaline tvorele PV ir PR fasadų

kampe (-; būklė gera);
Konstrukcijos - pamatas su rūsio sienomis ir tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas
netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama;
); perdanga (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta;); funkcinė įranga - betoninių pakopų
vidaus laiptai su betoninėm atitvarom ir mediniais porankiais (-; būklė patenkinama;); stalių ir
kitų medžiagų gaminiai - PV ir PR fasadų II a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo
tipas (I a. langai pakeisti plastikiniais; būklė patenkinama); II a. balkono medinių įsprūdinių
įstiklintų durų tipas (-; būklė patenkinama
Stogo plotas- 261 m² .Stogas šlaitinis, stogo forma – trišlaitė, stogo danga – asbestcementiniai
lapai, grebėstai – tašeliai 50x50 mm, kas 0,4 m., vėjo izoliacijos nėra, gegnės 15x20 cm. Stogo
konstrukcijoje yra 2 dvišlaičiai stoglangiai ir 1 vienšlaitis stoglangis.Gegnių būklė gera.
Esama stogo danga asbocementiniai lakštai, kai kurios dalys standžiai nepriglunda prie gegnių pro
atsiradusius tarpus prateka kritulių vanduo. Pratekėjas kritulių vanduo gadina esamą pastatą.
Lietaus nuvedimo sistema neorganizuota.
NUMATOMO REMONTUOTI STATINIO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA
Pastatas plytų mūro, netinkuotas , dviejų aukštų su pastoge, ritmiškai išdėstytais langais. Fasadas
dekoruotas.
Stogo plotas- 261 m² .Stogas šlaitinis, stogo forma – trišlaitė, stogo danga – asbestcementiniai
lapai, grebėstai – tašeliai 50x50 mm, kas 0,4 m., vėjo izoliacijos nėra, gegnės 15x20 cm. Stogo
konstrukcijoje yra 2 dvišlaičiai stoglangiai ir 1 vienšlaitis stoglangis.Gegnių būklė gera
DARBŲ VYKDYMO TECHNOLOGINIS APRAŠAS
1) Stogo dangos nuardymas, ir sukrovimas specializuotus konteinerius ; Stogo lakančiųjų
konstrukcijų būklės ir įstrižinių matmenų patikrinimas ir įvertinimas.
. 2) Atlikti stogo remontą keičiant grebėstus, stogo dangą, vėjo izoliaciją, skardinimo
elementus, stoglangius, lietaus nuvedimo sistemą, sudūlėjusius ar puvinio pažeistus
medinių konstrukcijų elementus, antiseptikuojant esamas ir naujas medines
konstrukcijas. Siekiant užtikrinanti pastogėje esančias patalpas nuo lietaus
prasiskverbimo ir sudrėkimo, remonto metu numatyti laikiną stogo apsaugą.
2) Naujos stogo dangos pritvirtinimas;
3) Stogo elementų (kraigo, vėjalenčių, karnizų – laštakių, stogo saugos elementų)
montavimas;
4) Lietaus nuvedimo sistemos montavimas;
5. Reikalavimai medžiagoms.
5.1 Stogo danga – klasikinio profilio (Classic tipo, lakštų plotis 0,45-0,55 m) skardos
lakštaitamsiai pilkos spalvos (RAL 7024), storis ne mažiau 0,5 mm, 1 pusė- minimalus
poliesterio dangos storis ≥ 25μm, 2 pusė: ≥ 7μm
5.2. Lietaus nuvedimo sistemos latakai – stogo dangos spalvos, apvalus, d 150
5.3. Lietvamzdžiai - stogo dangos spalvos, apvalus, d 100
5.4. Grebėstams naudoti dvigubo pjovimo lentas,storis me mažiau 25 mm. Žingsnis –
pagal skardos gamintojo rekomendacijas.
5.5. Difuzinė plėvelė-nelaidi vėjui ir vandeniui,atsparumas UV spinduliams – ne mažiau
4 mėn., eksploatacijos temperatūra: -40 ⁰C iki +80 ⁰C.
5.7.Gegnių įlinkiams pašalinti naudoti dvigubo pjovimo lentas, ne mažiau 30x100,
apkalant iš vienos pusės.
5.6. Mediena (esamiirnauji stogo elementai) turi būti apdorota kompleksiniu preparatu
kartu apsaugančiu ir nuo biologinių poveikių ir padidinančiu atsparumą gaisrui arba
kiekvienu preparatu ar mišiniu atskirai.
5.7. Ant stogo montuojamos sniego gaudyklės ir apsauginė stogo tvorelė visų pastatų
perimetru.

APLINKOSAUGOS DALIS
Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų
ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 116-4342). Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto,
konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos
reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų
konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 (Žin., 2005, Nr. 86-3247),
nustatytus reikalavimus.
Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo
reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo
taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:
1. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų
statybinių atliekų;
2. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios
statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus
plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos
turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
3. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;
4. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto
turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.
Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo,
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637)
statybinis laužas ir kitos medžiagos bus išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti
saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau
kaip iki statybos darbų pabaigos.
Nuardytas senas asbestinis šiferis tvarkomas laikantis pavojingų atliekų tvarkymo
reikalavimų kraunamas į specializuotus konteinerius ir išvežamas į Šiaulių apskrities atliekų
surinkimo ir sutvarkymo centrą (Aukštrakių sąvartyną). Duomenys apie susidarančių atliekų kiekius
pateikti 1 lentelėje.
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DARBŲ SAUGA
Norint išvengti įvairių sužeidimų reikia mūvėti tinkamą avalynę, dėvėti apsauginį šalmą,
mūvėti apsaugines pirštines.
Ardant asbestinį šiferį primygtinai rekomenduojama dėvėti FFP3 tipo kaukę. Šiferio dangos
ir grebėstų ardymas atliekamas nuo lipinių naudojantis saugos diržais.
Ant pluoštinio cemento stogo dangų dirbantis personalas privalo visuomet vaikščioti
pastoliais, platformomis, lentomis arba kopėčiomis, kad tiesiogiai nesiremtų į banguotus
lakštus.
Priemonės turi dengti visą stogo plotą, įskaitant daugelį rentinio elementų (pastanga
nukreipiama į
laikančiąją struktūrą), po vieną kiekvienos priemonės gale, ir būti išdėstytos taip, kad
nesusidarytų
joks svirties efektas. Darbams judant į priekį, šios priemonės turi būti perkeliamos
darbuotojams
tiesiogiai nesiremiant į stogo dangą.
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