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Pastato – parduotuvės - paviljono Turgaus a. 5, Klaipėdos m., rekonstravimo projektas 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Bendroji dalis Lapų Lapas 
1. Projektinių pasiūlymų dalies žiniaraštis 1 2 

2. Projektinių pasiūlymų dalies aiškinamasis raštas 5 3-7 

Priedai Lapų Lapas 
3. Galiojantis teritorijos detalusis planas 3 8-10 

4. Projektinių pasiūlymo rengimo užduotis 2 11-12 

5. Sklypo planas M 1:500 (PP-004/16-SP-01) 1 13 

6. Parduotuvės (halės) technologinis planas M 1:100 (PP-004/16-SA-01) 1 14 

7. 
Parduotuvės (halės) administracijos technologinis 2 aukšto planas M 1:100 

(PP-004/16-SA-02) 
1 15 

8. 
Parduotuvės (halės) neeksplotuojamos palėpės 2 aukšto planas M 1:100 

(PP-004/16-SA-05) 
1 16 

9. Stogo planas M 1:100 (PP-004/16-SA-06) 1 17 

10. Pastato fasadų išklotinės M 1:100 (PP-004/16-SA-07.1) 1 variantas 1 18 

11. Pastato fasadų išklotinės M 1:100 (PP-004/16-SA-07.2) 2 variantas 1 19 

12. Pastato fasadų išklotinės M 1:100 (PP-004/16-SA-07.3) 3 variantas 1 20 

13. Interjero vizualizacijos 3 21-23 
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Objektas Etapas Dalis Proj. Nr. Lapas Lapų 
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

   1. PRITAIKOMO VIETAI  STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

1.1. Statinio pavadinimas. Komercinio pastato (halės – paviljono) rekonstravimo projektas. 

1.2. Statybos geografinė vieta. Turgaus a. 5, Klaipėdos m., sklypas su pastatu patenka į 16075 
ir Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) kultūros vertybių apsaugos 
zonas (Sklypo kadastrinis Nr.2101:0003/584) 

 
     (Ištrauka iš Klaipėdos miesto suvestinio ortofotografinio žemėlapio) 

1.3. Statytojas (užsakovas). Žemės sklypo nuomotojas ir pastato juridinis savininkas – UAB 
„Senasis turgus“. 

1.4. Projektuotojas. Projekto vadovas – Vytautas Grykšas (Atest.Nr.A1945).  
1.5. Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami įmonės ir 

savivaldybės investicinėmis lėšomis. 
1.6. Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis. 

Pagal 2004 m. sausio 29 d. Nr. 1-38 patvirtintą Teritorijos tarp Galinio pylimo, pilies 
gatvių ir Turgaus aikštės šiaurinės ribos detalųjį planą galima pastato rekonstrukcija. 

 
                                                                                                          (Ištrauka iš Detaliojo plano rėžimų lentelės) 
1.7. Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi keliais etapais: 
        - Rengiami projektiniai pasiūlymai, gauti projektavimo spec. sąlygas, reikalavimus (PP) 

- Rengiamas techninis darbo projektas (TDP) 
- Ruošiama interjero ir papildoma (DP) dalis 

1.8. Statybos rūšis. Pagal STR 01.01.08:2002, statybos rūšis yra statinio rekonstravimas. 
1.9. Statybos paskirtis. Prekybos paskirties pastatas, (7.3) skirtas didmeninei ir mažmeninei 

prekybai su administracinėmis, gamybos ir sandėliavimo patalpomis. 
1.10. Statinio kategorija. Ypatingas. 

       
                                                                        (Esama pastato išorė. Šiaurės rytų ir šiaurės vakarų kampų fiksacijos) 
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2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 

2.1. Žemės vertinimas. Sklypas, kurio bendras plotas sudaro 3169 m², nuosavybė (žiūr. 
nuosavybės dokumentus byloje). Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – Kita 
(komercinės paskirties objektų teritorijos). 

2.2. Teritorija, reljefas.  Sklypo reljefas su nežymiu nuolydžiu į Turgaus aikštės pusę. 
2.3. Aplinkinis užstatymas. Šiaurinėje pusėje ribojasi su daugiabučiais gyvenamaisiais ir 

komerciniais pastatais, pietinėje pusėje apleistų pastatų teritorijos. 
2.4. Kitos daiktinės teisės. Nėra. 
2.5. Sklype esantys statiniai. Esamas (rekonstruojamas) pastatas (Unik.Nr.2190-0010-1010) ir 

atviri prekybos paviljonai, rekonstruojamo pastato priklausinys (Unik. Nr. 2190-0010-1021). 
2.6.  Sklype esantys želdiniai. Želdinių nėra. 
2.7. Sklypo inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Esami. 
2.8. Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. 

Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje 
teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Sklypas nepatenka į aukštos 
įtampos, komunalinių, gamybinių ir kitų taršos objektų sanitarinės apsaugos zonas. 

 
3. SKLYPO TVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
3.1. Esminiai pastato rekonstravimo sprendiniai. Rengiamas statinio rekonstravimo projektas 

atsižvelgiant į 2018 m. sausio 8 d. Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto A. 
Mureikos patvirtintą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. Numatoma naujai išplanuoti 
pastato vidaus patalpas (užstatymo ribos išlaikomos). Įrengiamos buvusios tech. paskirties 
2 a. antresolės patalpos (administracinės ir pagalbinės patalpos). Išorėje numatoma keisti, 
bei sustiprinti stogo dangą (numatoma analogiška bituminė danga), stogas ir pamatas 
(cokolis) papildomai apšildomas, ties pastato 2 aukšto antresolėmis pakeliamas stogo 
kampas dėl patogesnio 2 a. patalpų įrengimo ir pritaikymo. Sutvarkomos fasadų 
plokštumos išlaikant esamą medžiagiškumą, bei spalvinį išpildymą. Teikiami alternatyvūs  
spalviniai pastato fasadų sprendimai (2 vnt.) iš kurių bus atrinktas geriausias. Numatoma 
atverti kai kurias užmūrytas  angas, kompoziciškai sutvarkyti bendrą fasado išklotinių 
vaizdą. 

3.2. Pastato inžinerinių tinklų pakeitimai. Dauguma komunikacijų lieka esamos (elektros, 
ryšių, nuotekų) tinklai. Numatoma tiesti naują vandentiekio įvadą, prisijungti prie gatvės 
lietaus kanalizacijos tinklų, taip pat rekonstruojami 2 lauko buitinių nuotekų tinklai.  
Papildomi įrengiamos  šilumos punkto (katilinės), rekuperacijos, ventiliacinės, 
technologinio šaldymo sistemos ir  įrengimai. Naujai perdaroma visa vidaus santechnika ir 
elektros instaliacija. 

3.3. Pastato susisiekimo komunikacijų sprendiniai. Rišamasi prie esamo pirmo aukšto grindų 
lygio. Atveriami visi pastate esantys įėjimai. Autotransporto privažiavimai ir eismas šalia 
sklypo lieka nepakitęs. 

3.4. Teritorijos – sklypo vidiniai sprendimai. Kadangi šiuo atveju sklypo ribos sutampa su 
pastato kontūru, numatomi tik įėjimų grindinio privedimo prie projektinio grindų aukščio 
sprendiniai.  

3.5. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas. Nenumatomas. 
3.6. Sklypo ir pastatų apšvietimas ir reklama. Numatomas pastato apšvietimas nuo fasado ir 

įėjimo stogelių. Rengiant vidaus detalizaciją gali būti numatytas langų – vitrinų reklaminis 
apipavidalinimas skaidriais lipdukais, iškabos su apšvietimu, dekoratyvios markizės. 

3.7. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės. Įrengiama modernesnė apsaugos sistema, 
papildomos video kameros pagr.patalpose ant pastato fasadų lauke. 

3.8. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas. Sklype lieka 
esama (pritaikyta pagal pirminį pastato užimtumą) patekimo į pastatą ir evakuacijos 
schema.  
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4. TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
4.1. Pastato tūrio ir apdailos sprendimai. Numatomi stogo konstrukcijos pakeitimai pastato 

galuose (ties 2 aukšto antresolėmis). Keičiama stogo danga su apšiltinamuoju sluoksniu. 
Parapetų, karnizų, palangių, įėjimo stogelių nauja apdaila skardos elementais. Fasadai 
tvarkomi (tinkuojami faktūriniu tinku) išlaikant esamą spalvą ir bendrą pastato stilistiką. 
Pildomai apšiltinama tik pastato cokolinė dalis. 
 

 
                                                                                                                                    (Esamas pastato šiaurės pusės fasadas) 

                   

 
                                                                                     (Pastato fasadų išklotinės po rekonstrukcijos1 variantas) 

 
4.2. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Formuojamos komercinės - 

prekybos paskirties patalpa pagrindinėje erdvėje. Žuvies prekybos apdorojimo cechas rytinėje 
dalyje, pagalbinės, sandėliavimo patalpos vakarinėje. Pastato antro aukšto patalpose (vakarinė 
pusė) įrengiamos administracinės patalpos, kitoje (virš žuvies skyriaus) inžinerinė patalpa 
sistemoms. Pagrindinėje salėje formuoji prekybiniai stalai su stogeliais ir atitvarais imituojant 
senojo Klaipėdos miesto gatveles.je erdvėje39 m²  

4.3. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai. Pagrindiniai 
įėjimai išlieka esami. Papildomai pradedami naudoti buvę rytų ir vakarų pagrindiniai įėjimai. 
Numatomos 2 naujos laiptinės į administracijos patalpas 2a. antresolėje.  

4.4. Konstrukciniai sprendimai. Numatoma naujai išlieti gelžbetoninės perdangas antro aukšto 
patalpoms (pastato galuose), visi mūro darbai atliekami iš pirminiame etape naudojamų 
medžiagų: silikatinės plytos - blokeliai, dujų silikato ar g/k gaminiai pertvarų formavimui tarp 
prekystalių. Pastato vakarinėje stogo dalyje keičiamos stogo laikančiosios konstrukcijos, todėl 
nežymiai kinta stogo planas ir šiaurinio fasado išklotinė. Numatoma nauja stogo bituminė 
danga, apšiltinimas, perklojama naujai esama keraminių čerpių stogo dalis. Atlikus 
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konstrukcinius tiriamuosius darbus, galimi pamatų ir santvarų sutvirtinimo sprendimai. Pagal 
jau parengtą stogo konstrukcijos sutvirtinimo projektą rekonstruojamą stogo santvarų 
surišimo sistemą. 

5. NUMATOMI INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKEITIMAI 
 

5.1. Vandens tiekimas, nuotekos. Naikinamas esamas ir įrengiamas naujas vandentiekio įvadas. 
5.2. Lauko buitinės nuotekos. Rekonstruojami 2 iš 4 buitinių nuotekų išvadai (iki tarpinių šulinių 

aplink pastatą). Įrengiamos 2 riebalų gaudyklės (pastato ribose). 
5.2. Lietaus nuotekų tinklai. Projektuojami nauji lietaus vandens nuvedimo sistemą į 

centralizuotus gatvės tinklus) 
5.3. Ryšiai. Esami. 
5.4. Elektros tinklai. Esami. 
5.5. Dujotiekis. Nėra. 
5.6. Šildymas. Rekonstruojamas šilumos punktas atkuriant šildymo sistemą nuo centralizuotų 

miesto šildymo tinklų. 
5.7. Vėdinimas. Numatomi nauji vėdinimo ir rekuperacijos sistemų įrenginiai.  
5.8. Technologinis šaldymas. Įrengiamos vėsinamos patalpos, mėsos ir žuvies išpjaustymui, 

prekiautojų gėlėmis poreikiams. Numatomi 2 šaldymo kambariai mėsos ir žuvies 
produktams. 

       Visi triukšmą, šilumą skleidžiantys mechanizmai orientuojami rytinėje pastato dalies 
atresolėje. Esami mechanizmai ant stogo konstrukcijos likviduojami. 

 
6. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GRETIMOMS TERITORIJOMS 

 
6.1. Statybos aikštelė. Pastato statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. 

Statybinės medžiagos sandėliuojamos taip pat žemės sklypo ribose. Krovininis transportas 
medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti esamu pravažiavimu. 
Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar 
konteineriuose ir išvežamos į sąvartynus ar atliekų rūšiavimo aikšteles. 

6.2. Archeologiniai tyrimai. Vykdant pastato statybą, pastoto inžinerijos tiesimo ir 
rekonstravimo metu, žemės judinimo darbus prižiūrės KDP specialistas. Dabar bus vykdomi 
atsižvelgiant PTR 2.13.01:2011 nuostatas. 

 
7. SKLYPO IR PASTATO TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 

 Prieš rekonstravimą Po rekonstravimo 

Mat
o 

vnt. 
Kiekis  Pastabos Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.1. sklypo plotas m2 3169  3169  
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 80  81  

1.3. sklypo užstatymo tankumas % 75 
Su lauko atvirais 

paviljonais 
75 

Su lauko atvirais 
paviljonais 

II. PASTATAI 

2.2. Negyvenamieji pastatai:  
Pastatas - parduotuvė - 
paviljonas 
Unik.Nr.: 2190-0010-1010 

Pastatas - parduotuvė - 
paviljonas 
Unik.Nr.: 2190-0010-1010 

2.2.1. Tūrinis vienetas:  1  1  
2.2.2. bendrasis plotas: m2 1690,81  1660,75*  
2.2.2.1. pagrindinis m2 1048,09  964,85*  
2.2.2.2. rūsių plotas m2 -  -  
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2.2.2.3. pagalbinis plotas m2 - Nenustatytas 55,76*  
2.2.2.4. užstatytas plotas m2 1520,55  1520,55  
2.2.3. pastato tūris                                                                          m³ 12540  12570  
2.2.4. aukštų skaičius vnt. 2  2  
2.2.5. pastato aukštis (pagrindinis tūris)                                                                         m 8,60  8,60  
2.2.6. energinio naudingumo klasė - - Nenustatytas C  
2.2.7. statinio atsparumo ugniai laipsnis - II  II  

 
 

8. PRIEDAI: 
 
 

- Galiojantis teritorijos detalusis planas (3 lapai) 
- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (2 lapai) 
- Sklypo planas M 1:500 (PP-004/16-SP-01) 
- Parduotuvės (halės) technologinis planas M 1:100 (PP-004/16-SA-01) 
- Parduotuvės (halės) administracijos technologinis 2 aukšto planas M 1:100  

(PP-004/16-SA-02) 
- Parduotuvės (halės) neeksplotuojamos palėpės 2 aukšto planas M 1:100 

(PP-004/16-SA-05) 
- Stogo planas M 1:100 (PP-004/16-SA-06) 
- Pastato fasadų išklotinės M 1:100 (PP-004/16-SA-07.1) 1 variantas 
- Pastato fasadų išklotinės M 1:100 (PP-004/16-SA-07.2) 2 variantas 
- Pastato fasadų išklotinės M 1:100 (PP-004/16-SA-07.3) 3 variantas 
- Interjero vizualizacijos (3 lapai) 

 
 

 

7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



Interjero koncepcija. Klasikinis stilius. Pagrindinė salė. Vizualizacija
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Interjero koncepcija. Klasikinis stilius. Pagrindinė salė. Vizualizacija
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Interjero koncepcija. Klasikinis stilius. Žuvies skyrius. Vizualizacija
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