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4. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Prieš 

rekonstravima 
Po 

rekonstravimo
Pastabos

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 13266 13266 

2. Užstatymo plotas m2 1619 1625 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 15,71 15,72 

3. Sklypo užstatymo tankumas % 12,20 12,25 

II. PASTATAS

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

unikalus 
nr.: 2993-
3008-7030

Darbuotojų ir lankytojų kiekis 
nekinta; 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1256,39 1258,39 

3. Pastato naudingasis plotas. * m² 945,71 945,71 

4. Pastato tūris.* m3 5202 5235 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2 2 

6. Pastato aukštis. * m 7,10 7,50 

7. Energinio naudingumo klasė. C C 

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų
klasė. 

C C

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I 

10. Želdynai % 66,04 65,99 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. Bendrieji statinių rodikliai atitinka Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė" (TAR, Nr. 2016-26687) 5 priedą. 
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Aiškinamasis raštas 

1. Norminiai dokumentai: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

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; 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės 

ir grafiniai žymėjimai (Žin., 2003-12-27, Nr. 122-5541); 

STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka; 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Gaisrinės saugos pagrindiniai 

Reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2011 m. 02 21 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. 23-1137) 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2012-06-29 įsakymas 

Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085); 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai 

STR 2.05.02: 2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
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STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 

STR 2.05.06:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 

STR 2.05.13: 2004 Statinių konstrukcijos. Grindys; 

LR Aplinkos Ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis. 

2. Projekto dalyviai 

a. Užsakovas 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda  

Įm. kodas: 188710823 

Administracijos direktorius: Saulius Budinas 

Tinklalapis: www.klaipeda.lt 

Tel. +370 46396008 

b. Projekto rengėjas 

UAB „Eksploit“, Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240 

Įm. kodas: 302638855 

Tinklalapis: www.eksploit.lt 

Projekto vadovas Martynas Mačiulis, PV atestato Nr. 36890 

Tel. +370 609 79 272 

El. paštas: info@eksploit.lt 

3. Projekto rengimo pagrindas 

  Gyvenamosios paskirties pastato (unik. daikto Nr. 2196-1022-1014) Turistų g. 18, Klaipėdoje, 
rekonstravimo projektas atliktas vadovaujantis: 
- Statinio projekto užduotimi; 
- Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais; 
- Pastato inventorine byla su aukštų planais; 
- Vizualiniu esamo pastato įvertinimu; 
- Lietuvoje galiojančiais statybiniais reglamentais ir normomis; 

4. Trumpas remontuojamo statinio aprašymas 

Objektas: Gyvenamosios paskirties pastatas; 

Statinių statybos vieta: Turistų g. 18, Klaipėda; 

Statinių paskirtis (STR 1.01.08:2017 „Statinių klasifikavimas“): gyvenamosios paskirties 

(įvairioms socialinėms grupėms); 

Statybos rūšis (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“): statinio rekonstravimas; 

Statinių kategorija (STR 1.01.08:2017 „Statinių klasifikavimas“): ypatingas statinys; 

Statybos metai – 1971 m.; 
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5. Geografinė padėtis, klimatinės sąlygos 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Klaipėdos miesto klimatinės sąlygos: 

vidutinė metinė oro temperatūra: +7,0 ⁰C, šalčiausio penkiadienio oro temperatūra: -22 ⁰C, santykinis 

metinis oro drėgnumas: 81%. Vidutinis metinis kritulių kiekis: 700-770 mm, vyraujantys vėjai - vakarų, 

vidutinis metinis vėjo greitis 5,2 m/s. Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: žiemos mėn.- PR, PV, R; 

vasaros mėn.- iš ŠV, V, PV. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Klaipėda priskiriama III-ajam vėjo apkrovos  

rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su 

k-1,0. Klaipėda priskiriama I-ajam sniego apkrovos  rajonui su sniego antžeminės apkrovos 

charakteristine reikšme 1.2 kN/m² . Skaičiuojamoji  sniego apkrova priimta su k-1,3.  

6. Esama padėtis 

  

Pav. 1. Objekto vieta (Šaltinis : http://www.regia.lt/) 

Statinio rekonstravimo projektu tvarkomas gyvenamosios paskirties pastatas – Kūdikių namai su 

mokslo paskirties patalpomis, (unik. daikto Nr. 2196-1022-1014) Turistų g. 18, Klaipėdoje. Žemės 

sklypo (kad. Nr. 2101/0001:585 Klaipėdos m. k.v.) naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – 

visuomeninės paskirties teritorijos. 

Projekto apimtimi nepažeidžiamos jokios saugotinų kultūros vertybių vertingosios savybės. 

Trumpas esamo remontuojamo pastato apibūdinimas  

Pastatas – Gyvenamasis (įvairioms socialinėms grupėms), Un. Nr. 2196-1022-1014:   
       

- Bendras plotas: 1256,39 kv. m 

- Aukštų skaičius: 2. 

- Tūris: 5202 kub. m. 
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- Užstatytas plotas: 779 kv. m. 

- Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C (pagal VĮRC Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko išrašą); 

Objekto forma ir funkcijos 

Dviejų aukštų stačiakampio formos plano pastatas, dengtas sutapdintu stogu. Pastatas iš 

gelžbetoninių konstrukcijų - laikantis g/b kolonų tinklas, prie kurių sumontuotos g/b fasadinės plokštės, 

langų eilės. 

 Esama pastato būklė 

Esama pastato būklė gera, fasadai atnaujinti, tvarkingi, cokolis nenutrupėjęs, lietaus vandens 

nuvedimo sistema veikia gerai, stogo būklė gera (pav. 2,3).  

Pav. 2, 3. Objekto fotofiksacija 

Nesutvarkytos prieigos prie pagrindinių laiptinių, esami aukščių skirtumai tarp šaligatvio dangos 

bei įėjimo zonos neatitinka žmonėms su negalia keliamų reikalavimų (pav.4). Taip pat, įėjimo durų 

angos per siauros tinkamam žmonių su negalia patekimui užtikrinti (pav.6). Patekus į pastato laiptinę, 

nėra galimybės žmonėms su negalia patekti į pirmo ir antro aukštų patalpas, dėl aukščių skirtumo 

(pav.5,8).   
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Pav. 4, 5. Objekto fotofiksacija  

 

Pav. 6, 7. Objekto fotofiksacija  

7. Projekto darbų apimtys 

Pagal užsakovo pateiktų projektavimo darbų užduotį Nr. AD1-2489, numatytas lifto įrengimas, 

žmonių su negalia patekimui į I ir II pastato aukštus, bei kai kurių Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių 

namų pastato patalpų perplanavimas ir pritaikymas žmonių su negalia reikmėms.  

Planinis sprendimas – pastato rekonstravimo projektu planiniai sprendiniai keičiami nežymiai. 
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- Esamas įėjimo tambūras į perplanuojamas minimaliai keičiant tūrio sprendinį, tačiau 

pritaikant žmonių su negalia tinkamam patekimui. 

- Šalia projektuojamas liftas, į kurį patenkama iš perprojektuoto tambūro. Liftas atitinka 

žmonėms su negalia keliamus reikalavimus.  

- Buvusi rūbinės patalpa performuojama į tambūrą, taip užtikrinant mažesnius pastato šilumos 

nuostolius, projektuojant papildomą pertvarą, atskiriamas praėjimo koridorius. Jame, sieninės 

spintos sąskaita, praplatinama durų anga, taip pat nežymiai perstumiama virtuvėlės durų siena. 

- Patalpa 1-33 mažinama nežymiai perstumiant sieną iš 1-32 patalpos. Čia planuojamas 

kabinetas. Patalpoje 1-32 įrengiamas miegamasis, iš jos atskiriama dalis patalpos ir 

suformuojamas koridorius, patekimui į 1-30 ir 1-31 patalpas. Patalpa 1-29 pertvarkoma į du 

miegamuosius kambarius (1-29 ir 1-54), juos atskiriant pertvara. Patekimas į  patalpą 1-29 

numatomas iš bendrojo kambario 1-28.   

- Naujai projektuojamose patalpose atitinkamai įrengiama elektros instaliacija. Pertvarose tarp 

miegamųjų kambarių numatomos stiklo vitrinos.  

- Pastato antrame aukšte patalpa 2-25 performuojama į koridorių, esama sienelė demontuojama 

ir projektuojama nauja prieš patekimą į patalpa 2-23. Taip suformuojamas bendras laiptinės - 

lifto mazgas. 

- Prie vakarinio šoninio įėjimo projektuojamas pandusas papildomam žmonių su negalia 

patekimui į pastatą. Analogiškai rytinėje pusėje esančių laikančiųjų konstrukcijų išsidėstymas 

neužtikrina reikiamų praėjimo pločių, todėl šis įėjimas neįgaliesiems nepritaikomas. 

- Pastato laikančiosios konstrukcijos neliečiamos. Pastato tūris ir išoriniai matmenys kinta 

nežymiai (dėl lifto įrengimo).  

8. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 

Šiuo projektu pastatas pritaikomas žmonėms su negalia. Įrengiamas liftas, bei papildomas pandusas 

patekimui iš  šoninio vakarinio įėjimo. Sklype projektuojama 1 automobilių stovėjimo vieta, pritaikyta 

žmonėms su negalia. Esamų takų prieigos prie pastato projektuojamos taip, kad užtikrintų saugų žmonių 

su negalia patekimą į pastatą.  

9. Statinio konstrukcijų sprendiniai 

Projekto konstrukcijų dalies sprendiniai apima naujai statomos lifto šachtos ir tambūro 

konstrukcijas, gelžbetoninių lauko laiptų ir atraminių sienų panduso formavimui konstrukcijas, naujų 

angų vidinėsė ir fasadinėse atitvarose įrengimo konstrukcijas. Įrengiami gręžtiniai poliai.  Suprojektuoto 

statinio pasekmių klasė pagal STR 2.05.03 yra CC2. Pastato laikantysis karkasas tai surenkamos 
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gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės, surenkamos gelžbetoninės kolonos ir sijos, tauriniai 

pamatai po kolonomis. Fasado konstrukcijas sudaro gelžbetoninės surenkamos nelaiknačios plokštės. 

Pastato standumą ir stabilumą užtikrina tinkamas perdangų tarpusavio inkaravimas, horizontalūs ryšiai 

perdangose. Pastato konstrukcinių elementų gabaritiniai matmenys ir charakterisitniai duomenys 

nustatyti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. Šie elementai yra 

suprojektuoti taip, kad tenkintų saugos, tinkamumo ir ilgaamžiškumo parametrus. Gaisro atveju 

konstrukciniai elementai yra reikiamo atsparumo nurodytą laiką. Naujai įrengiamos lifto šachtos 

konstrukcijų apsauga nuo klimatologinio ir drėgmės poveikio užtikrinama įrengiant teptinę cementinę 

hidroizoliaciją gelžbetoninės konstrukcijoms ir fasadinę stiklo konstrukciją plieninėms konstrukcijoms. 

10. Gaisrinė sauga 

Gaisrinės saugos reikalavimai užtikrinami. 

11. Higiena, sveikatos apsauga 

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 

pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 

augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.  

12. Statinio naudojimo sauga 

 Pastato rekonstravimas atliekamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 

srove, sprogimo) rizikos. 

13. Pastato energinis naudingumas  

Šio projekto apimtimi nenumatoma padidinti pastato energinio naudingumo klasės. Numatomi 

siūlomi sprendiniai užtikrina esamą C energinio naudingumo klasę.  

14. Projektinių sprendinių atitiktis normatyviniams dokumentams. 

Projekto sprendiniai atitinka  Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011 m. kovo 9 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p. 5) nustatytus esminius statinių 

reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų (Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymą;) reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų 

interesų. 

 








	01BD-Titulinis
	03BD.BSŽ
	04BD-BSR
	06 BD-AR



