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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Projektuojamo statinio statybos vieta•
Sklypo adresas - Naikupės g. 46, Klaipėda.
•
Žemės sklypo unikalus - Nr. 2101-006-0041.
•
Sklypo plotas - 637,00 m2.
•
Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos .
•
Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Statybos rūšis•
Rekonstrukcija.
Statinio kategorija•
Neypatingas.
Kiti duomenys• Statybą numatoma vykdyti ūkio būdu 3-io buto savininkės Marinos Suvorovos lėšomis.
Projekto rengimo pagrindas• Privalomų projekto rengimo dokumentų žiniaraštis lape PP-04 (dok. el. kopijos pateiktos atskirai).
Esamos padėties aprašas• Trijų butų gyvenamasis namas nuosavybės teise priklauso trims bendrasavininkams. Pastatas yra vieno
aukšto su mansarda, dviejų sublokuotų tūrių.
• Po 2004 m. pabaigtos rekonstrukcijos butas Nr. 1 yra padidintas patalpomis naujai pristatytoje namo
dalyje. Senojoje namo dalyje liko butas Nr. 2 ir Nr. 3. Butas Nr. 2 yra pirmame aukšte, jo techninė
būklė apleista ir patalpos šiuo metu yra neeksploatuojamas (užkonservuotos). Butas Nr. 3 yra
mansardiniame aukšte ir savininkė numato jį rekonstruoti.
Žemės
sklypo teritorija yra pilnai sutvarkyta ir savininkai nenumato nieko keisti.
•
Pastatas
aprūpintas centralizuotais vandentiekio, nuotekų, dujotiekio, elektros ir ryšių inžinieriniais
•
tinklais, o butų savininkai yra sudarę jų vartojimo sutartis.
• Gyvenamą namą administruoja patys savininkai, vadovaujantis jungtine veiklos sutartimi.
SKLYPO PLANAS
Sklypo plano brėžinyje pažymėta numatomo rekonstruoti pastato esama vieta.
Leistini atstumai:
• priešgaisriniai – tarp pastatų išlaikomi vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“;
• sanitariniai – tarp pastatų ir inžinerinių statinių, priklausomai nuo jų paskirties nenustatomi ;
• užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą- tarp statinio pamatų ir inžinerinių tinklų bei kitų
inžinerinių statinių išlaikomi esami;
• užtikrinantieji trečiųjų asmenų interesų apsaugą – atstumas nuo rekonstruojamo pastato iki sklypo ribų
leidžia padidinti jo aukšti nepažeidžiant gretimų sklypų interesų ( žiūr. sklypo planą lapą SP-01 ).
Statinio aukštis: 10,40 m nuo žemės paviršiaus.
Sklypo reljefas, užtvaros, apželdinimas: sklypo paviršius suformuotas, tvoros įrengtos, žali plotai, takai bei
kiemo įrenginiai lieka esami. Nauji sprendiniai neprojektuojami.
Inžinieriniai tinklai: įvadiniai vandentiekio, buitinių nuotekų, dujotiekio ir elektros tinklai sklype įrengti.
Rekonstruojamos pastato dalies inžinieriniai tinklai pajungiami nuo esamos apskaitos.
Pastabos:
Pastato rekonstravimo statybos metu sugadintos dangos turi būti atkuriamos nepabloginant esamos padėties.
Automobiliai statomi sklypo kieme trinkelėmis gristoje aikštelėje.

PASTATO TŪRINĖ KOMPOZICIJA
Projekte numatoma senojo pastato dalį rekonstruoti iš vieno aukšto su mansarda į trijų aukštų su nenaudojama
pastoge.
Rekonstruojamos dalies tūris - stačiakampės formos su dvišlaičiu stogu – sublokuotas su likusia vieno aukšto su
mansarda pastato dalimi.
PATALPŲ PLANINIS, FUNKCINIS SPRENDIMAS
Buto Nr.1 patalpos lieka esamos.
Buto Nr. 2 esamų patalpų kokybė pagerinama numatant įrengti san. mazgo patalpą buvusių laiptų vietoje.
lieka esamos tik prie jų prisideda rekonstrukcijos metu numatomas perplanuoti šiuo metu bendras tambūras.
Buto Nr. 3 patalpos rekonstruojamos:
• įrengiamas atskiras įėjimas ir atitinkamai pertvarkomi esami laiptai;
• mansardinis aukštas rekonstruojamas į pilną antrą aukštą, kuriame numatoma įrengti holo, virtuvės, san.
mazgo ir dviejų kambarių patalpas;
• užstatomas trečio aukšto tūris, kuriame numatoma įrengti holo, san. mazgo ir dviejų kambarių patalpas;
VIDAUS IR IŠORĖS APDAILA
Patalpų vidaus apdaila detalizuojama statybos eigoje. Statytojas ją gali vykdyti savo nuožiūra naudodamas LR
sertifikuotas apdailos medžiagas atitinkančias galiojančius teisės aktus, higienos bei gaisrinės saugos normas skirtas
gyvenamosioms patalpoms.
Fasadų apdailos medžiagos ir spalvinis sprendimas derinamas su likusios esamos dalies fasadų apdaila.
PASKIRTIES SPRENDINIAI
•

Bute (dviejų aukštų) įrengiamos naudingo ploto patalpos: kambariai (du viename aukšte ir du kitame),
virtuvė , holo, san. mazgų paskirties patalpos.

•

Visų patalpų aukštis 2,5 m.

•

Natūralus apšvietimas išreikštas apšvietos koeficientu, kuris lygus langų įstiklinto paviršiaus ir patalpos
grindų ploto santykiui, atitinka norminiams reikalavimams.

•

Insoliacija - namo kambariuose 3-5, 3-6, 3-11 ir 3-12 kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė
bus ne trumpesnė kaip 2,5 valandos.

•

Dirbtinio elektros apšvietimo sistema turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Apšvietimo
elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis nustatytus reikalavimus.

PASTATO KONSTRUKCIJOS
Rekonstrukcijos projekte numatoma:
• pastato mansardinės dalies vietoje pakelti naujas mūrines lauko ir vidaus laikančias sienas antro ir trečio
aukšto patalpų įrengimui;
• naujas sienas apšiltinti iš lauko pusės klijuojamu 20 cm storio termoizoliaciniu sluoksniu apdailai
naudojant tinkavimą;
• laiptinės tūrį statyti karkasinės konstrukcijos;
• įrengti pertvaras - gipso plokštėmis (du sluoksniai) apkaltas metalinis 10 cm storio karkasas su viduje
dedama garsą izoliuojančia medžiaga.
• esamai pirmo aukšto perdangai atlikti kapitalinį remontą;
• virš antro ir trečio aukštų įrengti medines perdangas;
• įrengti naują medinių konstrukcijų vienšlaitį stogą dengiama profiliuotos metalinės skardos danga.

