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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES ŽINIARAŠTIS
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bendroji dalis
Titulinis lapas
Projektinių pasiūlymų dalies žiniaraštis
Projektinių pasiūlymų dalies aiškinamasis raštas
Fasadai (esami) tarp ašių 4-1, F-A, A-F ir 1-4 M 1:100
Fasadai tarp ašių 4-1, F-A, A-F ir 1-4 (po remonto) M 1:100
Pirmo aukšto (esamas) planas M 1:100
Pirmo aukšto planas (po remonto) M 1:100
Antro aukšto (esamas) planas M 1:100
Antro aukšto planas (po remonto) M 1:100

Lapų
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Lapas
1
2
3-5
6
7
8
9
10
11

2
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PRITAIKOMO VIETAI STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
1.1. Statinio pavadinimas. Administracinio pastato kapitalinio remonto projektas.
1.2. Statybos geografinė vieta. Kalvos g. 4, Klaipėdos m., sklypas su pastatu patenka į 22012
Klaipėdos miesto istorinę, vadinama Naujamiesčiu kultūros paveldo vietovės apsaugos
zoną (Sklypo kadastrinis Nr.2101:0003/575).

(Ištrauka iš Klaipėdos miesto suvestinio ortografinio žemėlapio)

1.3. Savininkas (užsakovas). Žemės sklypo nuomotojas ir pastato juridinis savininkas –
Klaipėdos miesto savivaldybė (į.k. 111100775).
1.4. Vystytojas. UAB „Konsolė“ (į.k. 140582050), statybos gen. rangovas, projekto užsakovas.
1.5. Projektuotojas. Projekto vadovas – Vytautas Grykšas (Atest.Nr. A 1945).
1.6. Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami įmonės ir
savivaldybės investicinėmis lėšomis.
1.7. Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra statinio projektavimo
užduotis patvirtinta Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus 2018-06-29 įsakymu
Nr. AD1-1661.
1.8. Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi keliais etapais:
- Rengiami projektiniai pasiūlymai, gauti projektavimo spec. sąlygas, reikalavimus (PP),
viešinimo procedūras;
- Rengiamas techninis darbo projektas (TDP).
1.9. Statybos rūšis. Pagal STR 01.01.08:2002, statybos rūšis yra statinio kapitalinis remontas
1.10. Statybos paskirtis. Administracinės paskirties pastatas, (7.2.) pastatai administraciniams
tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų
ir organizacijų administraciniai pastatai).
1.11. Statinio kategorija. Neypatingas.

(Esama pastato išorė. Pietvakarių fasadas iš Kalvos g. perspektyvos)
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2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS
2.1. Žemės vertinimas. Sklypas, kurio bendras plotas sudaro 770 m², nuosavybė (žiūr.
nuosavybės dokumentus byloje). Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Naudojimo būdas
- komercinės paskirties objektų teritorijos.
2.2. Teritorija, reljefas. Sklypo reljefas su nežymiu nuolydžiu į vidinio kiemo 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 (kapitaliai remontuojamas) pastatas (Unik.Nr.2194-60001013) žymėjimas plane (1B2p), kiti sklype stovintys statiniai garažas (Unik.Nr.4400-26440010) ir kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė Unik.Nr.2194-6000-1013) – neremontuojami.
2.6. Sklype esantys želdiniai. Želdiniai pavieniai, nevertingi.
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 kap. remonto sprendiniai. Rengiamas statinio kapitalinio remonto
projektas pagal projektavimo užduotį numato:
- apšiltinti pastato fasado plokštumas, bei numatyti analogiškas naujas dangas, puošybą;
- sustiprinti stogo konstrukciją, bei pakeisti stogo dangą (molines čerpes) naujomis;
- stogo konstrukcija daroma be termoizoliacijos, apšiltinama antro aukšto perdangos
konstrukcija;
- apšiltinama cokolio dalis;
- keičiami langai visi pastato langai iš medinių į analogiško sudalinimo plastikinių profilių
gaminius;
- koreguojamas pirmo ir antro aukšto planas. Pirmame aukšte įrengiamos durys į priestatą
(pastato priklausinį), antrame aukšte suformuojama nauja vonios/tualeto patalpa.
3.2.Pastato inžinerinių tinklų pakeitimai. Dauguma komunikacijų lieka esamos. Sekančiame
etape numatoma atnaujinti dujinio šildymo agregatus.
3.3. Pastato susisiekimo komunikacijų sprendiniai. Rišamasi prie esamo pastato nuogrindos
ir pirmo aukšto grindų lygių. Įrengiamas papildomas išėjimas iš pastato. Autotransporto
privažiavimai ir eismas šalia sklypo lieka nepakitęs.
3.4. Teritorijos – sklypo vidiniai sprendimai. Šiuo etapu esminiai sprendiniai nenumatomi.
Minimaliai sutvarkomas apleistas kiemo plotas, remontuojamos nusidėvėjusios betono
dangos, nuogrindos ir takai.
3.5. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas. Esminiai nenumatomas. Genėjami apleisti
medžiai, sutvarkoma/atkuriama veja.
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. Lieka esamos.
3.8. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas. Sklype ir pastate
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. Numatoma keisti stogo danga atstatoma
analogiškomis medžiagomis (keramikinėmis čerpėmis). Pagrindinės fasadų plokštumos
tinkuojamos mineraliniu tinku (su 1.5 mm frakcija). Aplink langus atkuriami Klaipėdos
miesto architektūrai būdingi (arch. H. Reismano) stilistikos puošybiniai elementai – klinkerio
plytos. Kiek techniškai įmanoma atkuriami fasadą sudalinantys karnizai, piliastrai, palanginiai
profiliai. Laiptai turėklai – lieka esami. Karnizų, palangių, įėjimo stogelių apdaila numatoma
naujais skardos elementais. Fasadai tvarkomi (tinkuojami faktūriniu tinku) išlaikant esamą
spalvą ir bendrą pastato stilistiką. Pildomai apšiltinama pastato cokolinė dalis, kuri po to
aptinkuojama dekoratyviniu tinku (su spalvotais grūdeliais). Papildomi elementai –
pagrindinio įėjimo stogelis, apsauginės žaliuzės, vėliavos strypo laikikliai, domofonai su
užraktais atstatomi į vietas po apšiltinimo etapo pagrindinių darbų.
4.2. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Formuojamas naujas
evakuacinis išėjimas, kuris neužfiksuotas inventorinėje byloje. Įrengiama nauja vonios/tualeto
patalpa, darbuotojų patogumui. Laiptinė, evakuaciniai koridoriai lieka esami. ²
4.3. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai. Įrengiamas
papildomas įėjimas/išėjimas į pastatą iš kiemo pusės (per anksčiau pristatytą priestatą).
4.4. Konstrukciniai sprendimai. Kertama anga laikančiojoje konstrukcijoje. Formuojami lengvos
g/k (arba dujų silikato) konstrukcijos pertvaros antrame pastato aukšte. Sustiprintos ir
prailginamos pastato laikančiosios stogo konstrukcijos.
5. NUMATOMI INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKEITIMAI
5.1. Vandens tiekimas, nuotekos. Esami.
5.2. Lauko buitinės nuotekos. Esamos.
5.2. Lietaus nuotekų tinklai. Numatyta atvira lietaus vandens nuvedimo sistema. Vanduo
išoriniais betoniniais latakais nuvedamas toliau nuo pastato.
5.3. Ryšiai. Esami.
5.4. Elektros tinklai. Esami.
5.5. Dujotiekis. Keičiama apskaitos spinta ir atnaujinama vidaus (katilinės) įranga (kitas etapas).
5.6. Šildymas. Esami įrengimai.
5.7. Vėdinimas. Esamas natūralus per ventiliacines šachtas. Papildomi sprendiniai nenumatomi.
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.
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