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Daugiabučio gyvenamojo namo Ąžuolų g. 10, Klaipėda, rekonstravimo projektas, keičiant patalpų paskirtį į gyvenamą

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Objekto pavadinimas. Daugiabučio gyvenamojo namo Ąžuolų g. 10, Klaipėda, rekonstravimo
projektas, keičiant patalpų paskirtį į gyvenamą.
Objekto adresas. Ąžuolų g. 10, Klaipėda.
Statytojas (užsakovas). UAB „BAZI“.
Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė T. Bartkaus projektavimo IĮ, projekto vadovė –
Dainora Bartkuvienė (kvalifikacijos atestato Nr. 38250), architektūrinės dalies vadovė – Rūta Petrošiūtė
(kvalifikacijos atestato Nr. A 2156), konstrukcinės dalies vadovas – Tomas Bartkus (kvalifikacijos atestato
Nr. 32683).
Statinio paskirtis. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (namas).
Statinio statybos rūšis. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos
rūšys“ – rekonstrukcija.
Statinio kategorija. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, pastatas yra neypatingas statinys,
pastato aukštų skaičius – 1 su mansarda, pastato plotas mažesnis, nei 2000 m².
2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI
Pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos
ūkinės veiklos programa.
Numatoma administracinės patalpos paskirties keitimas į gyvenamą patalpą atliekant rekonstravimo
darbus. Pastato dalies rekonstravimas numatomas iš kiemo pusės, ties patalpa, kurios paskirtis keičiama.
Rekonstrukcijos metu pakeičiamas stogo nuolydis, paaukštinama lauko siena, įrengiamas langas.
Įrengiamame bute numatomos patalpos: koridorius, san. Mazgas, virtuvė/kambarys. Buto patalpų natūraliam
apšvietimui užtikrinti įrengiamas langas. Langas plastikinis, spalva – balta, palangė skardinė, spalva –
pilka. Projektuojamo lango dydis, sudalinimas ir vieta atitinka pastato fasado iš kiemo pusės esamų langų
simetriją ir raišką. Paaukštinos sienos tinko spalva derinama prie esamo fasado apdailos. Statinio apdailos
medžiagiškumas ir spalvinis sprendimas nekeičiami. Naujai įrengiamo stogo danga derinama prie esamos
stogo dangos. Lietvamzdžiai ir lietloviai iš kiemo pusės sutvarkomi, užtikrinant vandens nubėgimą nuo
stogo.
Įrengiama nauja buitinių nuotėkų linija ø110 PVC vamzdžio ir prijungti prie daugiabučio pastato bendro
naudojimo tinklų. Buitinių nuotėkų vamzdis įrengiamas laukinės sienos viduje, apšiltinamas, siena
nutinkuojama esamo tinko spalva.
Buto šildymas ir karšto vandens ruošimas numatomas dujiniu katilu.
Pastato aukštis, plotis nesikeičia, išlieka esamas.
Rekonstrukcijos darbų poveikis kaimyninėms teritorijoms.
Įvertinus, kad po rekonstrukcijos pastato aukštis, gabaritas (plotis, ilgis) nesikeičia, paaukštinamos
sienos aukštis žemesnis už esamą stogo kraigą, ir tarp rekonstruojamos pastato dalies pietinėje pastato pusėje
ir gretimo pastato Nr. 8 yra 10 m atstumas, paaukštinta sienos pusė nesudarys šešėlio ir neužstos saulės.
Kaimyninio pastato Nr. 8 insoliacijos laikas atitinka STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus.
Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir
energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas.
Vandens tiekimas ir buitinių nuotėkų šalinimas - centralizuotais tinklais.
Patalpų šildymas – dujiniu katilu.
Elektros tiekimas - esamais elektros tinklais.
3. STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI IR KITI DUOMENYS
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1. Patalpos kadastrinių duomenų bylos kopija;
2. Patalpos nuosavybės dokumentai
3. Kiti dokumentai ir duomenys, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką.
4.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

m2
%
%

1400
23
12

Buvo 22%

m2
m2
m³

316,27
258,82
1204
1
7
-

Buvo 312,49 m ²
Buvo 233,51 m ²
Buvo 1194 m³
Esamas
Esamas
Buvo 6 butai

-

Esamas
Esamas
Esamas

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas
1.3. sklypo užstatymo tankumas
II. PASTATAI
Gyvenamasis pastatas (unik. Nr. 2193-6000-1014)
1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai)
1.2. Pastato bendras plotas.*
1.3. Pastato naudingas plotas. *
1.4. Pastato tūris.*
1.5. Aukštų skaičius.*
1.6. Pastato aukštis. *
1.7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:
1.7.1. 1 kambario
1.7.2. 2 ir daugiau kambarių.
1.8. Energetinio naudingumo klasė
1.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto klasė
1.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
Kiti papildomi pastato rodikliai
2.1. Gyvenamasis butas Nr. 3 (unik. Nr. 2193-60001014:0007)
2.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai)
2.2. bendrasis buto plotas:
2.4. naudingas
2.6. gyvenamasis
2.7. aukštų skaičius
2.8. kambarių skaičius

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

m²
m²
m²
vnt.
vnt.

25,31
25,31
19,73
1
1

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių
nukrypimų.
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