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Projekto pavadinimas: Patalpq ·· buto Nr. l ir buto Nr. 2. J.Zaucrveino g. 15. Klaipėdos m ..
kapitalinio remonto projektas.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.3 gyvenamosios paskirties (trijq ir daugiau butų
(daugiabučiai) pastatai - skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau. STR 1.01.03:2017 .. Statinit1
k Iasi fikavimas ...
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Daugiaaukščiq ir aukštybinių gyvenamųjų namq
statybos. Vadovaujantis Klaipėdos miesto tarybos t 997-0-25 sprendimu Nr. 77. Teritorijos tarp
N.Uosto. Plytų ir Zauerveino g. detalaus suplanavimo projektu {Registravimo TPD registre numeris
000213000056 ).
Statybos vieta: J.Zauerveino g. l 5-1 ir J.Zauerveino g. 15-2. Klaipėdos m ..
Statybos rūšis: Patalpų - butų kapitalinis remontas.
Statinio kategorija: Neypatingas.
Projektinių pasiūlymą paskirtis: išreikšti statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio
ar statinio dalies (butų) architektūros ir kitų pagrindinilJ sprendinių idėjq: infonuuoti visuomenę
apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, TeritorijlĮ planavimo įstatymo l 5.12) 20
straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies. numatomą projektaYimą ar statinio ar
statinio dalies paskirties keitimą:

l. BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIO RODIKLIAI:
Pa\'adinimas

Mato
vienetas

l. SKLYPAS
o

1. sklypo plotas

m·

12. sklypo užstatymo intensyvumas

%

3. sklypo užstatymo tankumas

%

Kiekis

Pastabos

--·
--·
---

11. PASTATAI
PO
//(/
liAPITALIN/0 1,·.-1 P/TA l/,,\'/0
REMONTO
REMONTO

BUTAS NR. l
l. Pastato paskirties rodikliai (gamybos. kitos planuojamos
ūkinės veiklos. pasiaugt! apimtis. buttJ. vietlĮ. lovq.
pptarnaujamtJ žmoni11 skaičius. kiti rodikliai).
12. Buto bendras plotas.*

1111

29,22

28,79 lll 1

3. Auto naudingas plotas. •

111'

29,22

28,79 m 1

➔. Pastato tūris.*

'

-·-

Objektas: PatalpiJ - buto Nr. l ir buto Nr. 2, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m„ J.Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas.

Sklypas, kuriame atliekamas Patalpų-buto Nr. l ir buto Nr. 2, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,
J.Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas. Gyvenamas namas (unikalus Nr. 2190-8000-4010),
kuriame atliekami patalpų/butų kapitalinis remontas, patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas
Gų apsaugos zonas): į kompleksą „Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu" (unikalus objekto
kodas 22012) ir į kompleksą „Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais" (unikalus objekto kodas
27077).
Nekilnojamosios kultūros vertybių teritorijos „Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu"
(unikalus objekto kodas 22012) vertingosios savybės:
2.1.1. planinės struktūros tipas - nereguliarios planinės struktūros :fragmentais V dalyje -Vitėje,
pradėjusioje formuotis XVI a;
2.1.2. planinės struktūros tinklas - su nereguliaraus tinklo fragmentais V dalyje-Vitėje;
2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai (istorinių gatvių trasas žr. punkte 2.1.5);
2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos;
2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių
trasos: J. Zauerveino g., I. Kanto g., kuri matoma nuo remontuojamo Pastato-Gyvenamo namo (un. Nr.
2190- 8000-4010);
2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - Švč. Trejybės katalikų bažnyčios
S. Daukanto ir Puodžių gatvių sankryžoje, kuri ribojasi su J. Zauerveino g. ir yra matoma nuo
remontuojamo Pastato-Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010);
2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - nedideli, skirtingo dydžio kvartalai, atskiri
nereguliarios planinės struktūros fragmentai, pramoninė zona, uostas marių pakrantėje V dalyje-Vitėje;
2.2.2. užstatymo tipai - perimetrinis-reguliarus: XIX a. II. p.-XX a. I p. su XX a. vid.-XXI a. pr.
intarpais užstatymas 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais;
2.2.3. atviros erdvės: nuo remontuojamo Pastato - Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010)
matoma erdvė - skveras greta I. Kanto ir S. Daukanto gatvių, jo želdiniai;
2.2.9. dominantės: nuo remontuojamo Pastato - Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010)
matomas pastatas L Kanto vardo mokykla L Kanto g.;
2.3. užstatymo bruožai: didesni, erdvesni sklypai, stambesni, kapitališkesni, puošnesni pastatai
(lyginant su senamiesčiu), formuojantys perimetrinį užstatymą; fasaduose dominuojantis istorizmo stilius
(XIX a. II. p.-XX a. pr.) su visiems neostiliams būdingais elementais: arkiniais elementais, būdingais
neoromaniniam stiliui, gotikos elementais - smailiaarkėmis angomis, keturlapiais motyvais, laiptuotais
frontonais su geometriniais reljefiniais motyvais, renesansui būdingais kartotiniais elementais,
akcentuotomis horizontaliomis linijomis;
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius: Į vakarus nuo
Krūmamiesčio, marių pakrantėje, kūrėsi vičių priemiesčiai. Pirmą kartą Vitė prie Klaipėdos paminėta
1437 m. mokesčių mokėtojų sąrašuose. XVI a. vid. prie marių buvo du tokie žvejų kaimai: Mažoji Vitė ir
Didžioji Vitė. Mažoji Vitė Ordino laikais priklausė piliai. Šis žvejų kaimas per 1678 m. gaisrą sudegė, jos
teritorija susiliejo su Didžiąja Vite. XVII a. daugėjo sodybų tiek Krūmamiestyje, už miesto vartų, tiek ir
prie marių - Vitės ir Smeltės priemiesčiuose. Savaimingai besiformavusiame Vitės priemiestyje, kaip ir
anksčiau kūrėsi žemesnes socialines pakopas užėmę žvejai, amatininkai, atsikėlę iš kaimų netutingieji
valstiečiai. XIX a. vid. miesto dalis šiauriniame Danės krante jau užėmė didesnį plotą negu Senamiestis.
Ypač išsiplėtė Vitės priemiestis. Klaipėdoje susidarė mišrus planas su stačiakampiu gatvių tinklu
Naujamiesčio rytinėje dalyje, mažiau taisyklingu - vakarinėje Liepojos g. pusėje ir netaisyklingu - Vitėje.
1856 m. Vitė buvo sujungta su miestu. XIX a. nemažas pamario ruožas ties Vite jau priklausė valstybei.
XX a. I p. marių pakrantę užėmė uostai, krantinės, sandėliai, geležinkelio linijos - Vitė virto ilga
pramonine miesto zona. 1948-04-08 - įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla (I. Kanto g. 7, nuo 2008 m.
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla).
Statytojas (užsakovas). Buto savininkas (-ai) ir projekto užsakovas (-ai) R. S., a.k. . ir I.S. a.k. .
Bendrasavininko sutikimas gautas.
Projektuotojas. Techninio - darbo projekto rengėjas yra UAB „Kartografiniai projektai", Klaipėdos
skyrius, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. 8 46 493322. Projekto vadovas - Andrius Žilius
(atestato Nr.34849, išduotas 2015 07 15), architektas -Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr.
A409, išduotas nuo 2013 11 15), konstrukcinės dalies vadovas, konstruktorius -Aleksas Bedalis, kv.at.
Nr. 1732.
UAB „KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI"
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Gyvenamasis namas {unikalus Nr. 2190-8000-4010)

i------i Sklypo n"bos
-----�Kaimyniniųsklypųnba

Q

Įėjimas/įvažiavimas į pastatą
Esama augmenija

>--+--___._-� Esamai drenažo rinktuvai

Esama 0.4kV poi.eminė elektros tinklų linija
Esami buitinių nuotekų tinklai

Esami inžinerinių tinklų šuliniai

�---

PASTABOS:
Sklypas, kuriame atliekamas gyvenamųjų patalpų, buto Nr. l ir buto Nr. 2, esančių J. Zauerveino g. 15, gyvenamajame name (un. Nr. 2190-8000-4010), kapitalinio remonto projektas, patenka į
PASTABOS:
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas Gų apsaugos mnas): į kompleksą ,,Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu" (unikalus objekto kodas 22012) ir į kompleksą ,,Klaipėdos senojo miesto
Įėjimui į patalpą - butą Nr. 2, projektuojami lengvos konstrukcijos laiptai
vieta su priemiesčiais" (unikalus objekto kodas 27077).
(metalinio karkaso), be pamatų, neatliekant žemės darbų.
Nekilnojamosios kultūos vertybiųteritorijos ,,laipėos miesto istorinėdalis, vad. Naujamiesču"(unikalus objekto kodas 22012) vertingosios savybė:
2.1.1. planinės struktūros tipas - nereguliarios planinės struktūros fragmentais V dalyje - Vitije, pradijusioje formuotis XVI a;
2.11. planinės struktūros tinklas - su nereguliaraus tinklo fragmentais V dalyje - Vitije;
J.1.auerveino g. 15, Klaipėda
OBJEKTAS
2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai (istorinių gatvių trasas žr. punkte 2.1.5);
s;
n'bo
(posesijos)
-istorinių
sklypų
2.1.4. valdos
KOORDINACTŲ SISTEMA :LKS-94
AUKŠCTŲ SISTEMA:LAS07
2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, 1Iasos, dangos - gatvių trasos: J. l.auerveino g., l Kanto g., kuri matoma nuo remontuojamo Pastato - Gyvenamo
namo (un. Nr. 2190-8000-4010);
os..,_
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2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio 11131atymo ar jo dalių vietos - Švč. Trejybės katalikų bažnyčios S. Daukanto ir Puodžių gatvių sankryžoje, kuri n'bojasi su J. l.auerveino g. ir yra matoma nuo
GEODEZININKASI--_V_ARD_A _IR_P_AV_ARD_B__f---_PARAŠ
__AS__ f---_D_AT_A_�
remontuojamo Pastato-Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010);
2018-02.()1
21.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - nedideli, skirtingo dydžio kvartalai, atskiri nereguliarios planinės struktūros fragmentai, pramoninė zona, uostas marių palaantije V dalyje - Vitije;
Lapo Nr.
Lapų skaičius
AV.
211. ll7.'ltatymo tipai - perimetrinis-reguliarus: XIX a. II. p.-XX: a. l p. su XX: a. vid.-XXI a. pr. intarpais ll7.'ltatymas 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais;
21.3. atviros erdvės: nuo remontuojamo Pastato-Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010) matoma erdvė - skveras greta l Kanto ir S. Daukanto gatvių, jo želdiniai;
21.9. dominantės: nuo remontuojamo Pastato-Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010) matomas pastatas l Kanto vardo mokykla l Kanto g.;
� KARTOGRAFINIAI
buto
Atestato/ �
pataipų- buto Nr.
15
s m.,
2.3. 11131atymo bruom: didesni, erdvesni sklypai, stambesni, kapitališkesni, puošnesni pastatai (lyginant su senamiesčiu), formuojantys perimetrinį uhtatymą; fasaduose dominuojantis istorizmo stilius
�itaoofĮ��==f • Klaipėdo
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(XIX a. 11. p.-XX a. pr.) su visiems neostiliams būdingais elementais: arkiniais elementais, būdingais neoromaniniam. stiliui, gotikos elementais - smailiaarlrėmis angomis, keturlapiais motyvais, laiptuotais P
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frontonais su geometriniais reljefiniais motyvais, renesansui būdingais kartotiniais elementais, akcentuotomis horizontaliomis linijomis;
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2019 01 11&ys:
Mastelis Laida
Direktorius E. Petrauskas
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius: Į vakarus nuo Krūmamiesčio, marių pakrantije, kūrėsi vičių priemiesčiai. Pirmą kartą Vitė prie Klaipėdos
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A. Zilius
paminėta 1437 m. mokesčių mokėtojų sąrašuose. XVI a. vid. prie marių buvo du tokie žvejų kaimai: Mažoji Vitė ir Didžioji Vitė. Mažoji Vitė Ordino laikais priklausė piliai. šis žvejų kaimas per 1678 m. 34849
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gaisrą sudegė, jos teritorija susiliejo su Didžiąja Vite. XVII a. daugijo sodybų tiek Krūmamiestyje, už miesto vartų, tiek ir prie marių - Vitės ir Smeltės priemiesčiuose. Savaimingai besiformavusiame A 409 Architektas RLaužikas
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Vitės priemiestyje, kaip ir anksčiau kūrėsi žemesnes socialines pakopas užėmę žvejai, amatininkai, atsikėlę iš kaimų netutingieji valstiečiai. XIX a. vid. miesto dalis šiauriniame Danės krante jau užėmė 1-------t-= --:-::.•-:-. -t: :-': ::"-"':-:. �::'. =:- -t----t2019
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didesnį plotą negu Senamiestis. Ypač išsiplėtė Vitės priemiestis. Klaipėdoje susidarė mišrus planas su stačiakampiu gatvių tinklu Naujamiesčio rytinije dalyje, mažiau taisyklingu - vakarinqe Liepojos g.
m.atma:
pusije ir netaisyklingu - Vitije. 1856 m. Vitė buvo sujungta su miestu. XIX a. nemai.as pamario ruoi.as ties Vite jau priklausė valstybei. XX a. l p. marių palaantę užėmė uostai, krantinės, sandėliai,
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RS.
geležinkelio linijos - Vitė virto ilga pramonine miesto mna. 1948-04-08 - įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla (l. Kanto g. 7, nuo 2008 m. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla).
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Pat.Nr.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

(IKI KAPITALINIO REMONTO)
Kambarys

Pavadinimas

BUTASNR.l

1-1
1-2
Virtuvė
Bendro naudojimo patalpos (butoNr. l)
i
j Tualetas (1/2 iš 0,82 m )
a-2

Iš viso bute Nr. l (su bendro naudojimosipatalpa):
Iš viso bute Nr. l (be bendro naudojimosipatalp'I):
2-1
2-2
2-3
2-4

BUTASNR.2
Kambarys - virtuvė

Tualetas
Holas
[ambūras

Iš viso bute Nr. 2:

Pat.Nr.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
(PO KAPITALINIO REMONTO)

1-1
1-2
1-3
1-4

Koridorius
Tualetas
Kambarys

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

Tambūras
Virtuvė
Kambarys

Pavadinimas

Virtuvė

Iš viso bute Nr. l :

BUTASNR.l

BUTASNR.2

Tualetas
Sandėliukas

Iš viso bute Nr. 2:
SUTARTINIAI ŽVMĖJIMAI

" * * � * * griaunamos esamos pertvaros

�

esamas pastatas
esamas įėjimas/išėjimas
projektuojamas įėjimas/išėjimas

BUTASNR.2

-,

/-®

Plotas, m2

l
l
l

18,64
10,15

0,41
29.20
28.79

16,49
1,95
7,59
1,84
27.87

l

l
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l

J
l

l

Į

Plotas, m2

-®

5,60
1,63
14,39
7,60
29.22

D

2,53
7,00
16,49
1,95
0,82
28.79

2-3

16.49 m2

A

l

SIITARTlNIAI ŽVMĖJIMAI
l
Nr.
bu"8
l butas Nr. 2

Atestato/
diplomoNr.

.a(' KARTOGRAFINIAI
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Projcbmjas:

4

a.jcklls:

Patalpų - buto Nr. l ir buto Nr. 2, JZauerveino g. 15, Klaipėdos m.,
kapitalinioremonto�jek:taš.

Direktorius E. Petrauskas
20l9,0l BUI'O NR. l IR BUTOBR 2 PATALPŲ STATYBINIS PLANAS; Mastelis Laida
34849 PV
2019 01
A. Žili'us
BUTO NR. l IR BUTO NR. 2 PATALPŲ PLANAS PO
1-------+---+��---+----+-'
--1
l: 100
2019.01
A 409 Architektas R. Laužikas
KAPITALINIO REMONTO
2019.01 žymuo:
Braižė
J. Srėbalienė
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