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Daugiabučio gyvenamojo namo administracinių patalpų (unik. nr. 2195-3000-7016:0003) paskirties keitimo į gyvenamąją, neatliekant statybos darbų Dariaus ir Girėno g.
21, klaipėdoje, projektas

BENDRAS  AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

1. PROJEKTUOJAMŲ  STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

1.1.  Statinių  grupės  (komplekso)  pavadinimas.  Daugiabučio gyvenamojo namo administracinių  patalpų  (unik.  nr.
2195-3000-7016:0003) paskirties keitimo į gyvenamąją, neatliekant statybos darbų Dariaus ir Girėno g. 21, klaipėdoje,
projektas.
1.2. Patalpų geografinė vieta. patalpos yra Klaipėdos mieste, Dariaus ir Girėno g. 21.
1.3. Statytojai (užsakovai). Patalpų, kurių paskirtis keičiama, savininkas ir projekto užsakovas yra UAB „Statka“.
1.4. Projekto rengimo pagrindas.  Projektavimo darbų užduotis. Paskirties keitimo projektas parengtas, vadovaujantis
teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
1.5.  Projektavimo  etapai  (stadijos).  Pagal  projektavimo  darbų  užduotį  vykdomas  paskirties  keitimo projektas.  Jo
sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” nurodymus.
1.6.  Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 statinio statybos rūšis – patalpų paskirties keitimas.
1.7. Projektuotojas. E. Kril projektavimo IĮ, Taikos pr. 24-415, Klaipėda į.k. 141608740. Projekto vadovas – Eugenija
Kril (kvalifikacijos atestato Nr. 5050).
1.8. Statinio kategorija. Vadovaujantis LR „Statybos įstatymas“,  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ statinys
kuriame keičiama patalpų paskirtis, priskiriamas neypatingų statinių kategorijai.
1.9. Patalpų paskirtis. Pastatas, kuriame yra patalpos - gyvenamosios  paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)
pastatai pagal STR 1.01.03:2017). Esama patalpų paskirtis – administracinė. Būsima – gyvenamoji (butų).
1.10. Paveldosauga. Pastatas kuriame keičiama patalpų paskirtis, patenka į valstybės saugomos Klaipėdos senojo miesto
vietos  su  priemiesčiais  (unikalus  objekto  kodas  Kultūros  vertybių  registre  27077),  pripažintos  saugoti  moksliniam
pažinimui, ir valstybės saugomos Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros
vertybių  registre  22012),  pripažintos  saugoti  viešajam pažinimui  ir  naudojimui  (žin.,  2005,  Nr. 58-2034),  teritoriją.
Fasado apdaila ar kiti sprendiniai neprojektuojami. Statybos darbų atlikimas nenumatomas. Pojektiniai sprendiniai įtakos
pastato išorei ir vidaus konfigūracijai neturės.

2. ATLIKTI  STATYBINIAI  TYRINĖJIMAI  IR  TYRIMAI

2.1. Pastato  konstrukcijų tyrimas.  Atlikta  statinio  konstrukcijų vizualinė apžiūra, įvertinta  konstrukcijų būklė  ir  jų
tinkamumas  tolimesniam naudojimui,  pirmame pastato aukšte. 
Esamo pastato tyrimas:
Remiantis Statybos techniniu  reglamentu STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“  buvo atliktas patalpų techninės
būklės  įvertinimas.  Įvertinimo  tikslas nustatyti patalpų techninę  būklę  ir  pateikti  tyrimų išvadas bei  rekomendacijas,
norint  kad,  pastatas per  visą  naudojimo  laiką  atitiktų  esminius  statinių  reikalavimus,  nesukeltų  gretimų  statinių
deformacijų  ir  atitiktų  statinių  normatyvinės  kokybės  reikalavimus.  Statinio  būklės  tyrimą  atliko  projekto  vadovas
E.Kril. Sėdimo ir deformacijos požymių nepastebėta.
Laikančių sienų būklė be pastebimų irimo požymių, būklė normali.
Pastato tyrimas atliktas tokiais etapais: 

- Patalpų turimų dokumentų (nuosavybės dokumentų, kadastrinių dokumentų,) išnagrinėjimas;
- Pastato  apžiūra:  konstrukcinės  schemos  nustatymas,  medžiagų  ir  gaminių  įvertinimas,  sėdimų,

plyšių ir kitų deformacijų apžiūra ir įvertinimas.
- Suformuojamos tyrimų išvados ir rekomendacijos.

2.2. Patalpų kadastrinių  matavimų duomenys.  Patalpos pagrindinai  inventorizuotos 2000-05-18 Valstybės  įmonės
Registrų   centro.   Patalpos  –  administracinės  patalpos  (nuo  3-1  iki  3-8),  su  rūsiu,  esama  naudojimo  paskirtis  –
administracinė.  Patogumų  lygis  –  komunalinis  vandentiekis,  komunalinis  nuotekų  šalinimas,  centrinis  šildymas  iš
centralizuotų tinklų.
2.3. Pastato duomenys. Pastatas – gyvenamasis namas, unik Nr. 2195-3000-7016, 1A3p, adresas Klaipėdos m., Dariaus
ir Girėno g. 21, statybos pabaigos metai 1953; rekonstravimo pabaigos metai 1991,  pastatas  yra 3 aukštų. Naudojimo
paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai; bendras plotas – 1533,0m2; kategorija
– neypatingas statinys.
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2.4.  Patalpų duomenys.  Negyvenamoji  patalpa – administracinės  patalpos (nuo 3-1 iki  3-8, su rūsiu). Unikalus Nr.
2195-3000-7016:0003. Esama naudojimo paskirtis – administracinė. Bendras plotas – 55,65 m2.
2.5. Statinio apžiūros duomenys. Pastatas yra 3 aukštų.  Aukštas, kuriame yra patalpos: 1 aukštas.
Pastato pamatai gelžbetoniniai, sienos plytų, perdangos gelžbetoninės.
2.6. Konstrukcijų būklė:  Pastatas rekonstruotas 1991 m, pagal tuo metu galiojusias normais,  laikančiųjų konstrukcijų
būklė normali.
2.7. Langai. Patalpose plastikiniai langai  su  dvigubu  stiklo  paketu.
2.8. Išorinės sienos. Esamų sienų techninė laikančioji būklė yra normali. 
2.9. Perdangos. Esamos gelžbetoninės perdangos normalios būklės, trūkimų nepastebėta. 
2.10. Tyrimų išvados ir rekomendacijos:

- Patalpų būklė yra normali, galima keisti patalpų paskirtį.
- Įvertinus  visus  esamo  pastato techninius  duomenis  ir  projekte  įvykdžius  tyrimo  rekomendacijas  papildomai

atlikti statinio esamos būklės ekspertizę nėra būtinumo.

3. PASKIRTIES KEITIMO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

3.1. Patalpų planavimas, darbų aprašymas. 

Patalpų išplanavimas išlieka esamas, laikančios konstrukcijos neliečiamos, naujų angų įrenginėti nenumatoma,
esamos konstrukcijos nesilpninamos.

Patalpų indeksai, kur keičiama patalpos paskirtis:

Patalpos 
indeksas

Esama naudojimo paskirtis Būsima naudojimo paskirtis

3-1 Koridorius Koridoriu

3-2 Kabinetas Kambarys

3-3 Sandėlis Sandėlis

3-4 Kabinetas Kambarys

3-5 Kabinetas Virtuvė

3-6 Sandėlis Vonios kambarys

3-7 Išvietė Tualetas

3-8 Tambūras Tambūras

3.2. Patalpų apdaila.  Išlieka  esama. Sienų  apdaila  – tapetai;  grindų apdaila  – linoleumas;  lubos dažytos  emaliniais
dažais. Sienų ir grindų apdaila patalpose su šlapiu eksploatacijos režimu – keraminės plytelės.
3.3.  Paskirties  keitimo konstrukcinis  sprendimas.   Konstrukcinė  schema  ir  pagrindinės  laikančios  konstrukcijos
išlaikomos tos pačios. 
3.4.  Inžineriniai  tinklai. Patalpų  šildymas  išlieka  esamas  centralizuotas  iš  miesto  centralizuotų  tinklų.  Inžinerinių
komunikacijų  prievadai patalpose yra esami,  pakeitus patalpų paskirtį, pagal poreikį  sumontuojami  virtuvės ir vonios
įrenginiai.
3.5. Statybos atliekų tvarkymas. Nenumatomas, kadangi statybos darbai neatliekami.
3.6.  Automobilių  stovėjimo  vietų  poreikis.  Vadovaujantis  STR 2.06.04:2014 „Gatvės  ir  vietinės  reikšmės  keliai.
Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės 4 punktu, esamas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius yra 1 vieta 25m2
pagrindinio ploto. Patalpų pagrindinis plotas yra 38,45 m2, t. y., priklauso 1 stovėjimo vieta. Pakeitus patalpų paskirtį,
minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius, pagal 30 lentelės 1.3 punktą yra 1 vieta 1 butui, todėl stovėjimo vietų
poreikis išliks esamas, naujų automobilių stovėjimo vietų įrenginėti nenumatoma.

4. ESMINIŲ  STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE

4.1. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
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