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Projektinių pasiūlymų bylos turinys  
 
 

Eil. Nr.  Pavadinimas  Lapas Lapų skaičius  
1 Titulinis 1 1 
2  Bylos turinys  2 1 
3 Vizualizacijos  3-4 2 
4 Projektinių pasiūlymų projektavimo užduotis 5-7 3 
5 Kvalifikacijos atestatai JAR registro išrašas 8 1 
6 Kvalifikacijos atestatai  9-10 2 
7 Žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma  11-14 4 
7 Topografinė nuotrauka  15-16 2  
8. Urbanistinė -istorinė analizė  17-20 4 
9 Aiškinamasis raštas  21-22 2 
 Brėžiniai :    

9 Esamos padėties analizės brėžinys  23 ( SP-1 ) 1 
10 DP koregavimas TP apimtyje ( statybos ribos, statybos zonos, 

susisiekimo sprendinių koregavimas  ) - PP stadija  
Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas A  

24 (SP-2) 1 

11 DP koregavimas TP apimtyje ( statybos ribos, statybos zonos, 
susisiekimo sprendinių koregavimas  ) -PP stadija  
Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas B 

25(SP-3) 1 

12 Sklypo planas . Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas A  26 (SP- 4) 1 
13 Sklypo planas. Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas B  27 (SP-5) 1 
14 Pirmo aukšto planas  28 (SA-1) 1 
15 Antro aukšto planas  29( SA-2) 1 
16 Mansardinio aukšto planas  30(SA-3) 1 
17 Fasadai , principinis pjūvis  31(SA-4 ) 1 

 Priedai :   
19 Teritorijoje galiojantis detalusis planas  32-36 5 
20 Bendrojo plano ištrauka , ištraukos iš Klaipėdos m. žemėlapio  37 1 
21 Ištrauka iš Klaipėdos miesto su nužymėta projektuojama 

požeminių atliekų konteinerių vieta.  
38-39 2 

22 Ištrauka iš Klaipėdos m. žemėlapio -registruoti sklypai, teritorijų 
planavimas  

40 1 

23 Turgaus g.24 detalusis planas ( patvirtintas 2001-10-11 Sprendimu 
Nr. 511)  

41 1  

24 Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymas. Teritorijos sutvarkymo 
pasiūlymų brėžinys.  

42-43 
 

2   

25 Kadastro žemėlapio ištrauka  44 1 
26 Nuosavybės dokumentai*( viešinimo byloje neteikiami) 45-57 13  
27 Priešgaisrinių hidrantų ir vandentiekio tinklų schema  58 1 

    
 

Pastaba : *-viešinimui neteikiama medžiaga  
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „STATYBŲ ARCHEOLOGIJA“ 

 
Dubysos g. 64-3, LT-94107 Klaipėda. Tel. (86) 466 9758. El. paštas statybuarcheologija@gmail.com. 

Įm. k. 302612383, PVM mokėtojo kodas LT100006293614 
 

 

Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriui 

UAB „BCO“ 

 

KLAIPĖDOS SENOJO MIESTO VIETOS SU PRIEMIESČIAIS (27077) 

IR SENAMIESČIO (16075) TERITORIJŲ, KLAIPĖDOS M.,TOMO G. 26, 28,  

2017 M. ŽVALGOMŲJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PAŽYMA 

 
Klaipėda, 2017-05-15 

 
2017 m. gegužės mėn. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Tomo g. 26, 28 sklypuose, kurie 

patenka į Klaipėdos senamiesčio (16075) bei senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritoriją. 

Tyrimų užsakovas UAB „BCO“. Leidimas vykdyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus LA-135 

išduotas 2017 m. balandžio 27 d. pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, 

Mokslinės archeologijos komisijos patvirtintą tyrimų projektą. 

Tyrimų metu apie 852 m2 bendro dydžio sklypuose (Tomo g. 26 – 433 m2 pločio, Tomo g. 28 – 

419 m2 pločio) ištirti du 2x2 m dydžio šurfai, viso 8 m2 bendro dydžio plotas.  

 

Atlikus archeologinius tyrimus nustatyta: 

1. Tomo g. 26 ir 28 sklypuose yra išlikęs archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis bei struktūros 

– pamatų fragmentai. 

2. Šurfe Nr. 1 po asfalto danga ir niveliacinio žvyro sluoksniu aptiktas pamato fragmentas iš 

neskaldytų lauko akmenų. Pamato fragmentas yra 110 cm ilgio, 80 cm skersmens, krautas iš dviejų 

horizontalių akmenų eilių, tarpai užpildyto raudono molio spalvos plytomis, rišamoji medžiaga – 

molis(?). Akmenys nuo 35x40x45 iki 40x40x60 cm dydžio. Likusioje šurfo dalyje, kv. A/1-2 po 

niveliaciniu žvyro sluoksniu fiksuoti rusvos spalvos žvyro, priemolio, maišytos juosvos spalvos žemės 

sluoksniai, kuriuose aptikta XVIII-XIX a. datuojamos keramikos. Šurfo vietoje įsigilinta iki 1,9 m gylio.  

3. Šurfe Nr. 2 fiksuotas pamato fragmentas 0,3 m gylyje. Pamato fragmentas yra apie 175 cm ilgio, 

apie 70 cm skersmens, 90 cm aukščio, krautas iš neskaldytų lauko akmenų bei plytų, rišamasis skiedinys 

– kalkinis. Pamatas krautas trejomis horizontaliomis eilėmis, akmenys nuo 48x40x15 iki 80x25x34 cm 
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dydžio, plytos 27x15x7 cm dydžio. Palei šurfo ŠV sienelę kv. A/1-2 fiksuotas raudonos spalvos molio 

plytų pamato fragmentas - priestatas(?). Plytos 27x15x7 cm dydžio, pamato fragmentas 60 cm aukščio, 

65 cm pločio, 50 cm ilgio. Likusioje šurfo dalyje po10 cm storio niveliacinio žvyro sluoksniu fiksuotas 

110 cm storio maišytas juosvos spalvos žemės su žvyru, priemoliu bei plytgaliais sluoksnis su XVIII a. 

datuojamais radiniais – buitine keramika. Po šiuo sluoksniu, vidutiniškai 1,3-1,4 m gylyje atidengti trys 

40x50, 50x45; 20x25 cm dydžio akmenys – pamatas(?). Šurfas ištirtas iki 1,6 m gylio. 

 

Paminklosauginiai reikalavimai: 

 

Prieš vykdant žemės kasimo darbus Tomo g. 26, 28 sklypuose būtina atlikti detaliuosius 

archeologinius tyrimus. 

 

 

Priedai:  
    
Priedas Nr. 1. Situacijos planas 

Priedas Nr. 2. Nuotraukos 

 

 

Archeologas Ignas Sadauskas    
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Priedas Nr. 2. Nuotraukos 

 
Šurfe Nr. 1 fiksuotas pamatas, iš PV pusės. 

 
Šurfe Nr. 2 fiksuotas pamatas, iš Š pusės.  

 
Šurfe Nr. 2 fiksuotas pamatas, iš PV pusės.  



Urbanistinė – istorinė analizė 
 

Užstatymas planuojamoje teritorijoje atsirado XVII a. pabaigoje. Per 1678 m. gaisrą ten buvę 
mediniai statiniai sudegė. 1700 m. plane dalis kvartalėlio trap Tomo, Mažosios ir Dižiosios vandens 
gatvių ir įtvirtinimų užstatyta. 

 

 
1 pav. 1700 metų Klaipėdos miesto įtvirtinimų plano fragmentas 

Po bastionų įtvirtinimų rekonstrukcijos minėtas kvartalėlis išlieka nepakitęs. Greta jau 
rodomas naujai pastatytos bažnyčios pastatas. Sklypą iš rytų teberiboja skersgatvis (buvusios gatvės 
tęsinys). Už šio skersgatvio suformuojamas dar vienas netaisyklingos formos kvartalėlis. 

 

 
2 pav. 1785 metų Klaipėdos miesto įtvirtinimų plano fragmentas 

 



XVIII a. pirmoje pusėje šv.Jono bažnyčią perkėlus į Turgaus g. prie Tomo g., pastatytas 
pastatas vokiečių liuteronų parapijinei mokyklai. Iš vokiečių parapijinės mokyklos išaugo didžioji 
miesto arba lotyniškoji mokykla. Jai 1781 m. pastatytas naujas pastatas. 

 

 
3 pav. 1840 metų Klaipėdos miesto plano fragmentas 

Kaip matyti iš plano, tuo metu dviaukštis mokyklos pastatas užėmė teritoriją, apimančią dar 
tik vieną sklypelį šiaurės rytiniame kvartalėlio kampe. Didžiojo 1854 m. gaisro metu mokykla 
sudegė, bet buvo atstatyta, prijungiant greta esančius sklypelius. 

 

 
4 pav. Senamiesčio berniukų mokykla. XIX a. pab. nuotrauka  

 
1912 m. mokykla, jau vadinama Senamiesčio berniukų vidurine mokykla buvo išplėsta, 

pridedant papildomai šešias klases, auditoriją, klases fizikos, piešimo ir rankų darbų užsiėmimams. 
Tam laikui jau po didžiojo gaisro mokyklos teritorija apėmė beveik visą kvartalą tarp Tomo, 
Pylimo, Didžiojo ir Mažojo vandens gatvių. 



 
5 pav. 1856 metų Klaipėdos miesto plano fragmentas 

 
Žemiau pateiktoje graviūroje matome mokyklos pastatą po 1913 m. išplėtimo. Triaukštė dalis, 

esanti arčiausiai pylimo, buvo pastatyta, panaikinus senąjį skersgatvį. 
 

 
6 pav. Senamiesčio berniukų mokykla po išplėtimo. XX a. pr. graviūra 

 
Be šio triaukščio priestato, mokyklai buvo pastatyti priestatai ir į kvartalėlio gilumą. Tokia 

mokykla išliko iki 1945 m. Paskutiniais direktoriais mokykloje dirbo p. Dammerdeich ir p. 
Stumber. 



 
7 pav. 1939 metų aerofotonuotraukų iškarpos 

 
Per 1945 m. bombardavimus pastatas, kaip ir greta esant bažnyčia, buvo sugriauti. 
 

 
8 pav. XX a. vid. nuotrauka su mokyklos ir bažnyčios griuvėsiais 

 
 
 

KPD ekspertas                                     Edmundas Andrijauskas 

DV03
EA parašas



Atestato 

Nr. 

 

 
Viešbučių paskirties pastato ( apartamentų kompleksas) su 
adminisracinės paskirties patalpomis Tomo g.26 ir 28 ( sklypų 
kad. Nr. 2101/0003:821 ir 2101/0003:453, Klaipėdoje statybos 
projektas  

 

A056 PV/PDV E.Andrijauskas   2019.06 
Projektiniai pasiūlymai  

Aiškinamasis raštas   

Laida 
A384 Arch.  V.Vaupšienė   2019.06  

     

LT Statytojas  : UAB“ BCO“  K-19-01-PP -AR  
Lapas Lapų 

1 2 

 

Projektinių pasiūlymų bylos aiškinamasis raštas  
 

Statytojas : UAB „ BCO“ 
Statybos rūšis : nauja statyba   
Statinio paskirtis : viešbučių paskirties pastatas ( apartamentų kompleksas) su administracinės paskirties patalpomis. 
 
 
Statyba bus vykdoma sklypuose Tomo g.26 ir Tomo g.28 ( nuosavybės ir nuomos teisė  UAB“ BCO“ ). Dalis žemės 
sklypo Tomo g.28 , sudaranti 100kv.m. yra valdoma nuosavybės teise, dalis -319 kv.m. yra nuomojama . Sklypas 
Tomo g.26 valdomas nuosavybės teise .  
Pagal žemės sklypo nuomos sutartį statyba sklype galima. Tomo g.28 yra esamas garažas ( nuosavybės teisė UAB“ 
BCO“ ),Un. Nr. 2196-4000-9011,  kuris naujos statybos metu ir pagal galiojančio DP sprendinius numatomas griauti.  
Viešbučių paskirties pastate 1-mansardiniuose aukštuose numatoma 20 apartamentų ( numerių ) ir 4 administracinės 
paskirties patalpos, planuojamos nuo Tomo gatvės. Vienas apartamentas pritaikytas žmonėms su negalia.  
Pastato numatoma energinė klasė A+, ugniaatsparumo laipsnis I , gaisro apkrovos kategorija 3. Pastatas  blokuojamas 
per ugniasienę prie esamo pastato sklype Tomo g. 24. Priešgaisriniai atstumai iki kituose sklypuose esančių statinių 
išlaikomi.  Iš DP numatytos užstatymo zonos bus iškeliami esami inžineriniai tinklai. Bus gauti sutikimai iš 
inžinerinių tinklų savininkų. Tinklų iškėlimo ir prisijungimo sąlygos gaunamos PP stadijoje . Specialieji architektūros 
reikalavimai statytojo pageidavimu bus gaunami, po atliktų PP viešinimo procedūrų .  
Sklypai patenka į Klaipėdos senoo miesto vietos priemiesčiais (27077) ir senamiesčio (16075) ribas. Sklype 2017-
05-15 atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai ( tyrimų pažyma pridedama). Tyrimus atliko UAB“ Statybų 
archeologija „ . Vadovaujantis atliktų  žvalgomųjų  archeologinių  tyrimu išvada  prieš vykdant žemės kasimo darbus 
Tomo g. 26,28 sklypuose būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.  
Sklype Tomo g.28 kertami trys medžiai. Du auga užstatymo zonoje , vienas privažiavimo aikštelėje. Pagal 
galiojančius teisės aktus ( LR vyriausybės patvirtintus „Kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne 
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ priedo nuostatas  nekilnojamojo kultūros vertybių 
teritorijoje ir kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose 
saugotiniems medžiams priskirtini   didesnio kaip 20 cm skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, 
guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, 
šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės. Už kertamus medžius atlyginama teisės 
aktų nustatyta tvarka. Kieme įrengiama veja, lapuočių gyvatvorės. Sklypuose numatomas 14% apželdinimas. Už 
sklypo ribos tvarkomoje teritorijoje numatoma įrengti veją  ir pasodinti 3 vnt. žemaūgių lapuočių medžių.  
  
Automobilių stovėjimo vietų pareikalavimas: 
 
Viešbučių paskirties apartamentams -  2 numeriams 1 vieta -normatyvas 10 vt.  
Administracinėms patalpoms -1 vt.25 kv.m. pagrindinio ploto – 6 vietos. Viso 16 vt. Pritaikius 0,5 koeficientą  
senamiesčiui – stovėjimo vietų pareikalavimas -8 vt.  5 vietos  numatomos įrengti sklype ( tame tarpe 1 vieta skirta 
ŽN poreikiams). 3 vietos numatomos už sklypo ribų , pasirašius su Savivaldybę infrastruktūros sutartį . TP stadijoje 
bus rengiamas galiojančio DP ( patvirtinto Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 85 , 2000-07-05 ) 
koregavimas  -numatomi  statybos ribos, statybos zonos ir susisiekimo sprendinių, bei kelio servituto sklype 
panaikinimo sprendiniai . Šie  detaliojo plano koregavimo sprendiniai pateikiami jau projektinių pasiūlymų stadijoje. 
Pateikiami du teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantai . Įvertinant tai , kad pasikeitė teisės aktai ( skaičiuojamas 
sklypo užstatymo tankis, o ne tankumas ) įvertinant pastato konstrukcijų projekcijas -numatomas konsolinis balkonų 
įrengimas kieme,  maksimalus užstatymo tankis nurodomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir jis yra 61 
%, jis nevir6ija DP nustatyto 60% , nes nevertinant konsolinių  pastato dalių ir projekcijos į žemės paviršių 
maksimalus sklypų užstatymo tankumas  yra 55% . Nustatomas preliminarus  pastato aukštis nuo vidutinio žemės 
paviršiaus. Teisės aktų nuostata dėl  pastato aukščio, įvertinant tai, kad DP buvo nurodytas tik pastatų aukštingumas 
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2 a. + mansarda. Nurodomas galimas maksimalus sklypo užstatymo intensyvumas. PP pateikti DP koregavimo 
sprendiniai apima  atitikties DP nagrinėjimą abiejuose sklypuose ir nurodant bendrą sklypų UT ir UI.   
 
Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas A  
 
Išnagrinėjus esamą situaciją, paaiškėjo , kad neatsižvelgiant į numatytus DP sprendinius teritorijoje prie Komercinių 
sklypų  numatomas požeminės atliekų aikštelės projektavimas . Klaipėdos miesto žemėlapyje užfiksuotos 
užkoordinuotos aikštelės ribos. Neaišku tokios vietos požeminei atliekų aikštelei statyti kriterijai: šalia atstatomos 
bažnyčios , vargiai išlaikant normatyvinius atstumus iki  detaliuoju planu numatyto užstatymo, išsikišant pagal 
koordinates į Tomo gatvę. Klausimas, ar ši numatyta vieta buvo suderinta su savivaldybės Architektūros skyriumi.  
  
Pagal galiojantį DP buvo numatomos keleivių išlaipinimo vietos , įrengiant aikštelę palei Pylimo gatvę. Išnagrinėjus 
kitus DP planus teritorijoje , bei Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymo projektus , ši aikštelė -18 vt. yra numatyta 
automobilių stovėjimui. Didžiojo Vandens g. 27 sklype yra statomas svečių namų pastatas. Pagal galiojančius teisės 
aktus nėra išlaikomi normatyviniai atstumai iki šio pastato langų nuo dalies numatytų parkavimo vietų. Variante A 
siūloma  perkelti numatytą  požeminę atliekų aikštelę  į šią automobilių aikštelės dalį, o trūkstamas vietas (3 vt. ) 
įrengti šalia detaliuoju planu numatyto pravažiavimo - įvažiavimo į sklypus Tomo g.28 ir Tomo g. 26. Atstumas tiek 
nuo 3 vt. aikštelės tiek nuo požeminių konteinerių aikštelės iki  statinių sklypuose Tomog.28  ir Didžiojo vandens 
gatvė 27 būtų išlaikomi. Aikštelėje prie Pylimo gatvės, kiek pakoregavus aikštelės pradžios ribas, prisilaikant 
galiojančio DP bus išlaikomas 14 vt. skaičius. O prie statomo viešbučio bus numatytas 3 vt. įrengimas, sutvarkant ir 
apželdinant prieigas. Pateikiamas ir sklypo plano su tvarkymu už sklypo ribų variantas A.  Visi numatyti darbai už 
sklypo ribų ( pagal DP sprendinius ) bus vykdomi pasirašius infrastruktūros sutartį su savivaldybe.   
 
 
 
Teritorijos tvarkymo už sklypo ribų variantas B 
 
Klaipėdos m. savivaldybei nesutikus keisti projektuojamos požeminių konteinerių aikštelės vietos teritorijoje, 
siūloma palikti aikštelę ( pakoregavus vietą, kad būtų išlaikomi normatyviniai atstumai iki projektuojamų statinio 
langų . Tris parkavimo vietas siūloma įrengti aikštelėje šalia Pylimo gatvės , o dalyje aikštelės , kur neišlaikomi 
atstumai iki viešbučių paskirties langų sklype Didžiojo vandens g. 27 siūloma įrengti dviračių stovėjimo vietas.  
 
Statytojui ir miestui manome, priimtinesnis būtų siūlomas variantas A. Kažkaip negražu būtų prie atstatomos 
bažnyčios projektuoti ir statyti požeminę atliekų aikštelę. Abiem variantais Statytojas UAB“ BCO „ numato įrengti 
pėsčiųjų dangas ( 1,5m pločio) prie pastato , pritaikytas ŽN poreikiams. Tomo gatvės dangų įrengimas numatytas 
Turgaus g. 24 detaliuoju planu . Nurodyta, kad bažnyčios statytojas įrengs numatytas keleivių išlaipinimo vietas prie 
Tomo gatvės ir Tomo gatvės tęsinį. 
 
 
 
 
PV/ PDV  E. Andrijauskas  
Architektė V. Vaupšienė  
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IŠTRAUKA IŠ BENDROJO PLANO - Sklypai TOMO G.26,28 pagal  BP sprendinius patenka į Daugiafunkcinę teritoriją -teritorijos, kurių planuojama paskirtis gali būti keičiama į daugiafunkcinės -visuomeninės , 
komercijos ir gyvenamosios paskirties teritorijas , nekoreguojant esminių BP sprendinių.  

                      

 

IŠTRAUKOS IŠ MIESTO ŽEMĖLAPIO :  

  1. PROJEKTUOJAMOS POŽEMINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS , ATLIEKŲ KONTEINERIAI ; 

   2.  VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI , PARKAVIMO ZONOS  

1      2     3.       REGISTRUOTI SKLYPAI , TERITORIJŲ PLANAVIMAS  
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Ištrauka iš Klaipėdos miesto žemėlapio

Adresai

Gatvių pavadinimai

Registruotų sklypų ribos, 2018-12-20

Linijos

6/4/2019, 6:03:45 PM 0 0.01 0.030.01 mi

0 0.03 0.050.01 km

1:1,000

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018

DV03
Line



DV03
Line



Ištrauka iš Klaipėdos miesto žemėlapio

Adresai

Gatvių pavadinimai

Registruotų sklypų ribos, 2018-12-20

Suplanuoti sklypai

Bendrojo naudojimo teritorijos (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo)

Gyvenamoji teritorija

Infrastruktūros teritorijos

Kitos paskirties žemė

Komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorijos

Konservacinės paskirties žemė

Kultūros vertybės

Miškų ūkio paskirties žemė

Naudingųjų iškasenų teritorijos

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Rekreacinės teritorijos

Rezervatai

Teritorijos atliekų saugojimui, rūšiavimui ir utilizavimui

Teritorijos krašto apsaugos tikslams

Valstybinio vandenų fondo žemė

6/4/2019, 5:55:51 PM
0 0.03 0.050.01 mi

0 0.04 0.070.02 km

1:1,000

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018
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KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA Mastelis 1:1000

Atspausdinta: 2017-01-09 09:21:57
Vykdytojas: EDMUNDAS ANDRIJAUSKAS

00000000 Kadastro bloko numeris
Žemės sklypo numeris000

00 Adreso numeris Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba
Inžineriniai statiniai

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Savivaldybės riba

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius




