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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

1.1. Projekto pavadinimas: 

Daugiabučio gyvenamo namo Jurginų g. 22 gydymo paskirties patalpų paskirties pakeitimo į 

gyvenamosios paskirties patalpas neatliekant statybos darbų projektinis pasiūlymas. 

1.2. Statybos vieta (sklypo planas):  

Jurginų g. 22-1, Klaipėda. Daugiabučio gyvenamo namo Jurginų g. 22 žemės sklypas nesuformuotas ir 

daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. 

Keičiant gydymo patalpų paskirtį į gyvenamąją paskirtį paliekamas esamas įėjimas į patalpas. 

Inžinerinių tinklų tiesimo ir išdėstymo sprendiniai: į pastatą ir užsakovei priklausančias patalpas yra 

atvesti miesto vandentiekis, miesto kanalizacija, šildymas ir maisto gamyba – elektra, todėl inžineriniai tinklai 

neprojektuojami. 

1.3. Statytojas (užsakovas): 

Deimantė Kalvaitienė, tel. 8 663 53140. 

1.4. Projektuotojas: 

Projekto vadovė – R. Staševičiūtė, kvalifikacijos atestato Nr. A916. 

1.5. Statybos finansavimo šaltiniai: 

Projektavimo ir statybos darbai finansuojami privačiomis lėšomis. 

1.6. Projekto rengimo pagrindas: 

Projektavimo darbų sutartis, projektavimo užduotis. Projektinis pasiūlymas parengtas vadovaujantis 

teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 

1.7. Projektavimo etapai (stadijos): 

Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – parengiamas projektinis pasiūlymas. 

1.8. Statybos rūšis: 

Paskirties (patalpų) keitimas, neatliekant statybos darbų. 

1.9. Statybos paskirtis: 

Patalpų paskirties keitimas iš gydymo paskirties į gyvenamos paskirties patalpas; statybos darbai 

nenumatomi. 

1.10. Statinio kategorija: 

Neypatingas statinys. 
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2. OBJEKTO VIETA 

Projektuojamas objektas yra adresu Jurginų g. 22-1, Klaipėdoje (1 pav.) 

 

1 pav. Vieta žemėlapyje 
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3. TRUMPAS OBJEKTO APIBŪDINIMAS 

Gydymo paskirties patalpos Jurginų g. 22-1 (1 pav.), yra centrinėje Klaipėdos miesto dalyje. Sklypas - 

nesuformuotas. Patenka į Klaipėdos senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. Pastatas nėra įtrauktas į 

nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Patalpų išplanavimas nepakis. 

 

4. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

4.1. Eksterjero tvarkymo sprendiniai 

Fasado tvarkymo darbai nenumatomi. 

4.2. Planiniai sprendiniai ir technologija 

Įėjimas į gyvenamąsias patalpas iš Jurginų gatvės pusės. Per esamą atskirą laiptinę patenkama į buto 

patalpas. 

Butas įrengiamas buvusio odontologijos kabineto patalpose (anksčiau odontologijos kabinetas įrengtas, 

pakeitus gyvenamųjų patalpų paskirtį į gydymo). Statinyje užtikrinamos statinyje esančių žmonių higienos 

sąlygos, užtikrinama leistina oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis. Apdailoje nėra 

žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Patalpų aukštis ir plotas atitinka minimalius reglamentuotus patalpų 

aukščio ir ploto dydžius. 

4.3. Higiena, mikroklimatas 

Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas 

Patalpų apšvietimas esamas maksimaliai natūralus (pro langus vertikaliose sienose), kombinuojant su 

dirbtiniu apšvietimu. 

Gyvenamųjų patalpų natūralios apšvietos koeficientas, oro temperatūra ir drėgmė atitinka visus 

keliamus reikalavimus (žiūr. lentelę „Patalpų higieniniai rodikliai“). 

Patalpų higieniniai rodikliai 

Patalpos 
Nr. Patalpos pavadinimas Natūralus 

apšvietimas 
Dirbtinis 

apšvietimas (lx) 

Patalpų oro 
temperatūra 

(+C) 

Santykinė oro 
drėgmė (%) 

Butas Jurginų g. 22-1 
1 Koridorius - 75 18-22 35-60 
2 San. mazgas - 75 20-23 35-60 
3 Kambarys 1:6 150-300 18-22 35-60 
4 Kambarys 1:6 150-300 18-22 35-60 
5 Virtuvė 1:6 150-300 18-22 35-60 

 

Drėgmės ir temperatūros režimas 

Projektuojamų gyvenamųjų patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų 

reikalavimus HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“. Rekomenduojama 

patalpų santykinė oro drėgmė 35-60%. 

Patalpų insoliacijos duomenys projektuojamame gyvenamajame name atitinka STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“ namo insoliacijos reikalavimus. Natūralaus apšvietimo trūkumas kompensuojamas 

dirbtiniu apšvietimu. 

 

Pastato vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 

Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 
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Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Paros 
laikas, 

val. 

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios 
patalpos, visuomeninės paskirties pastatų 
miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos. 

6–18 
18–22 
22–6 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. 
 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 
transporto sukeliamo triukšmo. 

6–18 
18–22 
22–6 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

3. 
 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamą triukšmą. 

6–18 
18–22 
22–6 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

 

Pagal Lietuvos higienos normą HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ekvivalentinis garso lygis gyvenamųjų pastatų aplinkoje 

(ties fasadais) 55 dBA, maksimalus garso lygis 60 dBA. 

Šildymas ir vėdinimas 

Patalpose yra esamas šildymas elektra – elektriniai radiatoriai. Šis šildymo būdas paliekamas esamas. 

Projektuojamų patalpų vėdinimas natūralus – pro varstomus langus ir ištraukimas per esamus 

natūralios ventiliacijos kanalus. Oro pritekėjimas esamas – pro varstomus langus ir duris. Oro išraukimas 

natūralus – pro langus bei ventiliacinius kanalus. 

Aplinkos apsauga 

Patalpoms SAZ nenustatomas, nes taršos šaltiniai patalpose neprojektuojami. Cheminės taršos 

nenumatoma. 

Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu: projektuojamoje teritorijoje – šiaurinėje daugiabučio namo 

pusėje ant kieto pagrindo yra talpos buitinėms atliekoms (periodiškai išvežamos). 

Susisiekimo sistema 

Daugiabučio gyvenamo namo šiaurėje yra autoaikštelė su pėsčiųjų taku, iš kurio yra įėjimas į daugiabutį 

gyvenamą namą ir planuojamas patalpas. 

4.3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis prieš 
paskirties 
pakeitimą 

Kiekis po 
paskirties 
pakeitimo 

Pastabos 

I. SKLYPAS nesuformuotas 

II. PASTATAS     

2.1. Pastato bendras plotas m² 218,98 218,98 nekeičiamas 

2.2. Pastato tūris m³ 1016 1016 nekeičiamas 

2.3. Pastato aukštis vnt. 2 2 nekeičiamas 

III. GYVENAMOSIOS PATALPOS     
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3.1. Patalpų bendras plotas m² 43,20 43,20 nekeičiamas 

3.2. Patalpų pagrindinis plotas (gyvenamoji) 
m² - 28,17  

3.2.1. Patalpų pagrindinis plotas (gydymo) m² 28,17 -  

Energinio naudingumo klasė  G G  

Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  C C  

Kiti specifiniai pastato rodikliai  - -  

 
 




