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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDROJI INFORMACIJA 
 Remontuojamas esamas pastatas - Puodžių g. 17. Siekiant įgyvendinti projektinius 
pasiūlymus žem÷s sklypo naudojimo būdas nebus keičiamas. 

Statinio vieta: Puodžių g. 17; 17a, Klaip÷da  

 

Pastatas Daugiabutis gyvenamasis namas 

Statinio pagrindin÷ naudojimo 
paskirtis 

6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 
(daugiabučiai) pastatai 

  

Keičiamos statinio dalies paskirtis  

Negyvenamoji patalpa – Svečių namai 
Puodžių g. 17-1,  unikalus Nr. 4400-
0448-5349:2704 

 

Esama paskirtis Viešbučių 

Būsima paskirtis Gyvenamoji (butų) 

  
Statybos rūšis kapitalinis remontas 
Statinio kategorija ypatingas 
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2. STATINIO (PASTATO) TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 

prieš remontą 

Kiekis 

po remonto 
Pastabos 

II. PASTATAI. SANDöLIS     

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkin÷s veiklos, paslaugų apimtis, 

butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

-  7 butai  10 butų   

2. Pastato bendrasis plotas.* m2   483,16  477,30  
3. Pastato pagrindinis plotas. * m2  143,62  -  
4. Pastato tūris.*  m³  1815  1815  esamas 

5. Aukštų skaičius.* vnt.  2  2  esamas 

6. Pastato aukštis.* m  apie 10,25  apie 10,25  esamas 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.      
7.1. 1 kambario vnt.   4  9  
7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt.   3  1  

8. Energinio naudingumo klas÷.   -  -  
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 

klas÷.  
  -  -   

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis   III  III  esamas 

11.1. Kiti papildomi pastato rodikliai. 
Gyvenamasis plotas. 

m2   180,21  303,97  

11.2. Kiti papildomi pastato rodikliai. 
Pagalbinis plotas. 

m²  -  111,71  

11.3. Kiti papildomi pastato rodikliai. 
Naudingas plotas. 

m2   285,49  415,68  

     
11.3. Kiti papildomi pastato rodikliai. Rūsio 

plotas. 
m2   11,31  11,31  esamas 

* Žvaigždute pažym÷ti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisykl÷mis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žem÷s 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali tur÷ti neesminių 
nukrypimų. 

Pastaba: projekto rengimo metu bendrieji rodikliai gali būti patikslinti. 
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3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 
3.1. SKLYPO PLANAS 
 
 Sklypo plano sprendiniai nerengiami. Pastato užstatymo plotas – esamas. 
 Žem÷s sklype yra vieta automobilių laikymui. 
 Automobilių stov÷jimo vietų skaičius sklypo teritorijoje atitinka STR 2.06.04:2014 „Gatv÷s 
ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus. 
 
Eil.
Nr. 

Pastatų 
Minimalus automobilių 
stov÷jimo vietų skaičius 

Poreikis, vnt.  

1.3. 

gyvenamosios 
paskirties (trijų ir 
daugiau butų – 
daugiabučiai) pastatai 

1 vieta vienam butui 10  

4. 
Administracin÷s 
paskirties pastatai 

1 vieta 25 m2 pagrindinio 
ploto 

1  

Viso: 11  
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendime Nr. T2-222 nustatytas šis 

automobilių stov÷jimo vietų koeficientas:  2 zona (centrin÷ mieto dalis) – 0,50. 
Projektuojama: 6  

 Automobilių stov÷jimo vietos numatomos pastato (Puodžių g. 17) patalpų savininko 
naudojamoje žem÷s sklypo dalyje. 
 
3.2. PASTATAS 
 
 Daugiabučiame gyvenamajame name (Puodžių g. 17) yra: 
 1. 7 butai; 
 2. Negyvenamoji patalpa – Svečių namai (Puodžių g. 17-1,  unikalus Nr. 4400-0448-
5349:2704), bendras plotas – 169,27 m². Gauta sujungus 4 butus; 
 3. Negyvenamoji patalpa – Administracin÷s patalpos (Puodžių g. 17-2, unikalus Nr. 2190-
0005-1032:0010), bendras plotas – 28,40 m². 
  
 Projektiniais sprendiniais keičiama Negyvenamosios patalpos – Svečių namai (Puodžių g. 
17-1, unikalus Nr. 4400-0448-5349:2704 paskirtis į gyvenamąją, - projektuojami butai. 
 
 Po negyvenamosios paskirties patalpų paskirties pakeitimo pastate bus: 
 1. 10 butų; 
 2. Negyvenamoji patalpa – Administracin÷s patalpos (Puodžių g. 17-2, unikalus Nr. 2190-
0005-1032:0010), bendras plotas – 28,40 m². 
 
 Pastato pietin÷je dalyje butas planuojamas per visus tris pastato aukštus, - įrengiami vidiniai 
laiptai. Kitų pastate esančių butų išplanavimas iš esm÷s n÷ra keičiamas. Pastate bus vienas 7 
kambarių (įskaitant virtuvę) ir devyni vieno kambario butai su niša maistui gaminti ir atskiriama 
patalpos dalimi miegoti ir ils÷tis. 
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3.2.1. PASTATO APDAILA 
 

Stogo danga (čerp÷s, skarda) Perdažoma 

Karnizai, v÷jalent÷s (medis) Perdažoma 

Tūriniai stoglangiai (medis) Perdažoma 

Sienų ir kaminų apdaila (tinkas) Remontuojama 

Langų apvadai Remontuojama 

Cokolis (tinkas) Remontuojama 

 Išsamus aprašymas punkte 3.5.2.1. PASTATO APDAILA. 
 
 
3.2.2. PASTATO KONSTRUKCIJOS 
 
 Pastato konstrukcijos esamos: 
 

 REMONTUOJAMAS PASTATAS  

Denginys Medin÷s gegn÷s  

Perdenginys Medin÷s sijos  

Laiptai Mediniai  

Pastato laikančios 
konstrukcijos 

Antras aukštas – fachverkas; 
Pirmas aukštas – mūras. 

 

Išor÷s sienos, apšiltinimas 
ir apdaila 

Apšiltinimo n÷ra; 
Apdaila - tinkas. 

 

Pamatai Akmenbetonis  

 
3.3. ORIENTACINIS ENERGINIŲ IŠTEKLIŲ (ELEKTROS ENERGIJOS, ŠILUMOS, 
GERIAMO VANDENS, DUJŲ IR KITŲ IŠTEKLIŲ) KIEKIS IR APSIRŪPINIMO 
ŠALTINIAI 
 
 Remontuojamas pastatas yra prijungtas prie miesto centralizuotų vandentiekio ir nuotekų 
tinklų. Elektra yra. 
 Pastato šildymas iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. 
 
3.4. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ 
SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 
 Remontuojamas esamas pastatas Puodžių g. 17 (kultūros paveldo projektas – Namas, 
unik.kodas 15847). Keičiama negyvenamosios patalpos Puodžių g. 17-1, kuri buvo gauta sujungus 4 
butus, paskirtis į gyvenamąją (statinio paskirtis nekeičiama). 
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 Pertvarkoma remontuojamo pastato pietin÷ dalis, kurioje planuojamas butas per visus 
pastato aukštus. Likusioje statinio dalyje esančių butų ir patalpų pertvarkymas neatliekamas t. y. 
kambariai ir tualetai išlieka esamo dydžio. 
 
 
 Pagal STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“ p. 38 pertvarkomoje pastato 
dalyje yra galimyb÷ pirmojo aukšto gyvenamųjų patalpų erdves ar patalpas išlaikant ISO 
21542:2011 26.18 papunktyje ir 27, 28, 29 skyriuose nustatytus matmenų reikalavimus paprastojo 
remonto darbais pritaikyti riboto judumo žmonių poreikiams: 
 1. Patalpos 1-4 ir 1-8 pakankamos gyvenamajam yra miegamajam kambariui; 
 2. Patalpa 1-1 (ar jos dalis) pakankama tualetui ir dušui įsirengti; 
 3. Virtuv÷ (patalpa 1-5) yra ne mažesn÷ kaip 9 m2. 
 
3.5. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI, 
KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO APRAŠYMAS 
 
 Projektas rengiamas Namo (unik.kodas 15847, adresas Puodžių g. 17; 17A, Klaip÷dos m.) 
kapitaliniam remontui. 

Namas Puodžių g. 17, Klaip÷da - valstyb÷s saugomas, regioninio lygmens nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektas, esantis teritorijoje: Klaip÷dos miesto istorin÷ dalis vad. Naujamiesčiu 
(unik.kodas 22012), Klaip÷dos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unik.kodas 27077). 

 

 

 
 
 
 



Dokumento žymuo: Lapas Lapų Laida 

07/22-1-PP-AR 6 10 0 

 

 
3.5.1. PASTATO VERTINGOSIOS SĄVYBöS 

 
Aukštingumas - 2 a. su mansarda; 
 
Tūrin÷ erdvin÷ kompozicija, tūris - pusiau atviro tūrio, sublokuoti du stačiakampiai pastatai su 
priestatu PR dalyje (šiaurin÷s pus÷s pastatas buvęs ūkinis, XIX a. rekonstruotas į gyvenamą, 
priestatas prie rytin÷s pus÷s pastato pristatytas XX a. II p.); stogo forma – dvišlait÷; stogo dangos 
medžiaga - čerpių tipas; kiti stogo elementai - butelinio tipo plytų mūro tinkuoti kaminai rytin÷s 
pus÷s pastate; raudonų plytų mūro kaminai šiaurin÷s pus÷s pastate; tūrinių stoglangių tipas 
(šiaurin÷s pus÷s pastato stoglangiai nesaugomi); 
 
Kapitalin÷s sienos - kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos - stačiakamp÷s langų, durų angos 
(nesaugomos angos buvusios bromos vietoje, šiaurin÷s pus÷s pastate); 
 
Fasadų apdaila ir puošyba - sienų tinko tipas; langų apvadai R fasade; medinis stogo pakalimo tipas; 
reklamos fragmentas R fasade (prieškaryje buvusios parduotuv÷s reklamos fragmentas); 
 
Konstrukcijos - akmens plytų ir mūro pamatas su žemu tinkuotu cokoliu; sienos I a. raudonų plytų 
mūras, II a. fachverkas: medinių konstrukcijų ir užpildo tipas; medinių perdangų tipas; medin÷s 
gegnin÷s konstrukcijos tipas; funkcin÷ įranga - rytin÷je pus÷je esančio pastato medinių suktų laiptų 
tipas ir mediniai tur÷klai; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų ir jų skaidymo tipas 
(rytin÷je pus÷je esančio pastato langai pakeisti); 
 
Patalpų architektūrin÷s detal÷s - kaminų fragmentai rytin÷s pus÷s pastato kambariuose 
(eksponuojami dviejuose kambariuose). 
 

3.5.2. PROJEKTO SPRENDINIAI 
3.5.2.1. PASTATO APDAILA 
 

 Stogo danga (čerp÷s, skarda): Danga esama, vakarų (kiemo) fasade projektuojami du 
stoglangiai. 
 Karnizai, v÷jalent÷s (medis): Perdažoma (spalvą parenkant pagal esamą spalvinį 
sprendimą). 
 Tūriniai stoglangiai (medis): Perdažoma (spalvą parenkant pagal esamą spalvinį 
sprendimą). 
 Sienų ir kaminų apdaila (tinkas): Perdažoma (spalva šviesiai pilka-gelsva). 
 Langų apvadai:   Remontuojama (sutvarkomi briaunų ir paviršiaus 
nelygumai) bei perdažoma (spalvą parenkant pagal esamą spalvinį sprendimą). 
 Langai:    Keičiami du langai rytų (gatv÷s) fasade ir vienas pietų 
(gatv÷s) fasade. Numatomas skaidymas pagal esamą lango suskaidymą. Kiti langai – esami. 
 Durys:     Rytų (gatv÷s) fasadas - dvejos durys keičiamos 
naujomis projektuojant duris su viršlangiu. Prie pastato pristatytame priestate durys su viršlangiu 
įrengiamos esamo lango vietoje. 
      Vakarų (kiemo) fasadas - dvejos durys esamos,  
keičiamos naujomis (vienos jų – atlieka lango funkciją). Naujos durys įrengiamos vietoj lango 
ankščiau buvusio į÷jimo į namą vietoje (Architektūros paminklas ATV-876 18 A. GYV. NAMAS, 
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KLAIPöDA PUODŽIŲ GT. NR. 17. PRIEŠPROJEKTINIAI DARBAI. ARCHITEKTŪRINIAI 
TYRIMAI 41-5006-03-PD.05. ZONDAŽAS Z-11 ir Kultūros vertyb÷s pagrindinis dosje S347). 
      Pietų (kiemo) fasadas (prie pastato pristatytas 
priestatas) – priestate esama durų anga didinama per esamą angos plotį. Vietoje vienerių esančių 
durų įrengiamas langas. 
 Cokolis (tinkas):   Remontuojama (sutvarkomi briaunų ir paviršiaus 
nelygumai) ir perdažoma (spalva tamsiai pilka). 
 

 Namo Puodžių g. 17 priestato rytų (gatv÷s) fasadas: durys su viršlangiu įrengiamos esamo 
lango vietoje (lango anga be apvado). 
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 Namo Puodžių g. 17 vakarų (kiemo) fasadas, priestato pietų (kiemo) fasado fragmentas:  
priestate esama durų anga didinama per esamą angos plotį. 
 

3.5.2.2. IŠPLANAVIMAS 
 

 Keičiama negyvenamosios patalpos Puodžių g. 17-1, kuri buvo gauta sujungus 4 butus, 
paskirtis į gyvenamąją. Po negyvenamosios paskirties patalpų paskirties pakeitimo pastate bus 10 
butų ir viena negyvenamoji patalpa – Administracin÷s patalpos. 
 Pastato pietin÷je dalyje butas planuojamas per visus tris pastato aukštus, - įrengiami vidiniai 
laiptai. Kitų pastate esančių butų išplanavimas iš esm÷s n÷ra keičiamas. 
  
 Pirmas aukštas: P.1.1. Pirmo aukšto planin÷ strūktūra - esama (kapitalin÷s sienos 
išlieka, naujos neprojektuojamos), ardoma dalis pertvarų ir yra įrengiamos naujos. Kapitalin÷se 
sienose kertamos trys angos, dvi – užtaisomos. 
    P.1.2. Priestate esantys laiptai perdaromi į patogesnius ir platesn÷mis 
pakopomis (priestato perdangoje didinama laiptų anga). 
 
 Antras aukštas: P.2.1. Antro aukšto planin÷ strūktūra - esama (kapitalin÷s sienos 
išlieka, naujos neprojektuojamos), ardoma dalis pertvarų ir yra įrengiamos naujos. Kapitalin÷se 
sienose kertama viena nauja angos. 
    P.2.2. Antrame aukšte atitveriant dalį laiptin÷s pertvara įrengiama 
pratęsiant laiptus nuo laiptin÷s erdv÷s skiriančią esamą atitvarą t. y. neliečiant laiptų medinių 
tur÷klų. 
 
 Pastog÷:  P.3.1. Pastog÷je ardoma dalis pertvarų ir yra įrengiamos naujos. 
    P.3.2. Pastog÷je atitveriant dalį laiptin÷s pertvara ir durys įrengiamos  
neardant kamino mūro t. y. nauja pertvara privedama analogiškai įrengtoms pertvaroms. 
 
 Planuojant butą per visus pastato aukštus, d÷l planuojamų laiptų į pastog÷s patalpas, 
pašalinama dalis medin÷s perdangos užpildo paliekant laikančiąsias konstrukcijas - medines sijas. 
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 Namo Puodžių g. 17 antro aukšto laiptin÷: atitveriant dalį laiptin÷s pertvara įrengiama 
pratęsiant laiptus nuo laiptin÷s erdv÷s skiriančią esamą atitvarą t. y. neliečiant laiptų medinių 
tur÷klų. 
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 Namo Puodžių g. 17 pastog÷s laiptin÷: atitveriant dalį laiptin÷s pertvara ir durys įrengiamos  
neardant kamino mūro t. y. nauja pertvara privedama analogiškai įrengtoms pertvaroms. 
 
 Atliekant pastato negyvenamosios patalpos paskirties keitimą ir patalpų perplanavimą 
(kapitalinį remontą) pastato tūris išlieka nepakeistas, išlieka fasadų architektūrin÷ išraiška (durų 
angos platinimas numatomas pastato priestato kiemo fasade), išsaugoma pastato planin÷ struktūra. 
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