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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

Projekto pavadinimas. Pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8889-9000-2014), patalpos – 
parduotuvės (unikalus Nr. 8889-9000-2014:0006) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo 
paskirties patalpas, Turgaus g. 7-2A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai. 

Statybos adresas. Turgaus g. 7-2A, Šilutės m. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5006-4256. Žemės 
sklypo kadastrinis Nr. 8867/0012:109. 

Statytojas (užsakovas). UAB „Dentagyda”, J. Zauerveino g. 6, Šilutės m. 
Projektuotojas. UAB „TS Projects“, projekto vadovas ir projekto architektas O. Jankauskas 

(kvalifikacijos atestatas Nr. A1722). 
Statinio paskirtis.  
Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 8889-9000-2014) - gyvenamosios paskirties (trijų ir 

daugiau butų (daugiabučiai) pastatai [6.3.*], iki kapitalinio remonto ir paskirties keitimo patalpos – 
parduotuvės paskirtis – prekybos paskirties patalpos [7.3.*], po kapitalinio remonto ir paskirties 
keitimo -  gydymo paskirties patalpos [7.12.*]. 

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
Projekto stadija. Projektiniai pasiūlymai. 
Statybos rūšis. Kapitalinis remontas, paskirties keitimas. 
Statinio kategorija. Neypatingasis statinys. 
Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 
- nuosavybės dokumentais; 
- projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; 
- Šilutės miesto istorinės dalies Kultūros paveldo departamento vertinimo tarybos aktu, unikalus 

kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 12331. 
 
2. PRIVALOMIEJI PP PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI 

NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

1. LR Statybos įstatymas. 
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
3. Lietuvos standartas LST 1516:2015. 
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 
5. LR Saugomų teritorijų įstatymas. 
6. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 
Eil. Nr. Reglamentas Pavadinimas 
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1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
3. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas. 

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
6. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
7. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.  
8. STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

 
HIGIENOS NORMOS 

Nr. Norma Pavadinimas 
1. HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
2. HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore. 
3. HN 33:2011  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
4. HN 74:2011 Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo 

reikalavimai 
5.  HN 42:2009  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
6.  HN 66:2013 Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai 
7.  HN  47-1:2012 Sveikatos  priežiūros  įstaigos.  Infekcijų  kontrolės  reikalavimai 
8.  HN  98:2014 Natūralus  ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 

mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 
 

KITOS TAISYKLĖS 
1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 
2. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 
4. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
5. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 

 
3. BENDRIEJI DUOMENYS 

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių 
sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių 
tyrinėjimų) aprašymas. 

Remontuojamo objekto patalpos yra žemės sklype (kadastrinis Nr. 8867/0012:109) Turgaus g. 7, 
Šilutės m. Žemės sklypo plotas 1863 m². Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai: 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos. 
Prie žemės sklypo patenkama iš Turgaus gatvės. Žemės sklypas ir pastatas patenka į Šilutės miesto 
istorinę dalį, Kultūros paveldo departamento vertinimo tarybos akte, unikalus kodas nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registre 12331. Teritorijoje galioja detalusis planas patvirtintas 2001-09-27 Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 201. 

Pastate – gyvenamajame name (unikalus Nr. 8889-9000-2014) yra suformuoti 12 atskirų 
nekilnojamojo turto objektų. Pastato patalpoje – parduotuvėje (unikalus Nr. 8889-9000-2014:0006) 
atliekamas patalpų remontas ir patalpų paskirties keitimas. Patalpose vandentiekis tiekiamas 
centralizuotai, buitinės nuotekos šalinamos centralizuotai, šildymas – vietinis centrinis šildymas.  
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Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos; 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos. 
Klimato sąlygos: 

- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7º C; 
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1º C; 
- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8º C; 
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7º C; 
- vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm; 
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16 m/s; 
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40 cm; 
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108 cm; 
- santykinis metinis oro drėgnumas 82 %. 
Higieninė ir ekologinė situacija 
Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar 

aplinkai kenksmingų medžiagų. Gretimuose sklypuose yra esami gyvenamieji, ūkiniai pastatai, 
visuomeninės paskirties objektai. 

Želdiniai 
Sklype yra saugotinų želdinių. 
Patekimas į sklypą, aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 
Prie pastato patenkama iš Turgaus gatvės.  Įvažiavimai ir kiemas esamų kietų asfaltbetonio, 

cementbetonio dangų. 
 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Remontuojamas 
objektas 
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Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
remonto ir 

paskirties keitimo 

Kiekis po 
remonto ir 

paskirties keitimo

Pastabos 
 

I. SKLYPAS     

1. sklypo plotas m2 1863,00  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 65 65  

3. sklypo užstatymo tankumas           % 45  

II. PASTATAI     

REMONTUOJAMAS PASTATAS 
(UNIKALUS NR. 8889-9000-2014) 
 

 

   Neypatingasis
statinys 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, 
kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai).  

 
 
 

  

 

2. Pastato bendras plotas.* m2 838,80 833,18  

3. Pastato naudingas plotas.* m2 480,49 480,49  

4. Pastato tūris.* m³ 2133  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2  

6. Pastato aukštis.* m 11,05  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), 
iš jų: 

vnt. 11  

7.1. 1 kambario vnt. 8  

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. 3  

8. Energinio naudingumo klasė.   E  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė   

 - - Nežinoma 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai  - -  

11.1. Pagrindinis plotas.* m2 167,76 193,24  

11.2. Gyvenamasis plotas.* m2 306,37  

11.3. Atskirų nekilnojamojo turto 
objektų 

vnt. 12  

REMONTUOJAMOS PATALPOS 
(UNIKALUS NR. 8889-9000-
2014:0006) 
 
 

 Prekybos paskirties 
patalpos 

Gydymo paskirties 
patalpos 
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Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
remonto ir 

paskirties keitimo 

Kiekis po 
remonto ir 

paskirties keitimo

Pastabos 
 

1. Bendras plotas.* m2 144,28 138,66  

2. Pagrindinis plotas.* m2 77,72 103,20  

3. Pagalbinis plotas.* m2 66,56 35,46  

5. Kiti papildomi rodikliai  - -  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
 

Esamos padėties (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 
inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo 
statybinių tyrinėjimų) aprašymas. Statinio remonto darbų aprašymas. 

Projektu atliekami pastato (unikalus Nr. 8889-9000-2014), patalpos – parduotuvės (unikalus Nr. 
8889-9000-2014:0006) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas darbai. 
Projektu performuojamos vidaus patalpos ir erdvės, atnaujinamas interjeras, įrengiamos modernios 
vidaus inžinerinės sistemos. 

Patalpos iki kapitalinio remonto ir paskirties keitimo – parduotuvė, po – gydymo paskirties patalpos 
– patalpos gydymo tikslams (medicininės priežiūros įstaigų patalpos) [7.12.].  

Projektu patalpose įrengiamos pagrindinės laukiamojo patalpos, kabinetai, darbuotojų ir lankytojų 
san. mazgai, darbuotojų poilsio patalpos, prietaisų dezinfekavimo/ sterilizavimo, pakavimo patalpos/ 
zonos, kitos - kaip kompresorinė, medicininių atliekų patalpos bei zonos. Paslaugų paskirties patalpose 
numatomos odontologinės priežiūros ir ar burnos priežiūros paslaugos. Patalpų bendrasis plotas iki 
remonto ir paskirties keitimo – 144,28 m2, pagrindinis plotas –77,72 m2. Patalpų bendrasis plotas po 
remonto ir paskirties keitimo – 138,66 m2, pagrindinis plotas – 103,20 m2. Pastato plotas iki ir po 
remonto, kuriame yra detalizuojamos patalpos, keičiasi nežymiai nuo 838,80 m2 iki remonto ir 
paskirties keitimo, iki 833,18 m2 po remonto ir paskirties keitimo. Statinio aukštis projektu 
nekeičiamas – 11,05 m, skaičiuojant nuo vidutinio žemės paviršiaus lygio.  

Remontuojamose patalpose numatoma įrengti naujas angas langams. Statinio architektūra ir apdaila 
- statinio stilius: tradicinis. Stogo forma: dvišlaitis. Fasadų apdaila: cokolis - tinkuotas, spalva – pilka; 
fasadas - tinkuotas, spalva - šviesiai pilka; durys – medinės, spalva – ruda, plastikinės, spalva – balta; 
langai – mediniai, spalva – balta, plastikiniai, spalva – balta; stogas - molio čerpių, spalva – molio 
raudonumo. Projektu fasadų apdailos medžiagos nekeičiamos, statinio rytinėje ir šiaurinėje pusėse 
numatoma įrengti naujas langų angas. Projektu numatomi langai – plastikiniai, spalva – balta. Pastato 
pietinėje pusėje numatoma pakeisti duris. Keičiamos durys – plastikinės, spalva – balta. 

Pastato konstrukcijos - pamatai –  plytų mūro, juostiniai. Sienos –  plytų mūro. Pertvaros –  plytų 
mūro, gipskartonio. Perdengimas –  medinis. Stogas –  medinių konstrukcijų. (Visos laikančiosios 
konstrukcijos išlieka esamos). 

 
Žmonių judėjimo keliuose įrengiama rampa (pandusas) išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:12 

(8,3 %), vienos ištisinės juostos ilgis – 5400 mm ir pakilimo aukštis – ne didesnis kaip 450 mm. 
Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas. Priešais pagrindinį patekimą numatoma lygi 
1500x1500 mm aikštelė. Vienoje pusėje numatomas įrengti pandusas, kitoje bus trys laipteliai 150x300 
mm.  
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Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo 
motyvai. Gaisrinė apsauga. 

Pastatų laikančiosios konstrukcijos išlieka esamos, pastato fasaduose atliekami kapitalinio remonto 
darbai. Skirtingos pastatų paskirtys turi atskirus evakuacinius išėjimus į lauką. Objekte nebus daugiau 
kaip 50 žmonių. Pastatas į priešgaisrinius skyrius neskirstomi. Pagal gaisrinės saugos pagrindinius 
reikalavimus gyvenamasis namas P.1.2. grupei – pagal pavojingesnę grupę, nedetalizuojan t jame 
esančių skiretingų paskirčių. Statinys II atsparumo ugniai laipsnio, patalpų kategorija pagal sprogimo ir 
gaisro pavojų neskirstoma. Laikančioms konstrukcijoms, lauko sienoms, aukštų, pastogės patalpų 
reikalavimai medetalizuojami.  

Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 
- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ 
- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 
 
Inžineriniai tinklai, apsauginės sistemos. 
Vandentiekis esamas centralizuotas iš miesto tinklų, buitinės nuotekos esamos centralizuotos iš 

miesto tinklų, elektros tinklai centralizuoti iš esamų tinklų nuo esamų įvadinių elektros spintų. 
Projektu numatomi nauji šildymo sprendimai vietinis centrinis šildymas keičiamas į elektra naudojant 
energetiškai efektyvų šildymą. Numatomi nauji vėdinimo sprendimai naudojant mechaninę oro 
padavimo iš ištraukimo sistemą – rekuperatorius. Elektroninio ryšio telekomunikacijų, apsauginės 
sistemos bus tiekiami nuotoliniu, bevieliu būdu. 

 
Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas, išorinio ir 

vidinio transporto judėjimo organizavimo principai. 
Prie žemės sklypo patenkama iš Turgaus gatvės. Statybos darbų metu įvažiavimai prie pastato 

esamų kietų dangų. Remonto darbų metu keliai, pravažiavimai nebus užstatyti, nebus trukdomas 
transporto judėjimas gretimu keliu, automobilių parkavimo sprendimai nedetalizuojami, žmonių su 
negalia reikmėms sprendimai nedetalizuojami.  

 
Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai ir norminiu lygiu 

užtikrinimo sprendiniai, ir kitos priemonės užtikrinančios pastato higieną. 
Patalpų apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos, priešgaisrinius aspektu saugios 

medžiagos. Mikroklimatas patalpose atitiks HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
mikroklimatas“.  Triukšmo lygiai patalpose atitiks HN 33:2011 reikalavimus. Mechaninio vėdinimo 
sistemos turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, higienos normomis bei taisyklėmis. 

Šildymo sezone minimali leistina oro temperatūra bendrojo naudojimo lankytojų patalpose 

Patalpos 
Šildymo sezone minimali leistina oro 

temperatūra, °C 
Koridoriai 18 
San. mazgai 21-23 
Bendro naudojimo patalpos: 
Laiptinės 
Sandėliai 

 
16 
16 

Kabinetai ~20 
Kenksmingų medžiagų (dujų, aerozolių, kietųjų dalelių) koncentracija ir mikroorganizmų kiekis 

patalpų ore neturi viršyti ribinių koncentracijų verčių, nustatytų visuomenės sveikatos priežiūros teisės 
aktais. 

 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

1. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
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1.1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios 
atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

1.2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

1.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

1.4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

1.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.  
Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 

rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 
 Statybvietės  įrengimą; 
Statybvietė įrengiama vadovaujantis: 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; 
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. 
Jeigu reikia statybvietė įrengiama pastato sklype, didžioji dalis darbų atliekama patalpų viduje, 

neužimant pastato sklypo.  
 
Statybos įtaka aplinkai.  
Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdys. 

Atmosferos cheminė, fizikinė, biologinė tarša nenumatoma.  
 
Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 

reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos 
reglamentą). 

Teritorijoje galioja detalusis planas patvirtintas 2001-09-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. 201. Žemės sklypas ir pastatas patenka į Šilutės miesto istorinę dalį, Kultūros paveldo 
departamento vertinimo tarybos akte, unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 12331.  
Šilutės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 12133) vertingųjų savybių 
pobūdis architektūrinis, inžinerinis, istorinis, kraštovaizdžio, urbanistinis, želdynų. 

Projektu atliekami patalpų kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbai, atliekami pastato fasadų 
naujų langų ir angų įrengimo darbai. Projektu performuojamos vidaus patalpos ir erdvės, atnaujinamas 
interjeras, įrengiamos modernios vidaus inžinerinės sistemos. 

Planinės struktūros tipas – mišraus plano struktūra; Planinės struktūros tinklas - mišraus 
plano struktūra su pagrindinėmis gatvėmis; Kvartalai – istorinių sklypų ir kvartalų ribos – 
minimoms vertingosioms savybėms atliekami pastato patalpų remonto ir paskirties keitimo darbai 
įtakos neturi. 

Keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų trasos, dangos – gatvių trasos – 
atliekami patalpų priėjimo žmonėms su negalia reikmėms pritaikymo darbai. Projektu numatoma 
performuoti esamą patekimą įrengiant laiptus ir ŽN pandusą (rampą). Žemės sklype dangų keitimo, 
naujų kelių ar privažiavimų sprendimai neprojektuojami. Istoriniai keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, 
pravažiavimai, takai, jų trasos, dangos projektu nekeičiami. Atnaujinti esamus laiptus įrengti žmonėms 
su negalia skirtą pandusą ir laiptus priėjimui prie remontuojamų patalpų. Esamas lauko akmenų 
grindinio tipas Turgaus a. nekeičiamas, atliekami esamų laiptų atnaujinimo darbai į pandusą ir laiptus 
neįtakoja minimos vertingosios savybės. Minimas grindinio tipas pagal vertinimo tarybos aktuose 
pažymėtas vietas yra kitoje aikštės pusėje (Šilutės miesto istorinės dalies (12331, U45) apibrėžtų 
teritorijos ribų plano projekto TRP 15), minima vertingoji savybė neįtakojama.  
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Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – projektu nekeičiamos. Pagal (Šilutės 
miesto istorinės dalies (12331, U45) apibrėžtų teritorijos ribų plano projekto TRP 6 ir 14) buvusio 
užstatymo vietos projektu neįtakojamos. 

Gamtiniai elementai - projektu atliekami pastato patalpų remonto ir paskirties keitimo darbai, 
esami gamtiniai elementai (želdiniai, reljefas) nekeičiami. 

Tūrinė erdvinė struktūra; Užstatymo tipai – pastatų užstatymo tūrinė išraiška, išdėstymas, 
forma, užstatymo tipai projektu nekeičiami. Pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus 
tarpo jų – nekeičiamas. Pastato išklotinėje esami architektūriniai tūriniai elementai išlieka esami. 

Perspektyvos - atliekant kapitalinio remonto darbus pastate, jo patalpose minima vertingoji 
savybės neįtakojama. 

Išklotinės – gatvių užstatymo išklotinės – Turgaus a. minimoje išklotinėje statinio tūrinė išraiška 
nekeičiama, išklotinėje esami fasado tūriniai elementai nekeičiami. Esama statinio architektūros 
išraiška – tinkuoti fasadai, plastikiniai ir vienas medinis langas, kurių dalis su sudalinimu, durys – 
plastikinės bei medinės, kai kurios su įstiklinimu. Išklotinėje, projektu numatoma pakeisti pagrindines 
įėjimo duris, atnaujinti esamus laiptus įrengti žmonėms su negalia skirtą pandusą ir laiptus priėjimui 
prie remontuojamų patalpų. Taip pat projektu numatoma įrengti ne aikštės/ gatvės išklotinėje naujas 
langų angas, naujus langus. Numatomi langai iš dalies su sudalinimu atsižvelgiant į vientisą esamą 
statinio architektūrą – šiaurinėje pusėje langai su sudalinimu, rytinėje ir pietinėje pusėje vitrininiai 
langai be sudalinimo. Pastato pietinėje pusėje numatoma pakeisti duris. Keičiamos durys – plastikinės, 
spalva – balta. – išlaikomi. Numatomi langai – plastikiniai, durys – plastikinės. Medžiagiškumas ir 
langų sudalinimas parinktas atsižvelgiant į šiuo metu statinyje vyraujančias medžiagas, bei langų 
sudalinimo tipus.  

Dominatės, užstatymo bruožai – atliekant kapitalinio remonto darbus pastate, jo patalpose 
minimos vertingosios savybės neįtakojamos. 

 
Atsižvelgiant į tai jog numatomi remonto darbai apima žemės sklype esančių laiptų atnaujinimo 

darbus, jų keitimą vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. Jei 
atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 
vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 
dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir 
priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, 
kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 
reikalavimų patikslinimą. 

 
Esminių statinio reikalavimų išpildymas. 
Statinio patalpų konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu. 

Patalpos yra suprojektuotas ir turi būti įrengtos taip, kad kilus gaisrui: 
statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 
būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 
būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 
žmonės  galėtų   saugiai   išeiti   iš   statinio   ar   butų   galima juos  gelbėti   kitomis 
priemonėmis; 
ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 
 
Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. 
Įėjimų į patalpas neturi slėpti želdiniai ir priestatai.  
Įėjimas į patalpas apšviestas.  
Prieigos prie pastatų/ patalpų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.   
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Patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimų, kritimų, 
susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 
sauga“ keliamus reikalavimus. 

 
Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, 
nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas 
atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. 
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Esamos sienos ir pertvaros.

Projektuojamos angos, nišos.

Griaunamos pertvaros.

Formuojamos naujos pertvaros.

Esamos nedetalizuojamos patalpos.

Užmūrijamos angos, nišos.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

A 1722 PV architektas O. Jankauskas

Architektas G. Bujokas

STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2019

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
1953 - PP - SA -

Pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8889-9000-2014), patalpos –
parduotuvės (unikalus Nr. 8889-9000-2014:0006) kapitalinio remonto ir

paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas, Turgaus g. 7-2A,
Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

NR. Patalpa Plotas

9 Kabinetas 13.69 m²
10 Kabinetas 14.08 m²
11 Pagalbinė patalpa 4.54 m²
12 Kabinetas 14.24 m²
13 Kabinetas 14.59 m²

138.66 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

NR. Patalpa Plotas

1 Administracinė, priėmimo patalpa 40.67 m²
2 Pagalbinė patalpa 3.27 m²
3 Sterilizacinė 5.93 m²
4 Vyr. ŽN San. mazgas 3.69 m²
5 Mot. ŽN San. mazgas 3.68 m²
6 Pagalbinė patalpa 3.11 m²
7 Poilsio, darbuotojų patalpa 11.15 m²
8 Pagalbinė patalpa 6.03 m²

01

Viso patalpose:
Viso pastate:      833.18 m²

Statybinis pirmo aukšto planas M
1:100
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San. mazgas pritaikyas vyrams ir
moterims, žmonėms su negalia.

Kabinetas, 2
darbo vietos.

Patalpa medicininių
atliekų saugykla,
šaldytuvas.

Drabužių kabyklos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Praustuvės

Kėdės

Spintelės

Darbo
kėdė.

Laukiamasis, pacientų priėmimo
patalpa. Administracijos zona/
priimamasis.

Darbo
kėdė. Rentgeno patalpa

su įranga.

Kabinetas, 2
darbo vietos.

Kabinetas, 2
darbo vietos.

Darbo
kėdė.

Kabinetas, 2
darbo vietos.

Kompresorinė,
šilumos mazgas.

Darbo
kėdė.

Darbuotojų
patalpa.

Sterilizacinės patalpa, medicinos
prietaisų  apdorojimo  patalpa  ar
zona

„nešvarioji“ zona, kurioje atliekami
medicinos prietaisų valymo /
dezinfekcijos darbai

„švarioji“ zona, kurioje atliekami
medicinos prietaisų pakavimo,
sterilizacijos darbai, laikomi
sterilizuoti medicinos prietaisai

Pagalbinė
patalpa.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

A 1722 PV architektas O. Jankauskas

Architektas G. Bujokas

STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2019

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
1953 - PP - SA -

Pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8889-9000-2014), patalpos –
parduotuvės (unikalus Nr. 8889-9000-2014:0006) kapitalinio remonto ir

paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas, Turgaus g. 7-2A,
Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.

Technologinis pirmo aukšto  planas
M 1:100

02

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

NR. Patalpa Plotas

9 Kabinetas 13.69 m²
10 Kabinetas 14.08 m²
11 Pagalbinė patalpa 4.54 m²
12 Kabinetas 14.24 m²
13 Kabinetas 14.59 m²

138.66 m²

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

NR. Patalpa Plotas

1 Administracinė, priėmimo patalpa 40.67 m²
2 Pagalbinė patalpa 3.27 m²
3 Sterilizacinė 5.93 m²
4 Vyr. ŽN San. mazgas 3.69 m²
5 Mot. ŽN San. mazgas 3.68 m²
6 Pagalbinė patalpa 3.11 m²
7 Poilsio, darbuotojų patalpa 11.15 m²
8 Pagalbinė patalpa 6.03 m²

Viso patalpose:
Viso pastate:      833.18 m²
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Projektuojamas ŽN
pritaikytas pandusas.
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STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS
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0 2019

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
1953 - PP - SA -

Pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8889-9000-2014), patalpos –
parduotuvės (unikalus Nr. 8889-9000-2014:0006) kapitalinio remonto ir

paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas, Turgaus g. 7-2A,
Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.

Fasadai M 1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Analizuojamų patalpų - partato ribos.
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