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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.    PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 

1.1. Statytojas (užsakovas):   Didvydžių socialinės globos namai. Į. k. 190792165 
 

 

1.2. Statybos vieta:  Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Augalų k., Beržų g. 2 
 
1.4. Statinio (projekto) pavadinimas:   Administracinio pastato paskirties keitimas į gyvenamosios 

(įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastatą Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Augalų k., 

Beržų g. 2  projektas. 
 

1.5. Projektuotojas:  UAB „NIŠA“. Projekto vadovas M. Ražinskas (Atestato Nr.: 6005 ). 
1.6. Projektavimo etapai (stadijos). Užsakovu projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – rengiamas 

techninis projektas. Jo sudetis ir detalumas turi atitikti STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“ nurodymus. 

1.8. Statybos rūšis: Statybos darbai nebus vykdomi. Pakeičiama tik esamo pastato funkcinė paskirtis: 

esamas administracinės paskirties pastatas keičiamas į gyvenamosios (įvairios socialinės grupės) 

paskirties pastatą.  

1.7. Pastato aprašymas: Esamas pastatas yra dviejų aukštų su rūsiu. Pastatas, kaip ir kiti esami sklype 

pastatai, sujungti ir yra bendro komplekso dalimi.  

2.   OBJEKTO CHARAKTERISTIKA. PATALPŲ APIBŪDINIMAS. 

Pastate statybos darbai nevykdomi, keičiama tik į gyvenamąjį pastatą, kuriame gyvens socialinės 

globos namų gyventojai. Pastate yra keletas gyvenamųjų kambarių, valgyklą, socialinių įgūdžių 

mokymo salė. Antrajame pastato aukšte yra administracinės ir buitinės patalpos darbuotojams.  

Projekto pagrindinis tikslas:  Administracinio pastato paskirties keitimas į gyvenamosios 
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(įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastatą. 

Rūsys 

Statybos darbai nevykdomi. Esamose patalpose sandėliuojamos namų apyvokos daiktai.   

Pirmas aukštas 

Statybos darbai nevykdomi. Pirmajame aukšte įrengta keletą gyvenamųjų kambarių, kurie yra skirti 

globos namų gyventojams. Taip pat, pirmajame aukšte yra valgykla, virtuvė, maisto sandėliavimo 

patalpos. Valgykla skirta visiems socialinės globos namų gyventojams, kurie gyvena aplinkiniuose 

pastatuose. Jie į valgyklą ateina per bendrus jungiamuosius koridorius. Valgykloje ne tik gyventojai 

maitinasi, bet kartu ir bendrauja, mokinasi socialinių įgūdžių. Vyksta renginiai, paskaitos arba tiesiog 

poilsiauja. Pastate vyksta pastovus gyventoju judėjimas, todėl visas pirmas aukštas priskiriamas prie 

gyvenamųjų patalpų.  

Antras aukštas 

Statybos darbai nevykdomi. Anrajame pastato aukšte esančioje salėja, taip pat vyksta pastovūs 

užsiemimai. Čia globos namų gyventojai bendrauja, mokinasi socialinių įgūdžių. Vyksta renginiai, 

paskaitos arba tiesiog poilsiauja.  

 Atskirai, durimis atskirtos, - administracinės, personalo patalpos. Šiose patalpose yra įsikūrusi 

socialinės globos namų adminstracija, sandeliuojami archyviniai dokumentai. Čia laisvai patekti 

globos namų gyventojai negali, patalpos skirtos tik dirbantiesiems.  
 
3.    VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI 

Inžinieriniams tinlai nekeičiami.  

4.    IŠORĖS ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI 

Pastato vieta sklype ir fasadai nekinta. 

 
5.    AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO SKAIČIUS 

 
Skaičiuojant automobilių parkavimo kiekį, vertinam, kad vadovaujantis STR 2.06.04:2011, numatoma 

0,8 vieta 1 kambariui, bet vertinat, kad čia gyvena žmonės su negalia, kuriems apribotas automobilių 

vairavimas papildomai vietų neskirima. Prie pastato yra numatytos 2 automobilio parkavimo vietos, 

skirtos žmonėms su fizine negalia. Socilinės globos namų gyventojų lankytojams (artimiesiems) yra 
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atskira automobililių parkavimo aikštelė (žiūrėti sklypo plano schema)  

 
6. HIGIENA.SVEIKATA.APLINKOS APSAUGA 

Pastatai įrengti taip, kad būtų užtikrintos tinkamos statiniuose esančių – dirbančių žmonių higienos 

sąlygos, nekiltų gresmė žmonių sveikatai.  

7.     POVEIKIS APLINKAI 

Dėl paskirties pakeitimo, kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Sklype yra kelio servitutas 

2520m2, pravažiavimas prie kitų kaimyninių sklypų.  

 


