PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis.
Žemės sklypas, kuriame rengiamas projektas „Tvarto (kultūros vertybės unikalus kodas 33926)
Klaipėdos r. sav., Lėbartų k., Gerviškių g. 34 tvarkybos darbų, atliekant šiaurinės pastato dalies
konservavimo bei pietinės pastato dalies remonto darbus, ir pietinės pastato dalies rekonstravimo,
pritaikant patalpas pirčiai, projektas“ yra Klaipėdos rajone, Lėbartų kaime, Gerviškių g. 34.
Klaipėdos rajono apylinkės 2017 m. kovo 20 d. teismo sprendimu, projektas rengiamas savavalinės
statybos įteisinimui.
2013 m. gruodžio 6 dieną statytojui E. R. surašytas savavališkos statybos aktas SSA-30-13120600071 už savavališkai atliktus tvarto rekonstrukcijos darbus „rekonstruota R. E. priklausanti pastato –
tvarto dalis. Rekonstruoto tvarto dalies ilgis 7,1 m. plotis 8,7 m, aukštis 5,8 m. Pastato viena pusė
praplatinta 1,2 m ir paaukštinta nuo 2,6 m. iki 3,87 m. Pastatas akmenų ir plytų mūro, medine perdanga,
langai plastikiniai, durys medinės, stogas dengtas čerpių imitacijos skardine danga (ruda spalva)“.
2017 m. kovo 20 d. teismas priėmė sprendimą, įpareigojantį statytoją statybų teisės aktais nustatyta
tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.
2018 m. lapkričio 22 d. Kultūros Paveldo Centras patikslino tvarto vertingąsias savybes aktu Nr.
SSW4LJBRBD. 2018-12-07 Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
taryba protokolu Nr. KP11-2 apsvarstė, patikslino ir pritarė Lėbartų dvaro sodybos tvarto liekanų (33926)
vertingosioms savybėms ir apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planui.
2018 gruodžio mėnesį atlikta statinio dalinė ekspertizė, kurios pagrindu paskaičiuota savavalinės
statybos įmoka ir 2018-12-28 – įmoka sumokėta.
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas - 5544/0002:689 Lėbartų k.v.,
žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1472-7301. Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos, sklypo plotas – 0,8285 ha. Žemės sklypą nuosavybės teisėmis valdo E. R.,
A. R., S. J. Sklype stovi du pastatai: gyvenamasis namas ir tvartas. Pastatus bendrai valdo E. R ir S. J.
Pagal kadastro duomenis sklypas yra Lėbartų dvaro sodybos (kultūros vertybės unikalus kodas 243)
teritorijoje. Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
II. Kelių apsaugos zonos – 0,1717 ha.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos – 0,0016 ha.
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – 0,8285.
Statybos rūšis. Rekonstravimas ir kultūros paveldo pastato tvarkybos darbai - konservavimas ir
remontas.
Statinio paskirtis. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas - tvartas pritaikomas pirčiai.
Statinio kategorija. Ypatingas statinys
Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai Teritorijų planavimo
įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama).
Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro išrašu, sklypui nustatytos specialiosios naudojimo
sąlygos - Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona. Įregistruotas juridinis faktas:
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsniu,
kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo
kultūros paveldo objekto neatsiejama.
2010-10-08 pastatas įregistruotas nekilnojamojo kultūros paveldo registre, unikalus objekto
kodas 33926. Vertingų savybių pobūdis - architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, sklypas patenka į
zoną, kurioje numatyta žemės ūkio ir kitos paskirties žemė, o tiksliau – į užstatytą teritoriją. Šiuo projektu
įteisinami namų valdoje atlikti statybos darbai, kurie neprieštarauja bendrajam planui. Sklypo užstatymo
tankis - 4 %, užstatymo intensyvumas - 3 %, pastato aukštis – 6,25 m.

žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Lėbartų k., Gerviškių g. 34
Teritorija nepatenka į „NATURA 2000” teritorijų ribas ir jų apsaugos zonas bei juostas. Taip pat
nepasižymi vertingu kraštovaizdžiu. Sklypas nesiriboja su želdynų zonomis, todėl biologine įvairove
nepasižymi. Apsaugos priemonės šiais aspektais nenagrinėjamos.
Susisiekimas, inžinerinė infrastruktūra.
Visi įvažiavimai ir pravažiavimai – esami, iš Gerviškių gatvės. Aikštelės automobiliams –
neprojektuojamos.
Sodyba geriamuoju vandeniu aprūpinta iš vietinio artezinio grežinio, buitinės nuotekos išvalomos
vietiniuose vandens valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į atvirą kanalą, elektra - iš ESO skirstomųjų
tinklų, lietaus nuotekų vanduo nuo stogo sugerdinamas į žemės paviršių.
Statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.
Rekonstruotas pastatas tvartas, Lėbartų dvaro sodybos tvarto liekanos. Pastatas įregistruotas
kultūros vertybių registre (unikaus Nr. 33926). Įregistravimo data 2010-10-08, statusas –registrinis,
reikšmingumo lygmuo –vietinis. Pastatas priklauso Lėbartų dvaro sodybos kompleksui (u. k. KVR 243).
Pastatas pastatytas XIX a. pab., iš dalies rekonstruotas 2010 m. prie tvarto rytinės pusės pristatant
priestatą, keičiant stogo aukštį ir šlaitų nuolydį, viduje įrengiant naujas sienas. Rekonstruota tvarto pastato
dalis pritaikyta pirčiai (saviems poreikiams).
Vertingųjų savybių pobūdis - architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas).
Šiuo metu tvartas yra vienas iš daugelio namų valdos žemės sklypo pagalbinių pastatų.
Pastato tvarkybos darbai vykdomi esamo sklypo ribose.
Pagalbinio pastato užstatymo plotas – 323 m², sklypo užstatymo tankis 4 %, užstatymo
intensyvumas 3 %, bendrasis plotas 74.65 m². Pastato aukštis – 6,25 m.
Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami
projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų
parinkimo motyvai ir kita.
Rengiamas pastato rekonstravimo, pritaikant patalpas pirčiai, projektas savavalinės statybos
padarinių šalinimui (statybos įteisinimui). Pastate bus atliekami kultūros paveldo abjekto ( tvarto liekanų
konstrukcijų konservavimas) tvarkybos darbai pagal parengtą tvarkybos darbų projektą.
Numatoma šiaurinės pastato dalies esamų pastato konstrukcijų konservavimas bei pietinės pastato
dalies rekonstravimo darbų įteisinimas. Tvarto pastato pietinės dalies patalpos pritaikytos pirčiai (saviems

poreikiams). Pastato pirmame aukšte įrengtas priepirtis, pirtis, virtuvė, pagalbinės patalpos, laiptai.
Pastogėje įrengti 2 kambariai, tualetas. Įėjimas į pirties patalpas išlieka per esamas tvarto duris, išsaugant
esamą angą ir sąramą, autentišką durų konstrukciją.
Konstrukcinė schema. Apatinė akmens mūro sienos dalis - nerekonstruojama. Naujoms išorinėms ir
vidinėms laikančioms sienoms suprojektuoti juostiniai pamatai. Naujų pamatų prijungimo prie esamų
vietose įrengiamos špuntinės sienutės. Pertvaros atremiamos ant virš esamų grindų pagrindų įrengto
gelžbetoninio pasluoksnio. Atliekant pastato rekonstrukciją, remontuojamos esamos patenkinamos ir
blogos būklės (išbyrėjęs iš mūro tarpų nerišlus skiedinys, iškritę smulkūs akmenys) išlikusios akmens
mūro sienos. Išlikusių akmens mūro sienų vidinėje pusėje susidariusios tuštumos tarp akmenų
užpildomos kalkių, cemento skiediniu, sienos apmūrijamos 120 mm storio keraminių plytų mūru ir
tinkuojamos mineraliniu tinku. Išorinė (fasadinė) sienų pusė remontuojama vadovaujantis tvarkybos
darbų projektu. Vidaus pertvaros mūrijamos iš 120 mm storio keraminių plytų arba įrengiamos karkasinės
su lentų apkalos apdaila ir mineralinės vatos garso izoliacija.
Po stogo mūrlotais vidinėse sienų pusėse įrengiami monolitiniai gelžbetoniniai žiedai, kurie
sutvirtina sienas, veikiamas stogo konstrukcijos skėtimo jėgų, išorinėje sienų pusėje suremontuojamas
esamas keraminių plytų mūras, vadovaujantis tvarkybos darbų projektu.
Esamos segmentinės keraminių plytų mūro sąramos (kultūros paveldo objekto vertingosios
savybės) išsaugomos ir remontuojamos, vadovaujantis tvarkybos darbų projektu. Langų ir durų angų
matmenys išorinėse sienose nekeičiami. Mansardinio aukšto langų sąramos – medinės. Naujoje mūrinėje
sienoje įrengiamos monolitinės gelžbetoninės sąramos vidinėje sienos pusėje, išorinėje sienos pusėje keraminių plytų mūro sąramos.
Pastogės perdanga – medinės lubų sijos.
Pastato stogas - šlaitinis, medinių konstrukcijų, remiamas ant laikančių sienų ir stogo sijų. Stogo
danga –cinkuota ir dažyta, profiliuota (čerpių imitacijos) stogo skarda. Stogo konstrukcija apšiltinama
mineraline vata.
Visi išlikusių autentiškų sienų elementai, turintys vertingųjų savybių (akmens mūro sienos, jų
pamatai, langų ir durų angos, mūriniai angokraščiai, mūrinės segmentinės sąramos), saugomi ir tvarkomi
vadovaujantis kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektu.
PV Lauras Ruseckas

