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BŪSIMA STATINIO
PASKIRTIS:
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Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m.,
paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio
remonto projekto projektiniai pasiūlymai
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Statinio pavadinimas: Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės
g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių
veiklai kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai.
Statybos adresas: Upytės g. 1 Joniškis, Joniškio r. sav. Žemės sklypo kadastrinis Nr.
4730/0201:13, sklypo plotas 0,0641 ha. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
– kita; žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Statytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija.
Projektuotojas. UAB „Vakarinis fasadas“, projekto vadovas Darius Jakubauskas (atestatas
Nr. A350, išduotas 2013.05.29).
Statybos finansavimo šaltiniai: projektavimo ir statybos darbai finansuojami viešomis
lėšomis.
Esama statinių paskirtis:
Parduotuvė (unik. Nr. 4790-0003-9017) – prekybos paskirtis;
Kontora (unik. Nr. 4790-0003-9028) – administracinė paskirtis;
Sandėlis (unik. Nr. 4790-0003-9039) – sandėliavimo paskirtis;
Sandėlis (unik. Nr. 4790-0003-9040) – pagalbinio ūkio paskirtis.
Būsima statinių paskirtis: Parduotuvė (unik. Nr. 4790-0003-9017), kontora (unik. Nr. 47900003-9028), sandėlis (unik. Nr. 4790-0003-9039) sujungiami ir paskirtis keičiama į kitos
paskirties pastatus (bendruomenės namus).
Statinių statybos rūšys:
Bendruomenės namai – kapitalinis remontas;
Sandėlis (unik. Nr. 4790-0003-9040) – griovimas;
Statinių kategorijos:
Bendruomenės namai – ypatingasis statinys;
Sandėlis (unik. Nr. 4790-0003-9040) – I gr. nesudėtingasis statinys;
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS
Parduotuvė (unik. Nr. 4790-0003-9017), kontora (unik. Nr. 4790-0003-9028), sandėlis (unik.
Nr. 4790-0003-9039) juridiškai sujungiami į vieną turtinį vienetą ir paskirtis keičiama į kitos
paskirties pastatus. Šie pastatai yra vieno aukšto, 1900-1911 m. statybos. Planuojamas
bendruomenės namų bendras plotas 356,49 m², užstatytas plotas 425,30 m². Statinio aukštis
nuo žemės paviršiaus – 9,25 m.
Vidiniame kiemelyje esantį vieno aukšto sandėlį (unik. Nr. 4790-0003-9040), statytą 1972 m.
planuojama nugriauti. Užstatytas plotas 27,60 m². Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus – 3,20
m.
TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Sklypo sutvarkymo sprendimai.
Projektuojami bendruomenės namas yra Upytės g. 1 Joniškyje. Sklypą iš šiaurės pusės riboja
sklypas Miesto g. 10 (sklypo unikalus Nr. 4400-4620-1794), iš rytų pusės žemės sklypas
Upytės g. 3 (sklypo unikalus Nr. 4400-0451-5962), o iš pietų ir vakarų pusių nesuformuota
valstybinė žemė.
Šiuo metu sklype yra šie statiniai: parduotuvė (unik. Nr. 4790-0003-9017), kontora (unik. Nr.
4790-0003-9028), sandėlis (unik. Nr. 4790-0003-9039), sandėlis (unik. Nr. 4790-0003-9040).
Vidiniame kiemelyje esantį vieno aukšto sandėlį planuojama nugriauti ir sutvarkyti kiemėlio
erdvę, sutvarkant laiptus ir įrengiant pandusą, atitinkantį ŽN keliamus reikalavimus.
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Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m.,
paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio
remonto projekto projektiniai pasiūlymai
Pastato architektūriniai, planiniai sprendimai
Projektuojamuose Joniškio rajono bendruomenės namuose planuojama įrengti visuomeninių,
bendruomenių ir kitų organizacijų patalpas, kabinetus bei pasitarimų ir susitikimų sales.
Pastato vidinės erdvės pritaikytos lankytojams su specialiaisiais poreikiais (ŽN). Įėjimai į
pastatą lieka esami. Naujai išplanuojamos vidaus patalpos. Suprojektuotos bendruomenės
salės (64 vietų ir 42 vietų). Numatyti sanmazgai ir sanmazgai pritaikytas ŽN. Suprojektuoti 5
kabinetai bendruomenių organizacijų veiklai vykdyti. Pagal esamą situaciją, pašalinus tinklo
sluoksnį, numatyta atkurti buvusias 4 langų angas.
Išorės apdaila:
 fasadų apdaila – pašalinamas esamas ;
 sienų apdaila – XX a. antros pusės tinkas pašalinamas, su tikslu atidengti keraminių
plytų mūrą (1 pav.), remontuoti jo pažeistas vietas;
 stogas – valcinio profilio skarda;

1 pav. Ikonografinė medžiaga. Pastato fasadas – keraminių plytų mūras.
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