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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

STATINIO STATYBOS VIETA:  

Rekonstravimo projektu bus numatomas pastato ( Un.Nr. 4400-0294-3468 ) sklype Strėvos g.3 ir 

pastato ( Un. Nr. 2199-2005-9039 ) Strėvos g.3a rekonstravimas į vieną administracinės paskirties 

pastatą.  

Esamų žemės sklypų kadastro numeriai yra : Strėvos g.3a ( kad.Nr. 2101/0006:172 ) - plotas 824 m2 

- sklypo nuomininkai R.Aleksandravičius ir E. Aleksandravičė , Stėvos g.3 ( kad.Nr.2101/0006 :168 ) 

- plotas 1052 m2 - sklypo nuomininkas UAB ,,Neotika‘‘. Sklypų Strėvos g.3 ir Strėvos g.3a žemės 

naudojimo būdas pagal registro pažymą yra komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypuose  

nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos –apsaugos zonos esamiems 

inžineriniams tinklams. Pagal galiojančius teisės aktus ( 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“ ) , 

bendruoju atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas statiniui , suprojektuotam per 

du žemės sklypus , kai statytojas abu žemės sklypus valdo nuosavybės ar nuomos teise. Bus 

nagrinėjama galimybė apjungti esamus  sklypus į vieną , rengiant žemėtvarkinį projektą . Pagal 

galiojančius teisės aktus bus gauti reikiami sutikimai iš kreditorių  dėl galimybės vykdyti pastato 

Un. Nr.2199-2005-9039  rekonstravimo projektą sklype Strėvos g.3a ( įkeista turtinė pastato bei 

sklypo nuomos teisė ). Specialiosios sąlygos statinių rekonstravimui bei Statybos leidimas 

rekonstravimui bus gaunamas  UAB ,, Neotika‘‘  vardu , gavus  reikiamus kreditoriaus sutikimo 

dokumentus, apjungus esamus sklypus į vieną žemės sklypą , sutvarkius  nuomos sutartį  ir   

pasirašius reikiamus įgaliojimus teisės aktų nustatyta tvarka.  

Pagal galiojantį  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą 2011m. birželio 30 d. Nr. T2 -

211   patvirtintą  „Uosto ir rezervinės teritorijos tarp Baltijos pr.tęsinio ir Senosios Smiltelės g. , 

Klaipėdoje  detalųjį planą“  reglamentuojami šie užstatymo rodikliai sklypuose Strėva 3 ir Strėva 3a 

: užstatymo tankis 0.3 , užstatymo intensyvumas – 1,2 . Pastatų aukštis -18m ( 5 a. )  Apželdinimas -

15% nuo sklypo ploto. Numatoma administracinio  pastato energinė klasė po rekonstrukcijos  

projekto - B . Garso klasė administracinės paskirties pastatams nereglamentuojama . 

TP apimtyje  sklypo plano dalimi bus rengiamas nepagrindinių reglamentų , t.y.  statybos zonos , 

statybos ribos,  transporto organizavimo , apželdinimo sprendinių , nustatytų 2011 m. DP 

koregavimas. Pagal 2016m. aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. Nr. D1-453 nutarimą yra  

pakeistas LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu  Nr. D1-694 patvirtinto dokumento  

„Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) 

nustatymo tvarkos aprašo“  Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 

priedas ir išdėstytas nauja redakcija, pagal kurią komerciniams sklypams nustatytas minimalus 

sklypo apželdinimo plotas – 10% nuo sklypo ploto. Detaliojo plano  rengimo metu galiojo 15% 

želdynų normatyvas, kuris ir užfiksuotas galiojančio DP sprendiniuose. DP koregavimo techninio 

projekto metu bus pasiūlyta sumažinti  DP nustatytą normatyvą iki 10 % , vadovaujantis 



pasikeitusiais teisės  aktais. Pateikiamuosiuose projektiniuose pasiūlymuose sklypų apželdinimas 

numatomas sklypo ribose  įrengiant veją bei numatant  eksploatuojamo stogo apželdinimą, ar 

vertikalaus apželdinimo įrengimą  iki detaliuoju planu nustatyto rodiklio -15 %. 

Projektinių pasiūlymų ir TP apimtyje , kaip numato galiojantys teisės aktai ,turės būti  gauti gretimų 

kadastre registruotų nuosavybės teise valdomų sklypų ( Strėvos g. 1, Strėvos g. 1a ) savininkų 

sutikimai dėl numatomų projektavimo bei statybos darbų arčiau sklypo ribų, nei nustatyti 

normatyviniai . Projektinių pasiūlymų apimtyje bus gauti žemės sklypų savininkų sutikimai dėl 

galimybės sudaryti servitutus , jei bus  būtinybė tiesti inžinerinius tinklus per sklypus Strėvos g.1 ir  

Strėvos g.1a (esamo pravažiavimo servituto ribose arba žalioje zonoje , arčiausiai sklypo Strėvos 

g.3 ribos ) .  

Bus gaunamas sklypo Strėvos g.1a  savininko sutikimas dėl galimybės įrengti  trūkstamas 

automobilių stovėjimo vietas jo nuosavybės teise valdomame sklype, šalia pravažiavimo –kelio 

servituto.  II grupės plokščio horizontalaus  inžinerinio statinio – automobilių aikštelės statybos 

leidimas sklype Strėvos g.1a bus išimamas atskiru projektu arba šio projekto apimtyje ( kaip 

numato STR 2.06.04 :2014 „ gatvės ir vietinės reikšmės keliai.Bendrieji reikalavimai 112.1.1. p. . 

Negavus savininko sutikimo įrengti parkavimo vietas sklype Strėvos g.1 a, dėl trūkstamų parkavimo 

vietų įrengimo už sklypo ribų ( ne toliau kaip 500 m nuo įėjimų į administracinį statinį ) bus 

pasirašoma infrastruktūros sutartis su Klaipėdos m. savivaldybės administracija. Automobilių 

stovėjimo vietos už sklypo ribų bus įrengiamos iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti.   

Techninio projekto apimtyje bus gaunamas NŽT sutikimas  dėl projekte  numatomos statybos 

arčiau sklypo Strėvos g.5 ribų  ( sklypas suformuotas detaliaisiais planais 2011 ir 2013 m. , tačiau 

kadastre neregistruotas ).  Pagal 2013m. 05.02 Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1041 patvirtintą Žemės sklypo  Strėvos g.5 , Klaipėdoje planą   , 

prilygintą teritorijų  planavimo dokumentui, buvo  suformuotas valstybinės žemės sklypas pastatų 

eksploatavimui  ( valstybinės žemės patikėjimo teisė –NŽT ). Pagal 2011 DP sprendinius sklypo 

žemės naudojimo būdas keičiamas į inžinerinės infrastruktūros teritoriją , susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų statybai,esami  pastatai griaunami .  Esama padėtis:  sklypas 

kadastre neįregistruotas , Klaipėdos m. savivaldybės nuosavybės teise valdyti pastatai nugriauti, 

tačiau iš registro nėra išregistruoti.  

SKLYPO PADĖTIS MIESTE:  

Administracinės paskirties statinys projektuojamas Klaipėdoje, Strėvos gatvėje. Sklypas yra tarp 

Kuršių marių vakaruose, rytuose yra Minijos gatvė, šiaurinėje dalyje yra Centrinis Klaipėdos keltų 

terminalas, pietuose yra Strėvos gatvė. Sklypų bendras  plotas yra 1876m². Pagrindinis įvažiavimas 

į sklypą vyksta Minijos gatve (Gatvės kategorija B1) patekus į Strėvos gatvę (Gatvės kategorija D). 

Sklypas ribojasi su kadastriniais sklypais Strėvos g.1 ir Strėvos g.1a, kurie valdomi nuosavybės teise 

, sklypų paskirtis kita, žemės naudojimo būdas – (Strėvos g.1- susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų objektų aptarnavimo teritorijos), (Strėvos g.1a – pagal 2011m detalųjį planą 

keičiama į paslaugų ir pramogų objektų statybos). 



Įvažiavimui į sklypus Strėvos 3 ir 3a yra numatytas ir įregistruotas tarnaujantis pravažiavimo –kelio 

servitutas sklype Strėvos g.1a.  

 

                            -SKLYPŲ RIBOS                           - PAGRINDINIS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ 

 

Ištrauka iš 2011m detaliojo plano. 



STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: 

Administracinės paskirties biurų pastatas. 

STATYBOS RŪŠIS: 

Rekonstravimo projektas 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI: 

Sklypo planas: 

Parengtame sklypo plane patekimas į sklypą yra numatomas servitutu per Strėvos g.1a sklypą. 

Sklypų ribose yra projektuojamos 49 automobilių stovėjimo vietos. Dėl trūkstamų 11 automobilių 

stovėjimo vietų įrengimo už sklypo ribų bus pasirašoma infrastruktūros sutartis su Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracija. Trūkstamos 11 vietų (ne toliau kaip 500m nuo įėjimų į 

administracinį pastatą) pagal infrastruktūros sutartį bus įrengiamos iki pastato pripažinimo 

tinkamu naudoti. Projektuojamame sklype yra numatoma 15% želdynų, kurie yra numatomi 

rytinėje sklypo dalyje su galimybe įrengti lauko terasas pirmuose aukštuose esantiems biurams. 

Planinė- erdvinė pastato struktūra: 

Planinė-erdvinė pastato struktūra susideda iš trijų pagrindinių pastato dalių. Vestibiulinės zonos 

pastato centrinėje dalyje su šalia esančiais lengvai transformuojamomis biurų erdvėmis. Pastato 

centrinėje dalyje yra projektuojami vestibiuliai, virtuvėles, poilsio erdvės su galimybėmis jas 

prisijungti prie skirtingų biurų. Kiekviename biurų bloke yra numatoma evakuacinė laiptinė pastato 

pietinėje ir šiaurinėje dalyse.  

Pastato architektūra: 

Yra siūloma projektuoti vizualiai atrodantį lengvesnį pastatą dėl pastato padėties miesto 

atžvilgiu,kadangi pastatas yra projektuojamas laisvo planavimo principais užstatomoje teritorijoje, 

tiek dėl vizualinių ryšių iš Kuršių marių. Dėl šių priežasčių buvo nuspręsta pastato pirmą bei penktą 

aukštus daryti stiklinius, išryškinant pastato centrinius tūrius. Centrinių pastato tūrių vientisumui 

išreikšti yra panaudojamos išorinės fasado žaliuzės, kurios taip pat apsaugos pastatą nuo rytinės 

bei vakarinės saulės šviesos bei šilumos patekimo į pastato vidų. Pastato stogas iš centrinės 

pastato dalies kyla pietų bei šiaurės kryptimi, norint ,jog žmonės patekę į erdvę iš pastato centro 

vizualiai nejaustų pastato lubų. Kadangi tiek pirmasis tiek penktasis pastato aukštai yra stikliniai, 

pastato įtraukimai turėtų užtikrinti ir apsaugoti šiuos aukštus nuo saulės kaitros. Viršutiniame 

pastato aukšte yra siūloma projektuoti eksplotuojamą stogą abiejuose išilginėse pastato pusėse. 

Taip pat penktame aukšte yra įrengta bendra biurų lodžija su vaizdu į Kuršių marias. 

 

 



Pastato apdailos: 

 

       

 

PASTATO TECHNINIAI RODIKLIAI:  

 

 

 

 

Yra siūlomas: 

Vertikalus metalinės skardos skirstymas, į 

kurio tarpus būtų galima įdėti ten esančių 

biurų pavadinimus bei logotipus. 

Spalva tamsiai pilka ( RR23 ) 



PRIEDAI: 

1. SKLYPO PLANAS  

2. PASTATO VIZUALIZACIJA 1 

3. PASTATO VIZUALIZACIJA 2 

4. PIRMO AUKŠTO PLANAS  

5. TIPINIO AUKŠTO PLANAS  

6. PENKTO AUKŠTO PLANAS  

7. PJŪVIS A-A  

8. PJŪVIS B-B  

9. FASADAS 1-6  

10. FASADAS A-D  

11. FASADAS 6-1  

12. FASADAS D-A  

13. SKLYPŲ KADASTRO DUOMENYS 

14. NEKILNOJAMOJO TURTO TECHNINĖS INVENTORIZACIJOS BYLA- STRĖVOS G.3 

15. SUTIKIMAI 

16. PROJEKTO RENGIMO UŽDUOTIS 

17. SUDERINTA TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA 

18. PRAŠYMAS SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS 

19. ĮGALIOJIMAS EDMUNDĄ ANDRIJAUSKĄ ATSTOVAUTI BENDROVĘ UAB ,,NEOTIKA‘‘ 

20. KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS SUTIKIMAS 
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