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PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI DALIS
1.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas.
Sandėlio unik. Nr. 4400-1615-4980 Nemuno g.2 Klaipėdoje, rekonstravimo projektas.
• Statybos geografinė vieta. Rekonstruojamas technologinės įrangos ir atsarginių dalių sandėlis
(unik.Nr.4400-1615-4980) yra- šiaurės rytinėje, UAB KJKK „Bega“ nuomojamo iš Klaipėdos
Valstybinio Jūrų uosto direkcijos sklypo dalyje, netoli Minijos gatvės.
• Statytojas (užsakovas). Žemės sklypo nuomininkas ir joje esančios nuosavybės valdytojas bei
projekto užsakovas yra UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“; adresas :Nemuno g. 2,
Klaipėda; (tel. 395504) .
• Projektuotojas. Statinio generalinis projektuotojas UAB „Restitas“ . Projekto vadovas – O.
Klionauskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.2161).
• Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami UAB KJKK „Bega“
lėšomis.
• Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, (Statinio statybos rūšys) VI skyr., statybos
rūšis yra statinio rekonstravimas.
• Projekto stadija. Techninio projekto projektinis pasiūlymas.
• Statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį. Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį –
negyvenamosios, sandėliavimo paskirties pastatas (punktas 7.9 pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių
klasifikavimas“ ); Paskirtis nekeičiama.
• Projektuojamo pastato kategorija. Ypatingasis statinys. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių
klasifikavimas“ .
• Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis (naudojimo būdas ir pobūdis): kita (kitai
specialiai paskirčiai)
Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai rengiami pagal STR1.04.0.:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimus. Sandėliavimo paskirties pastatas
(7.9, pagal STR 1.01.03:2017), kurio bendras plotas didesnis 1500m2, priskiriamas prie visuomenei
svarbių statinių.
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008-02-07
sprendimu Nr. T2-35 patvirtintu detaliuoju planu, užsakovo pateikta projektinių pasiūlymų rengimo
užduotimi, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos architektūros skyriaus, VĮ registrų
centro medžiaga.
Atestato
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1.2. TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Žemės sklypas. Žemės sklypo plotas yra 101524 m2. Unikalus nr. 2101-0010-0001, kadastro
nr.2101/0010:1; adresas: Klaipėdos miestas, Nemuno g.2;
Žemės naudojimo apribojimai:
-

elektros linijų apsaugos zonos;
ryšių linijų apsaugos zonos;
vandentiekio, lietaus ir fekalinių nuotekų tinklų įrenginių apsaugos zonos;
gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos;
dujotiekių apsaugos zonos;

Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Sklypo plane rekonstruojamo
sandėlio vieta nekeičiama. Vakarinėje (vidinėje teritorijos dalyje) pastato pusėje, prie esamo vidaus
apvažiuojamojo kelio numatoma priblokuoti automobilių iškrovos mazgą su požemine technologine
įranga, kurios pagalba sandėlis bus pajungtas į šiuo metu veikiančią žemės ūkio produktų krovos
technologinę liniją. Priestato erdvė apjungiama su rekonstruojamu sandėliu.
Rekonstruojamas sandėlis atitinka 2008-02-07 patvirtintame detaliajame plane numatytus
reglamentus.
Šiame techniniame projekte apskaičiuoti, bei detaliajame plane numatyti rodikliai
pateikiami palyginamojoje lentelėje.
Pagal patvirtintą detalųjį
planą

Sandėlio rekonstravimo
projektas

Pastatų aukštingumas m

29

13,00

Užstatymo tankumas

0,6

0,47

Užstatymo intensyvumas %

100

51

Rodikliai

• Projektuojamos dangos. Gerbūvio elementai ir dangos projektuojamos naujai (prisiderinant prie
esamų g/b plokščių ) apie pastatą su sklandžiu prisijungimu prie esamų dangų ir privažiavimo kelių.
Naujos dangos numatomos iš surenkamų g/b (aerodrominių) plokščių, arba monolitinio gelžbetonio,
kaip ir esamos, dėl didesnio šių dangų atsparumo apkrovoms ir atmosferiniam poveikiui.
• Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Dangų paviršiai formuojami pagal esamą
žemės paviršių, ir kad paviršinis vanduo būtų surenkamas sklypo ribose.
• Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas. Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimas apie
pastatą koreguojamas, pagal naują užstatymą ir pakoreguotas kietas dangas. Surinktos nuo
rekonstruojamo sandėlio stogo, lietaus nuotekos savitaka bus nuvedamos į esamą naftos produktų
EuroPEK Roo Kombi NS80/16000 tipo gaudyklę, kurios našumas 80 l/s.
• Sklypo apželdinimas. Sklypas pagal galimybes apželdintas. Atliekant esamo sandėlio
rekonstrukciją sklypo apželdinimas keičiamas minimaliai: naikinamas žalios vejos plotas numatomo
priestato vietoje. Bendras teritorijoje (sklype) želdiniams skirtas plotas yra ~ 10% . Vadovaujantis LR
AM 2007-12-21 įsakymo „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų
želdynų normų(plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ šio dokumento 2017-05-26 įsakymo Nr.
D1-453 punkto 5.2 pakeitimais jūrų ir vidaus vandenų uosto, komercinės prieplaukos teritorijoje
želdynų norma neprivaloma.
Žymuo:
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1.3. TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

•

Sklypo techniniai rodikliai:
Rodiklio pavadinimas

Kiekis

Sklypo plotas, m²
Sklypo užstatymo tankumas
Sklypo užstatymo intensyvumas

101524
47
51

• Statinių ir pastatų planavimo sprendiniai. Vadovaujantis užsakovo pateikta projektavimo
užduotimi, technologiniu aprašymu, prie anksčiau suprojektuoto vienatūrio, dvišlaičio, stačiakampio
formos plane statinio- technologinės įrangos ir atsarginių dalių sandėlio numatoma priblokuoti
automobilių iškrovos mazgą- priestatą, plane 30x6m. Iškrovos mazgas blokuojamas vakarinėje
sandėlio pusėje, išardant išorinę sandėlio sieną (ties blokuojama dalimi) ir padarant funkcinįtechnologinį ryšį tarp sandėlio ir naujo priestato.
•
Statinių vidaus ir išorės apdaila. Esamas statinys –sandėlis nešildomas, jo apdailai
panaudota kaip ir daugeliui teritorijoje esamų sandėlių- profiliuotos skardos lakštai. Priestatui
numatoma analogiška fasadų medžiaga. Kadangi statiniai nešildomi, todėl tiek vidaus , tiek išorės
apdaila yra ta pati. Spalvinis sprendimas parenkamas ir pritaikomas prie teritorijoje esamų pastatų.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

(Projektiniai pasiūlymai)
Sandėlio unik. Nr. 4400-1615-4980, Nemuno g.2., Klaipėdoje rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.
1

2

Pavadinimas
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas
2. sklypo užstatymo intensyvumas
3. sklypo užstatymo tankumas

II. PASTATAI
1. Negyvenamieji pastatai - sandėlis
1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis,
butų, vietų, lovų, aptarnaujančių žmonių skaičius,
kiti rodikliai)
1.2. bendras plotas
1.2.1. pagrindinis
1.2.2. pagalbinis
1.3. pastato tūris
1.4. aukštų skaičius
1.5. pastato aukštis
1.6.energetinio naudingumo klasė
1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų
klasė

Mato
vienetas

Kiekis

m²
%
%

101 524
51
47

m2
m2
m2
m³
vnt.
m
-

1933,39
1933,39
17933
1
13,00

Pastabos

-

Statinio projekto vadovas: O. Klionauskienė,
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

atestato Nr. 2161

Vaizdas iš pietvakarių

Vaizdas iš šiaurės vakarų pusės

