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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Šių projektinių pasiūlymų tikslas yra nustatyti žemės sklypo Agluonos g.5, Klaipėdoje galimo užstatymo ir
teritorijos naudojimo reglamentus. Vėliau šių pasiūlymų pagrindu bus projektuojama esamo pastato (buv.
Jūrininkų centro) rekonstrukcija.
ŽEMĖS SKLYPAS
Žemės sklypas Agluonos g.5 yra 0,3937ha ploto – statytojo nuosavybė. Jo kadastro Nr.2101/0005:246,
unikalus Nr.2101-0005-0246.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų
teritorijos.
Pagal dabar galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį planą sklypas yra teritorijoje, kur planuojama paskirtis gali
būti keičiama į daugiafunkcinės – visuomeninės, komercinės ir gyvenamosios paskirties teritorijas,
nekoreguojant esminių bendrojo plano sprendinių.
• Teritorija, reljefas.. Pagal sklypo topografinę medžiagą teritorijos reljefas yra beveik lygus. Žemės
paviršiaus altitudės kinta nuo 6,5m iki 7,2m.
• Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Šiuos tyrinėjimus 2018-12 atliko UAB „Klaipėdos inžineriniai
tyrinėjimai“.
•
Žemės naudojimo apribojimai: nustatyti:
VI. elektros linijų apsaugos zonos – 0,038ha;
XLIX. vandentiekio, lietaus ir fekalinių nuotekų tinklų įrenginių apsaugos zonos – 0,124ha.
XLVIII.šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – 0,037ha.
I. Ryšių linijų apsaugos zonos – 0,0264ha.
•
Servituto teisės žemės sklype: nėra
•
Sklype esantys pastatai. Sklype stovi kultūros paskirties pastatas – Jūrininkų Centras (unikalus
Nr.4400-0454-8818), pastatytas 2005 metais.
•
Sklype esantys želdiniai. Sklype, laisvoje nuo užstatymo ir kietų dangų, yra natūrali pieva, prie pat
pastato yra savaime užaugęs daugiakamienis gluosnis, kuris turės būti pašalintas.
•
Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype pakloti šie inžineriniai tinklai:
- vandentiekio tinklai;
- buitinių nuotekų tinklai;
- elektros tinklai;
- šilumos tinklai;
- lietaus nuotekų tinklai;
- ryšių tinklai;
- vid. slėgio dujotiekio tinklai.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
2018 metais esamą pastatą įsigiję savininkai (Novikontas Safety, UAB) nori jį rekonstruoti, pritaikant naujai
veiklai. Novikontas Safety užsiima jūrininkų treniravimu, gelbėjimui jūroje treniravimu, aukštalipių rengimu ir
treniravimu.
Esamas pastatas yra dviejų aukštų mūrinės konstrukcijos su sutapdintu stogu. Rekonstrukcijos metu
esamame pastate atliekami nežymūs pakeitimai, neliečiantys laikančių konstrukcijų. Bus griaunamos kai
kurios pertvaros, pasikeis patalpų paskirtis – atsisakoma esamos kavinės funkcijos, panaikinamas atskiras
įėjimas į kavinę. Pagrindinė veikla numatoma naujame priestate, paliekant esamą pagrindinį įėjimą per
esamą pastatą. Naujame priestate projektuojama patalpa aukštalipių ruošimui, jūrininkų gelbėjimosi
treniruočių baseinas su pagalbinėmis patalpomis, mokymo klasės. Konstrukcinė schema – g/b karkasas –
kolonos 6x6m, 6x8,4m, 6x11,9m žingsnio, tarpaukštinė perdanga monolitinė g/b, denginys profiliuoto plieno
ant metalinių sijų ar santvarų. Išorinės sienos – metaliniai daugiasluoksniai paneliai su akmens vatos užpildu.
Vidaus kieme, suformuotame esamo pastato ir priestato numatoma rengti mokymus lauke, panaudojant
treniruočių bokštą ir statinį iš jūrinių konteinerių. Treniruočių kiemas gali būti aptveriamas ažūrine tvora.
Šių projektinių pasiūlymų tikslas yra nustatyti naujus užstatymo reglamentus, kurie atitiktų sklypo naudotojo
poreikius. Numatomi maksimalūs galimi užstatymo rodikliai – tankumas 35%, intensyvumas – 50%.
Maksimalus pastatų aukštis nurodomas 15m.
Automobilių parkavimas. Projektiniame pasiūlyme parodyta 40 automobilių parkavimo vietų sklype.
Parkavimo vietų skaičiaus poreikis priklauso nuo pasirinktos patalpų paskirties. Projektuojamo objekto
paskirtis yra nestandartinė, todėl mokymo klasės traktuojamos, kaip administracinės patalpos. Jei skaičiuoti
kaip mokslo paskirties, neįmanoma nustatyti konkretaus besimokančiųjų skaičiaus dėl mokymo specifikos.
Praktiškai būna apmokomos 10-20 žmonių grupės. Skirtingose mokymo klasėse vyksta skirtingos tematikos
apmokymai, kuriems reikia skirtingų mokymo priemonių, todėl vienu metu nevyksta užsiėmimai visose
mokymo patalpose. Skaičiuojama (pagal STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“), kad objekto
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plėtrai, parodytai šiame PP, reikėtų apie 40 vietų (26 vietų 644m administracinių patalpų pagrindinio ploto,
2
14 vietų 396m sporto ir baseino patalpoms).
Ištrauka iš STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2011 „GATVĖS. BENDRIEJI
REIKALAVIMAI.“
30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto

4.

Administracinės paskirties pastatai

10.

Mokslo paskirties pastatai

10.1

Aukštosios mokyklos

1 vieta 10 studentų

12.2.

Sporto klubai, baseinai

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

Želdiniai. Komercinės paskirties teritorijoje turėtų būti ne mažiau 15% apželdinto ploto. Pagal PP žali plotai
užima 17,7% sklypo. Saugomų medžių nėra.
Inžineriniai tinklai.
Iki esamo objekto yra atvestos visos miesto inžinerinės komunikacijos. Šildymas – iš miesto centralizuotų
tinklų.
Baseino vandens šildymas numatomas dujinis – iš esamos vid. slėgio trasos, esančios prie sklypo, pagal
išduotas prisijungimo sąlygas.
TERITORIJOS RODIKLIAI
Rodikliai

Esami
2

Projektiniame pasiūlyme
(maksimalūs leistini)
3937
10 (15)
27 (35)
39 (50)

3937
Apie 8
11
15

Sklypo plotas m
Pastatų aukštingumas m
Užstatymo tankumas %
Užstatymo intensyvumas %

PLANUOJAMO PASTATO PRELIMINARŪS RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas

Esamas

Po
rekonstrukcijos

Bendras plotas, m²
3
Tūris, m
Užstatytas plotas m²

583,28
2620
433

1530,25
8253
1040

Energetinio naudingumo klasė

D

C

- visi šie rodikliai yra preliminarūs ir gali keistis. Patvirtinus projektinius pasiūlymus, bus daromas
rekonstrukcijos techninis projektas, tiksliau atitinkantis užsakovo poreikius.

Pareigos
Projekto vadovas
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