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PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS
Objektas.
Administracinio pastato ir aikštelės Vėjo g. 147 Klaipėdoje, statybos projektas.
Statytojas (užsakovas).
UAB ,,SIMIS”.
Projektuotojas.
Projektinius pasiūlymus parengė projekto vadovė Laura Merkelienė, atestato Nr. A1779,
individualios veiklos Nr. 610609.
Statybos rūšis.
Nauja statyba.
Statinių pagrindinė naudojimosi paskirtis.
Projektuojami statiniai:
-Administracinis pastatas- (7.2.) administracinės paskirties pastatai – pastatai
administraciniams tikslams;
-Aikštelė- (12) kitos paskirties inžineriniai statiniai [3.26] − fortai, bunkeriai, šaudyklos,
techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos
gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos
kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai
statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės
sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai);
-Stoginė Nr.1- (12) kitos paskirties inžineriniai statiniai [3.26] − fortai, bunkeriai, šaudyklos,
techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos
gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos
kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai
statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės
sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai);
-Stoginė Nr.2- (12) kitos paskirties inžineriniai statiniai [3.26] − fortai, bunkeriai, šaudyklos,
techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos
gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos
kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai
statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės
sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai);
-Tualetas- (7.22) kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, nurodant tikslinę paskirtį
(lošimų namų pastatai ir kita), kurių negalima priskirti prie kitų Reglamente išvardintų pastatų
grupių (pogrupių).
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Statinių kategorija.
Administracinis pastatas- neypatingas statinys.
Aikštelė- II gr. nesudėtingas statinys.
Stoginė Nr.1- I gr. nesudėtingas statinys.
Stoginė Nr.2- I gr. nesudėtingas statinys.
Tualetas- I gr. nesudėtingas statinys.
PROJEKTUOJAMO OBJEKTO ŽEMĖS SKLYPO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Žemės sklypas:
- Sklypo adresas: Vėjo g. 147 Klaipėda.
- Žemės sklypo kadastro numeris: 2101/0039:385 Klaipėdos k.v.
- Žemės sklypo naudojimosi būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.
- Žemės sklypo plotas: 2.0500 ha.
- Nuosavybės teisė: UAB „Simis“ į.k. 300904595.
SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
Sklypas, kuriame planuojami pastatai yra Klaipėdos mieste Vėjo g. 147. Įvažiavimas į sklypą
yra numatomas iš Vėjo gatvės. Projektu numatoma tvarkyti dalį sklypo esantį arčiau Vėjo
gatvės.
Pastatai sklype dėliojami taip kad būtų patogu vykdyti lauko prekybos veiklą.
Aikštelėje numatoma išdėstyti prekybai/nuomai skirtą produkciją (klojinius ir pastolius). Aikštelė
kojama betoninėmis trinkelėmis, prieš tai paruošus visus reikiamus sluoksnius užvažiuojamai
dangai. Nuo aikštelės numatomas lietaus surinkimas.
Aministracinis pastatas numatomas arčiausiai gatvės ir pėsčiųjų takelio. Šalia administracinio
pastato numatytas tualetas skirtas klientams. Toliausiai nuo gatvės nutolusioje vietoje
numatoma statyti dvi stogines.
Automobilių stovėjimo vietos numatomos tarp įvažiavimo ir administracinio pastato.
Planuojamas sklypo apželdinimo plotas daugiau negu 59% viso sklypo. Planuojami želdiniai –
veja.
Sklypo užstatymo tankis ~ 3%, užstatymo intensyvumas ~ 4%.
Sklypas yra šalia gyvenamosios teritorijos. Įrengiant automobilių stovėjimo vietas išlaikomas
privalomas minimalus atstumas iki gyvenamųjų pastatų. Projektuojama aištelė atitraukiama nuo
sklypo ribos gatvės pusėje. Sklype numatomi pandusai neįgaliesiems prie administracinio
pastato ir tualeto.
ARCHITEKTŪRA
Administracinis pastatas atlieka reprezentacinę funkciją. Pastatas numatytas vienatūris, dviejų
aukštų. Pastate numatoma iki 5 darbo vietų. Pastate numatyta visas pagrindines
administracines patalpas įrengti pirmame aukšte, o antrame aukšte numatytos pagalbinės
patalpos, neskirtos klientų aptarnavimui.
Tualetas atkartoja administracinio pastato architektūrą. Abu pastatai numatomi vienodo
medžiagiškumo ir išraiškos. Pastatai gaminami iš standartinio dydžio konteinerių (20 pėdų).
Kiekvienas modulis sudarytas iš tvirtos plieninės rėminės konstrukcijos ir lengvai įmontuojamų ir
išmontuojamų sieninių plokščių. Moduliai sujungiami tarpusavyje šonais, kai kuriuose vietose
išimant sienines plokštes. Pastatai statomi ant keitos dangos su min. 6 atramos taškais vienam
moduliui. Sienų išorinė spalva -sidabrinė (RAL 9006), vidaus spalva -balta.
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Stoginės statomos toliau nuo gatvės, sklypo viduryje. Stoginės lengvų konstrukcijų- metalo
karkaso ir tentinės medžiagos.
VEIKLOS APRAŠYMAS
UAB „Simis“ pagrindinė veikla klojinių ir pasolių nuoma. Projektuojamoje aištelėje numatoma
išdėstyti parduodamą ir nuomojamą įrangą. Stoginės naudojamos krituliams jautrios įrangos
išdėstymui. Klientų patogumui numatomas tualetas šalia administracinio pastato.
Administraciniame pastate numatytas klientų priėmimas pirmame pastato aukšte, antrame
pastato aukšte numatomos darbuotojų pagalbinės patalpos.
Darbo laikas numatomas 8.00-17.00. Žmonės dirba viena pamaina. Pastovios darbo vietos
numatomos tik administraciniame pastate. Viso iki 5 darbo vietų.
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ RODIKLIAI
Administracinis pastatas:
- naudojimo paskirtis- administracinės paskirties pastatai;
- užstatytas plotas ~93,00 m2;
- bendras plotas ~155,07 m2;
- statybinis tūris ~540.00 m3;
- pastato aukštis ~6,20m;
- pastato aukštų skaičius 2;
- parkavimas antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė.
Tualetas:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties pastatai;
- užstatytas plotas ~29,50 m2;
- bendras plotas ~26,25 m2;
- statybinis tūris ~89.00 m3;
- pastato aukštis ~3,00m;
- pastato aukštų skaičius 1;
- parkavimas antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė.
Stoginė Nr.1:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inžineriniai statiniai;
- užstatytas plotas ~288,00 m2;
- statinio aukštis ~7,00m.
-

Stoginė Nr.2:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inžineriniai statiniai;
- užstatytas plotas ~288,00 m2;
- statinio aukštis ~7,00m.
Aikštelė:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inžineriniai statiniai;
- užimamas plotas ~7560,00 m2;
- statinio aukštis ~7,00m.
-

KONSTRUKCIJOS
Tikslus konstruktyvinis modelis bus pasirinktas techninio projekto rengimo metu. Renkantis
pastatų konstrukcinę schemą bus atsižvelgta į tai, kad būtų kuo optimaliau įgyvendinta idėja ir
tuo pačiu, kad būtų galimybė turėti lanksčią vidinių patalpų išplanavimo galimybę.
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STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI (STADIJOS)
Užsakovo (statytojo) pageidavimu projektavimo darbai vykdomi etapais:
projektiniai pasiūlymai;
techninis darbo projektas;
Statinio techninio ir darbo projekto detalumas nustatomas Užsakovo kartu su Projektuotoju
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus rengiamo
projekto sudėties reikalavimus.

PV L.Merkelienė
Kvalifikacijos atestato Nr. A1779
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