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Paslaugų paskirties pastato, Šaulių g. 25, Klaipėdoje. statybos projektiniai pasiūlymai. 

 

PROJEKTINI Ų PASIŪLYM Ų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengti 
projektiniai pasiūlymai,  sąrašas: 

- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas  
- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
- 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“ 

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
-STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
-STR 1.07.03:2017  „Statinių techninės  ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ 
- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
- STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir  naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ 
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ 
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
- STR 2.01.05:2003 „Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ 
- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
- STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
- STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 
- STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ 
- STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
- STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 
- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 
- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 
- STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 



2019-10- PP–.AR 
Lapas Lapų Laida 

2 11 0 

 

- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
- STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ 
- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
- HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 
- HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
- HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ 
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010.12.07 įsakymu Nr. 1-338  

- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr.1-66, 2009-05-22 
įsakymo Nr.1-168 redakcija; 

- Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės., patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr.1-66, 
2009-05-22 įsakymo Nr.1-168 redakcija. 

     - Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 
taisyklės, patvirtintos LR Žemės ūkio ministro 2002.12.30 įsakymu Nr. 522.  
 
Teritorijų planavimo dokumentai: 

- Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas 2007 m. balandžio 5 d., Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. T2-110; Rengiamas Klaipėdos miesto bendrasis planas. 

- 1998-12-22 Teritorijos tarp Lietuvininkų a., Šaulių, S. Daukanto ir H. Manto gatvių detalusis planas 
(sprendimo Nr. 216)  

-  
SKLYPO PLANO DALIS 
 

Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą 
Geografinė vieta. Sklypas, kuriame numatoma paslaugų paskirties pastato statyba,  yra Klaipėdos mieste, 

Šaulių g. 25.  
Sklypo kadastrinis Nr.2101/0003:830, pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas – komercinės 

paskirties objektų teritorijos. 
Bendras sklypo plotas – 3622 m². Nuosavybės teisė – Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise 

valdomas sklypas išnuomotas UAB „Clinicus Klaipėda“, Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 13SŽN-74-
(14.13.55.); Pakeitimas Nr.13SŽN-74(14.13.55.) 

Statytojas - UAB „Clinicus Klaipėda“, į.k. 303097872. 
Klimato sąlygos. 

Projektuojamas pastatas yra teritorijoje, kuri pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ priklauso  III-jam 
vėjo apkrovos rajonui bei I-jam sniego apkrovos rajonui. 

Vidutinė mėnesio išorės oro temperatūra 
Mėnuo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-2,8 -2,6 0,3 5,0 10,6 14,3 16,6 16,8 13,3 9,0 3,9 -0,1 

 
Metinė išorės oro  temperatūra, vidutinė šildymo sezono trukmė ir išorės oro temperatūra  

Šildymo sezono pradžia/ pabaiga  <10 oC Šildymo sezono pradžia/ pabaiga  <8 oC Metinė 
temperatūra 
°C 

Vidutinė temperatūra, 
°C 

Trukmė, paromis 
Vidutinė 
temperatūra, °C 

Trukmė, paromis 

1,9 214 1,0 191 7,0 
 
Žemės reljefas. Sklypo paviršius suplaniruotas, grindiniai esami. Sklypo reljefo absoliutiniai aukščiai kinta 

nuo + 8,48 iki + 8,13 (abs. alt.), sklypas nuolaidus šiaurės kryptimi. Aukščiausia sklypo vieta +8,74 (abs. alt.) yra 
sklypo šiaurinėje dalyje ties sklypo viduriu.  

Esami želdiniai.  
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Sklypas visiškai urbanizuotas, vertingų želdinių nėra. Buvusio užstatymo griuvėsių vietoje augo nevertingi krūmai. 
Dabar teritorija valoma. Prieš pirmo ir antro etapo projektavimą sklype Šaulių g. 25 ir gretimybėse atliktas esančių 
medžių būklės įvertinimas. „Želdinių, esančių adresu – Šaulių g. 25, Klaipėda, įvertinimo aktas“ su priedais, 
pateikiamas Projektinių pasiūlymų prieduose. Vadovaujantis šiuo aktu, rekomenduojama medį Nr. 4 (žr. Sklypo 
sutvarkymo planas) šalinti, jo atsodinimą numatant kartu su Šaulių g. medžių pakeitimu.  

Projektuojamo sklypo apželdinimas sprendžiamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-12-21 d. 
įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“, kurio 5 punktas 
apibrėžia projektuojamo sklypo padėtį ir nustato taikytinas priemones: 

„5. Tvarkos aprašas netaikomas sklypams, esantiems senamiesčiuose, miestų centro susiklosčiusioje 
užstatymo zonoje, tačiau esamų želdynų plotas, atitinkantis normas tuose sklypuose neturi būti mažinamas“. 

 
Pastatai, inžineriniai tinklai.  

Sklype Šaulių g. 25 esantys statiniai turintys skirtingus adresus. 
 
Statiniai adresu H. Manto g. 38: 

1. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso administracinis pastatas Unikalus daikto Nr. 2192-0004-
8021; KVR unikalus objekto kodas 25110; statybos metai – 1920; pažymėjimas plane 1B2p 
(neprojektuojamas) 

2. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso sandėlis Unikalus daikto Nr. 2192-0004-8010; KVR 
unikalus objekto kodas  31138; statybos metai – 1920; pažymėjimas plane 3I1p (suprojektuotas ir 
suderintas atskiru projektu, 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040) 

3. Administracinis pastatas Unikalus daikto Nr. 2192-0004-8032; statybos metai – 1920; pažymėjimas 
plane 2B2p (suprojektuotas ir suderintas atskiru projektu, 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040). 
 

Statiniai adresu Šaulių g. 25: 
4. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso alaus daryklos pastatas - Gamykla 

Unikalus daikto Nr. 2180-0000-2011; KVR unikalus objekto kodas  25109; statybos metai – 1800; 
pažymėjimas plane 2P4p (suprojektuotas ir suderintas atskiru projektu, 2019-07-02, Nr.:LRS-31-190702-
00041). 

5. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso spirito varykla - Sandėlis 
Unikalus daikto Nr. 2180-0000-2020; KVR unikalus objekto kodas  25108; pažymėjimas plane 1F2P 
(suprojektuotas ir suderintas atskiru projektu, 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040). 
 

Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso (25107) pastatai, nuosavybės teise priklausantys UAB „Clinicus 
Klaipėda“ – buvęs alaus bravoras (25109) ir buvusi spirito gamykla (25108), taip pat vidiniai komplekso pastatai – 
sandėlis (31138) ir administracinis pastatas.  

 
Sklypo inžineriniai tinklai 

Sklypo teritorijoje yra išvystyta miesto inžinerinių tinklų infrastruktūra.  Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose 
ūkinė veikla turi būti vykdoma griežtai laikantis apribojimų, numatytų „Specialiosiose žemės ir miško naudojimo 
sąlygose“ (LRV 1992.05.12 nutarimas Nr. 343, red. 1995.12.29 nutarimas Nr. 1640). Naujų tinklų tiesimas ir 
esamų iškėlimas projektuojamas vadovaujantis tinklus ekslpoatuojančių žinybų sąlygomis. 

 
Kultūros paveldo vertybės 

Greta projektuojamo pastato esantys pastatai (suprojektuoti ir suderinti atskirais projektais: 2018-07-31, Nr.:LRS-
31-180731-00040; 2019-07-02, Nr.:LRS-31-190702-00041) yra valstybės saugomos vertybės – Klaipėdos 
istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012), teritorijoje ir sudaro Spirito 
– alaus gamyklos statinių  kompleksą (KVR kodas  25107).  

Kompleksui priskirti: administracinis pastatas (25110), sandėlis (31138), administracinis (buvęs buitinis 
pastatas), alaus darykla (25109, dalis pastato – griuvėsiai), spirito varykla (25108). 
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1 pav. Spirito – alaus gamyklos statinių kompleksą (25107) sudarantys statiniai: 

1.Administracinis pastatas (25110); 2.Sandėlis (31138); 3.Administracinis pastatas; 4.Alaus daryklos 
pastatas (25109, dalis pastato - griuvėsiai); 5.Spirito varyklos pastatas (25108). 

 
Keliai, aikštelės.  

Parengtu ir suderintu projektu (2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040) atkuriamas sklypą kertantis pasažas tarp 
Šaulių ir H. Manto g., kuriuo numatomas laisvas žmonių judėjimas. Komplekso sklypo užstatymas perimetrinis, 
sklypo ribos sutampa projektuojamų pastatų fasadais, vietomis pastatai blokuojasi prie gretimuose sklypuose 
esančių pastatų.  
Atskiru projektu (2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040) suprojektuotas pagrindinis įvažiavimo/išvažiavimo 
kelias per detaliajame plane suprojektuotą servitutą esantį į šiaurę nuo sklypo ribos; važiavimo trasa jungiasi su 
Šaulių g. Pietinėje pusėje esamas patekimas į sklypą paliekamas pėstiesiems ir inžineriniams tinklams, 
projektuojant bromą. 

Įvažiavimas ir prieigos prie projektuojamo pastato, sklypo paviršius, grindiniai – suprojektuoti ankstesniais 
projektais (2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040 ir 2019-07-02, Nr.:LRS-31-190702-00040)., vykdomi šiuo 
metu. 

 
Aplinkinis užstatymas.  

Projektuojamas sklypas Šaulių g. 25 yra Klaipėdos mieste Klaipėdos istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu 
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012), teritorijoje, pastatai esantys sklype sudaro Spirito – alaus 
gamyklos statinių  kompleksą (KVR kodas  25107).  Sklypas yra tarp Šaulių g. rytinėje pusėje, H. Manto 
vakarinėje pusėje, pietinėje ir šiaurinėje pusėse sklypas ribojasi su kitais sklypais ir valstybine žeme.  

Vandens telkiniai.  Esamų vandens telkinių sklype nėra.  

Topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui reikalingi duomenys.  

Parengti priešprojektiniai darbai: 
- topografinė nuotrauka 
- archeologiniai tyrimai 

Žvalgomuosius archeologinius tyrimus atliko archeologas Darius Balsas, pagal 2016-09-28 LR Kultūros 
paveldo departamento prie kultūros ministerijos išduotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus Nr. LA-381. 

2016 m. spalio 12-15 d. Klaipėdos m., sklype Šaulių g. 25, buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. 
Kadangi minėtas sklypas patenką į saugomas Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir 
Spirito-alaus gamyklos statinių komplekso (25107) teritorijas, tyrimų užsakovas UAB „Uostamiesčio projektas“ 
užsakė atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

 
Leidimas vykdyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus LA-381 buvo išduotas Kultūros paveldo 

departamente 2016-09-28 pagal MAK aprobuotą žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektą. 
 
Archeologinių tyrimų tikslas – archeologinių vertingųjų savybių paieška. Surinkti mokslinius 

archeologinius duomenis – fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines 
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struktūras, parengti atitinkamas paminklosaugines rekomendacijas. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu, apie 
2800 m2 dydžio teritorijoje, buvo ištirti 7 2x2 m dydžio šurfai, iš viso 28 m2 plotas. 

 
Paminklosauginiai reikalavimai: 

1. Tirtame sklype Šaulių g. 25, Klaipėdos m.  
2) archeologiškai vertingo sluoksnio, struktūrų ir radinių nerasta, todėl galima vykdyti žemės kasimo 

darbus be papildomų tyrimų. 
 
Klaip ėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Spirito-alaus gamyklos 

statinių komplekso (25107), Klaipėdos m., Šaulių g. 25, 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrim ų pažyma 
(su priedais) pridedama Projekto bendrosios dalies prieduose 

 
Prieš vykdant žemės judinimo darbus už sklypo Šaulių g. 25 privaloma atlikti archeologinius 

tyrimus. 
 

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys  apie:  
Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype. 

Sklype projektuojamas naujas paslaugų paskirties pastatas. Paslaugos numatomos susijusios su sklype 
atskirais etapais suprojektuotų pastatų veikla. 
Remiantis turimu detaliuoju planu UAB „Clinicus Klaipėda“ nuomojamoje sklypo dalyje projektuojamas nedidelio 
tūrio pastatas (du aukštai, be palėpės, bendras plotas – apie 93 kv.m., aukštis iki 8,5m.). Pastatas, projektuojamas 
kiemo gilumoje, ir dėl mažo tūrio nebus matomas nei nuo H.Manto, nei nuo Šaulių gatvių. Naujas pastatas sklype 
dviem galiniais fasadais ribosis su  UAB „Clinicus Klaipėda“priklausančiais pastatais, nugariniu fasadu ant sklypo 
ribos - su valstybine žeme (valstybinėje žemėje sklypas nesuformuotas, NŽT  pritarimas gautas) ir valstybinėje 
žemėje esančia transformatorine. Šaulių g.25 sklypo kiemo išklotinėje  bus pilnai matoma tik vieno fasado 
plokštuma.  Projektuojamo fasado plokštuma bus sutapdinta su greta esančių fasadų plokštumomis ir užbaigs 
istoriškai susiformavusį užstatymą ties šiaurine sklypo dalimi. 
Inžineriniai tinklai susisiekimo komunikacijos suprojektuotos ir suderintos atskiru projektu (2018-07-31, Nr.:LRS-
31-180731-00040).  
 
statinio paskirtis- paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti- STR 1.01.03:2017  „Statinių 
klasifikavimas“-7.4. punktas.   
statinio kategorija- neypatingas statinys- STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“. 
 
Projektuojami inžineriniai tinklai.  
Vandentiekis, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai- centralizuoti. Šildymas- geoterminis. 
 
Susisiekimas. Lengvojo autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją, jo stovėjimo aikštelės už sklypo ribų. Sklype 
įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai. 
Vadovaujantis projektu (1 etapas 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040; 2 etapas 2019-07-02, Nr.: LRS-31-
190702-00041) pastato vieta sklype numatyta atsižvelgiant į istorinę medžiagą apie alaus bravoro kompleksą 
(tyrimai, fotofiksacijos), detaliojo plano sprendinius ir projektinius pasiūlymus. Parengtu projektu (1 etapas 2018-
07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040; 2 etapas 2019-07-02, Nr.: LRS-31-190702-00041) numatomas sklypą kertančio 
pasažo tarp Šaulių ir H. Manto g. atkūrimas, kuriuo numatomas laisvas žmonių judėjimas. Komplekso sklypo 
užstatymas perimetrinis, sklypo ribos sutampa su esamų pastatų fasadais, vietomis pastatai blokuojasi prie 
gretimuose sklypuose esančių pastatų ( privalomi pritarimai gauti ankstesnių projektų rengimo metu). 

Suprojektuotas ir suderintas (1 etapas 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040; 2 etapas 2019-07-02, Nr.: 
LRS-31-190702-00041) pagrindinis įvažiavimo/išvažiavimo kelias per detaliajame plane suprojektuotą servitutą 
esantį į šiaurę nuo sklypo ribos; važiavimo trasa jungiasi su Šaulių g.  

Automobilių stovėjimo vietų poreikis nustatomas įvertinus numatomas pastatų paskirtis ir jų rodiklius, 
kurie sąlygoja pastatų naudojimo intensyvumą juos įrengus, vadovaujantis STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, XIII skyriaus „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“ reikalavimais, 
bei įvertinus Klaipėdos m. savivaldybės tarybos nustatytą koeficientą teritorijai (zonai), kurioje yra projektuojamas 
sklypas su pastatais.  
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Automobili ų vietos sklype suprojektuotos ir suderintos anksčiau rengtais projektais (1 etapas 2018-07-31, 
Nr.:LRS-31-180731-00040; 2 etapas 2019-07-02, Nr.: LRS-31-190702-00041): 
Projektuojamuose pastatuose reikalingoms funkcijoms užtikrinti, planuojamas įrengti automobilių stovėjimo vietų 
skaičius nustatymas 

Svečių namams Nr. 1 (Gamykla (2180-0000-2011, buv. alaus darykla) 
Patalpos Automobilių poreikis Bendras kiekis 
Apartamentai – 30 vnt. 1 vt. / 2 apartamentams 15 
Restoranas – 97,35 m² 1 vt. / 15 m² 6,5 
Paslaugų pask. – 1 vnt. Pagal numatomą 

darbuotojų skaičių 
1 

Konsultaciniai kabinetai 
– 2 vnt. 

3 vt. / 1 konsultacinis 
kabinetas 

6 

Bendras poreikis 28,5 
 
Klinika  (Sandėlis (2180-0000-2020, buv. spirito varykla)* 
Patalpos Automobilių poreikis Bendras kiekis 
Konsultaciniai kabinetai 

– 6 vnt. 
3 vt. / 1 konsultacinis 

kabinetas 
18 

Bendras poreikis 18 
 

* Gydymo paskirties pastatui automobilių stovėjimo vietų poreikis skaičiuojamas pagal STR 2.06.04.2014 „Gatvės 
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, XIII skyriaus „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“, 30 
lentelės grafą 11.2. Toks skaičiavimas labiausiai atitinka būsimą pastato naudojimo specifiką, nes būsimoje 
klinikoje nebus teikiamos ilgalaikio stacionaraus gydymo paslaugos, bus vykdomos trumpalaikės konsultavimo ir 
procedūrų paslaugos. Antrame aukšte įrengtose operacinėse dirbs personalas, kuriam skirti ir pirmajame aukšte 
įrengiami konsultaciniai kabinetai.  

Svečių namams (Sandėlis (2192-0004-8010) 
Patalpos Automobilių poreikis Bendras kiekis 
Apartamentai – 3 vnt. 1 vt. / 2 apartamentams 1,5 
Bendras poreikis 1,5 
 
Paslaugų paskirties pastatui (Administracinis pastatas (2192-0004-8032) 
Patalpos Automobilių poreikis Bendras kiekis 

Paslaugų pask. Patalpos – 44,58 
m² 

1 vt. / 25 m² 2 

Poilsio pask. 
apartamentas – 1 vnt. 

1 vt. / 2 apartamentams 1 

Bendras poreikis 3 
 

Projektuojamam paslaugų paskirties pastatui minimalus automobilių stovėjimo vietos nustatomos 
vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“   

Eil. Nr. Pastatų 

Minimalus 
automobilių 
stovėjimo vietų 
skaičius 

Projektuojamo 
pastato 
duomenys  

 Reikalingas 
minimalus 
automobilių 
stovėjimo 
vietų skaičius 

1.3 Paslaugų paskirties pastatai 
Pagal numatomą 
darbuotojų skaičių 

1 
 

1 

Viso:  1 
 
Bendras projektuojamam, įskaitant ir atskiru projektu suderintus pastatus (1 etapas 2018-07-31, Nr.:LRS-

31-180731-00040; 2 etapas 2019-07-02, Nr.: LRS-31-190702-00041), pastatui reikalingas automobilių stovėjimo 
vietų kiekis – 52. Įvertinus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą koeficientą miesto daliai, kuriame yra 
projektuojamas sklypas – 0,75 – automobilių stovėjimo vietų poreikis yra 39 vietos. Sklype suderintos ir 
suprojektuotos 25 automobilių stovėjimo vietos.  
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Trūkstamų stovėjimo vietų kompensavimas numatomas spręsti bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija įrengiant automobilių vietas už sklypo ribos, perplanuojant gretimame sklype 
valstybinėje žemėje esančią stovėjimo aikštelę arba skiriant lėšas automobilių vietų įrengimui mieste, pagal 
kompensavimo už neįrengtas privalomas automobilių stovėjimo vietas sutartį tarp Statytojo ir Klaipėdos m. 
savivaldybės administracijos. Už 14 neįrengiamų aut. stovėjimo vietų Statytojo bus kompensuojama nustatyta 
tvarka. 

Pastatų altitudžių parinkimas. Pastato vertikalus nužymėjimas– pagal esamas sklypo reljefo, esamų dangų 
altitudes. 
Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, eksterjero elementai. 
Pastatas, projektuojamas kiemo gilumoje, ir dėl mažo tūrio nebus matomas nei nuo H.Manto, nei nuo Šaulių gatvių. 
Naujas pastatas sklype dviem galiniais fasadais ribosis su  UAB „Clinicus Klaipėda“priklausančiais pastatais, 
nugariniu fasadu ant sklypo ribos - su valstybine žeme (valstybinėje žemėje sklypas nesuformuotas, NŽT  
pritarimas gautas) ir valstybinėje žemėje esančia transformatorine. Šaulių g.25 sklypo kiemo išklotinėje  bus pilnai 
matoma tik vieno fasado plokštuma.  Projektuojamo fasado plokštuma bus sutapdinta su greta esančių fasadų 
plokštumomis ir užbaigs istoriškai susiformavusį užstatymą ties šiaurine sklypo dalimi. 
Pagrindinis įėjimas projektuojamas pietinėje pastato dalyje. Pastate numatomas bromas piestiesiems ir 
inžineriniams tinklams. Teritorijos apželdinimas ir dangos suprojektuotos (1 etapas 2018-07-31, Nr.:LRS-31-
180731-00040; 2 etapas 2019-07-02, Nr.: LRS-31-190702-00041). 
Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimas. Sklypo 
aptvėrimas ir apsaugos priemonės suprojektuoti pirmaisiais etapais. 
Sklype supriojektuotas apšvietimas atitinka STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus.  
 
Želdiniai. 
 Sklypas visiškai urbanizuotas, vertingų želdinių nėra.  

Projektuojamo sklypo apželdinimas sprendžiamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-12-21 d. 
įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“, kurio 5 punktas 
apibrėžia projektuojamo sklypo padėtį ir nustato taikytinas priemones: 

„5. Tvarkos aprašas netaikomas sklypams, esantiems senamiesčiuose, miestų centro susiklosčiusioje 
užstatymo zonoje, tačiau esamų želdynų plotas, atitinkantis normas tuose sklypuose neturi būti mažinamas“. 
 
Atliekų surinkimas ir tvarkymas. Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu 
Nr.722 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pastato eksploatavimo metu buitinės atliekos bus 
komplektuojamos į konteinerius, šiuo metu atskiru projektu numatomus šiaurinėje sklypo pusėje esančios 
automobilių  aikštelės ribose. Konteineriai bus nutolę apie 90m. Buitines atliekas tvarko komunalinis ūkis (kuris 
tvarko buitines atliekas toje vietovėje), su kuria yra pasirašyta buitinių atliekų tvarkymo sutartis. 

Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams, teritorij ų planavimo dokumentams, 
esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 
trečių asmenų interesų apsaugos reikalavimams. Sprendiniai ir sudėtis atitinka bendrojo plano sprendinius, išpildo 
statytojo techninėje užduotyje pateiktus reikalavimus, taip pat Statybos techniniams reikalavimams, LR Statybos 
įstatymui, LR teritorijų planavimo įstatymui, higienos normoms ir kitiems projektavimą reglamentuojantiems LR 
teisės aktams. Sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.  
Sklypo plano projekto dalies sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, atitinka įstatymų, teisės aktų ir 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Detalus planas teritorijai tarp Lietuvininkų a., Šaulių, S.Daukanto ir H.Manto gatvių patikslintas 1998 m. 
sprendimu Nr. 216. Šaulių g. 25 sklype detaliuoju planu numatytos kelios vietos, kur siūlomas  naujas užstatymas. 
Viena  jų – ties pietine sklypo kraštine ant ribos su valstybine žeme, kur ir projektuojamas pastatas. 

Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 332 punkte nurodyta, kad galiojančiuose detaliuosiuose 
planuose, parengtuose pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį reglamentą, vartotojų sąvokų turinys turi būti 
suvokiamas pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą. 

Detaliojo plano rengimo (konkrečiai – patvirtinimo) metu galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo 
redakcijoje (nuo 1997-10-07 iki 2000-04-10) užstatymo tankio sąvoka pagrindinėms sąvokoms skirtame įstatymo 
straipsnyje nebuvo apibrėžta, taip pat ji nebuvo detaliau reguliuojama ir pačiame įstatymo tekste. Tačiau tuo metu 
galiojusiame įstatymą detalizavusiame Laikinajame detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo 
rėžimo reglamente buvo nustatyta, kad detaliajame plane nustatomi privalomieji reikalavimai yra šie: žemės sklypo 
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(teritorijos) naudojimo būdas; statinių aukštis; užstatymo tankis; užstatymo intensyvumas (7 p.). Tame pačiame 
teisės akte nurodyta, kad užstatymo tankis reglamentuoja statiniais užstatyto ploto santykį su viso sklypo plotu (7.3. 
p.). 

Panaikinus statybos normų ir taisyklių SNIP 2.08.01-89 „Gyvenamieji pastatai. Projektavimo normos“ 2 
priedo – Gyvenamųjų namų ir jų butų ploto, bendrabučių gyvenamųjų ir kitų patalpų ploto, statybinio tūrio, 
užstatymo ploto ir aukštų skaičiaus skaičiavimo taisykles; statybos normų ir taisyklių SNIP 2.08.02-89 
„Visuomeniniai statiniai. Projektavimo normos“ 3 priedo – Statinių bendrojo, naudingojo ir normuojamojo ploto, 
statybinio tūrio, užstatymo ploto ir aukštų skaičiaus skaičiavimo taisykles, įsigaliojo STR1.14.01:1999 „Pastatų 
plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka, pagal kurią buvo skaičiuojamas statiniais užstatytas plotas iki 2014m parengtuose 
detaliuose planuose: skaičiuojamas pirmojo aukšto horizontalaus pjūvio (projekcijos) plotas. Į šį plotą 
įskaičiuojami po pastatų padarytų įvažų, erdvių žmonėms praeiti ir kitoms reikmėms, portikų plotai; balkonų, 
erkerių ir kitų konsolinių pastato dalių plotai neskaičiuojami. Terminas „užstatymo zona“ detaliojo rengimo metu 
dar neegzistavo. Todėl projektuojant pastatą, siūlomą užstatymo vietą tiksliai atitiko pastato pirmo aukšto 
projekcija, pagal kurią buvo skaičiuojamas tankumas detaliojo plano rengimo metu. Rengiamame projekte 
skaičiuojant  viso sklypo užstatymo tankumą yra vadovaujamasi šiuo  metu galiojančia tvarka. 

Todėl projektuojamo pastato antro aukšto pjūvio (projekcijos) plotas didenis negu pirmo aukšto. 
Komponuojant pastatą detaliuoju numatyto pėsčiųjų tako – pasažo vieta taip pat atitinka detaliojo plano 

sprendinius. 
 
Priešgaisrinių  mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimo prie statinio ir apsisukimo (jei reikia)  aikštelės; 
gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas.  
Prie projektuojamo pastato numatomas gaisrinių automobilių privažiavimas iš šiaurinės ir pietinės pusės. Gaisro 
atveju vanduo bus imamas iš artimiausio priešgairinio hidranto. 

Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės. 
Prie  pastato numatomi pėsčiųjų takai atitinka STR 2.03.01 : 2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 
negalia reikmėms“ reikalavimus. Projektuojamame pastate pirmas aukštas pritaikytas ŽN reikmėms. 

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 
reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, 
kult ūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principini ų sprendinių 
trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos 

Sklypas yra Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (KVR kodas 22012), Spirito – alaus gamyklos 
statinių  komplekso (KVR kodas  25107) teritorijoje.  Sklypas yra tarp Šaulių g. rytinėje pusėje ir H. Manto 
vakarinėje pusėje. Pietinėje ir šiaurinėje pusėse sklypas ribojasi su kitais sklypais ir valstybine žeme, kurioje 
sklypas nesuformuotas. 

Remiantis turimu detaliuoju planu UAB „Clinicus Klaipėda“ nuomojamoje sklypo dalyje projektuojamas 
nedidelio tūrio pastatas (du aukštai, be palėpės, bendras plotas apie 93 m2 aukštis iki 8,5m.). Pastatas, 
projektuojamas kiemo gilumoje, ir dėl mažo tūrio nebus matomas nei nuo H.Manto, nei nuo Šaulių gatvių. Naujas 
pastatas sklype dviem galiniais fasadais ribosis su  UAB „Clinicus Klaipėda“priklausančiais pastatais, nugariniu 
fasadu ant sklypo ribos - su valstybine žeme (valstybinėje žemėje sklypas nesuformuotas, NŽT  pritarimas gautas) 
ir valstybinėje žemėje esančia transformatorine. Šaulių g.25 sklypo kiemo išklotinėje  bus pilnai matoma tik vieno 
fasado plokštuma.  Projektuojamo fasado plokštuma bus sutapdinta su greta esančių fasadų plokštumomis ir 
užbaigs istoriškai susiformavusį užstatymą ties šiaurine sklypo dalimi. Stogo nuolydis, kaip kitų išklotinės pastatų – 
vienšlaitis į savo sklypą. . Pastato apdailai numatoma naudoti klinkerio plyteles, kad tiktų prie istorinio Spirito - 
alaus gamyklos statinių komplekso (25107) pastatų. Tokiu būdu numatoma projektuoti maksimaliai vadovaujantis 
Klaipėdos m.bendrojo plano, patvirtinto 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110 priedo 1,  7.14 punkto sprendiniais. 
 
Projektuojamame  pastate sudaromos normalios darbo sąlygos šaltuoju metų laikotarpiu – užtikrinamas optimalus 
temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 
vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

 
Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

- Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (3622 m2); 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (606 m2); 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona (848 m2); 
- Dujotiekių apsaugos zonos (21 m2); 
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- Elektros linijų apsaugos zonos (542 m2); 
- Ryšių linijų apsaugos zonos (33 m2); 

 
Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, atitinka įstatymų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų 
reikalavimus. 

 
 

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Aplink projektuojamą pastatą, numatomas lauko apšvietimas. 
 

PAGRINDINIAI  SKLYPO TECHNINIAI-EKONIMINIAI RODIKLI AI: 

- sklypo plotas – 3622 m2, 
- sklypo užstatymo tankis – 69 % ( det. planu, numatytas maksimalus užstatymo tankumas – 74 %),   
- sklypo užstatymo intensyvumas – 69 % (det. planu nereglamentuojamas), 
- projektuojamo pastato užstatymo plotas – 87,40 m2. 
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ARCHITEKT ŪROS DALIS 
 

Sklype Šaulių g. 25 esantys statiniai turintys skirtingus adresus. 
Statiniai adresu H. Manto g. 38: 

1. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso administracinis pastatas Unikalus daikto Nr. 2192-0004-
8021; KVR unikalus objekto kodas 25110; statybos metai – 1920; pažymėjimas plane 1B2p 
(neprojektuojamas) 

2. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso sandėlis Unikalus daikto Nr. 2192-0004-8010; KVR 
unikalus objekto kodas  31138; statybos metai – 1920; pažymėjimas plane 3I1p (suprojektuotas ir 
suderintas atskiru projektu, 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040) 

3. Administracinis pastatas Unikalus daikto Nr. 2192-0004-8032; statybos metai – 1920; pažymėjimas 
plane 2B2p (suprojektuotas ir suderintas atskiru projektu, 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040). 

Statiniai adresu Šaulių g. 25: 
4. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso alaus daryklos pastatas - Gamykla 

Unikalus daikto Nr. 2180-0000-2011; KVR unikalus objekto kodas  25109; statybos metai – 1800; 
pažymėjimas plane 2P4p (suprojektuotas ir suderintas atskiru projektu, 2019-07-02, Nr.:LRS-31-190702-
00041). 

5. Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso spirito varykla - Sandėlis 
Unikalus daikto Nr. 2180-0000-2020; KVR unikalus objekto kodas  25108; pažymėjimas plane 1F2P 
(suprojektuotas ir suderintas atskiru projektu, 2018-07-31, Nr.:LRS-31-180731-00040). 
 

Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso (25107) pastatai, nuosavybės teise priklausantys UAB „Clinicus 
Klaipėda“ – buvęs alaus bravoras (25109) ir buvusi spirito gamykla (25108), taip pat vidiniai komplekso pastatai – 
sandėlis (31138) ir administracinis pastatas.  
 
Projektuojami  statiniai,  statinio techniniai  ir paskirties rodikliai. 
Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas. 
statybos rūšis-  nauja statyba, STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys. 8.2.  
statinio paskirtis- paslaugų paskirties pastatas – skirtas paslaugoms teikti- STR 1.01.03:2017  „Statinių 
klasifikavimas“-7.4. punktas.   
statinio kategorija- neypatingas statinys- STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“. 
Projektuojamas aukštų skaičius  - du aukštai. 
Pastato aukštis - 8,05 m. 
 
Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: 
 
Projektuojamas pastatas- dviejų aukštų. Įėjimai į pastatą numatomi iš šiaurinės pusės (iš komplekso vidinio kiemo). 
Pirmame aukšte bendras patalpų plotas~33 m2. Pirmame aukšte projektuojamos patalpos pritaikytas žmonių su 
negalia reikalavimams.  
Antro aukšto bendras patalpų plotas~ 60 m2. 

Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai.                     
Projektuojamos konstrukcijos: 

Projektuojamos pastato konstrukcijos:  
pamatai – juostiniai monolitiniai. 
sienos- mūrinės iš blokelių apšiltintos reikalingo storio šiltalu. 
stogo konstrukcija – medinės santvaros, gegnės. Stogas -  vienšlaitis, nuolydis – 10º.   
lietaus nuvedimo nuo stogų sistema  išorinė, pagal sisteminį parinktos firmos katalogą, spalva kaip ir stogo 
dangos.  
fasado apdaila – klinkerio klijuojamos apdailinės plytelės. 
 
vidinės sienos -  mūrinės, karkasinės. 

 
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio naudingumo klasė 
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Vadovaujantis statybos įstatymu ir STR 2.01.02:2016 „ Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“, paslaugų paskirties pastatas projektuojamas  A+ klasės.  
Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  reikalavimai  
A+ klasės pastatui. 
 
Pastatų (jų dalių) atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 (W/(m2

⋅⋅⋅⋅K)) vertės A+ klasės pastatams 

Atitvarų apibūdinimas 
Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Viešosios 
paskirties 
pastatai 

Stogai  r 
0,10 

Perdangos6) ce 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu fg 
0,14 

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  cc 
Sienos w 0,13 
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 1,0 

Durys, vartai d 1,0 

Pastabos: 
5) κ1 = 20/(θiH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės pastatų atitvaroms, θiH – pramonės pastatų vidaus 

temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 
priedo 2.4 lentelės;  

6) perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų. 
 
 PASTATO TECHNINIAI – EKONIMINIAI RODIKLIAI: 
Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas . 
 
Bendras pastato plotas ~93 m²; 
Pastato naudingas plotas ~93  m²; 
Pastato tūris- 632 m3; 
Aukštų skaičius- 2a.  
Pastato aukštis- 8,05 m;   
           

 
 

 
 Projekto vadovė              S.Stripinienė  











        

Vizualizacijos 
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