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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos Puslapis 
1-PP Projektiniai pasiūlymai 

1.  Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas 2 
Pradiniai duomenys ir dokumentai 

2.  Aiškinamasis raštas 3 lapai 3-5 
3.  Esamos situacijos fotofiksacija 1 lapas 6 
4. 2019/11-01-PP-01-07 Pastato vizualizacijos 7 lapai 7-13 
5. 2019/11-01-PP-SD-01 Sklypo planas  1 lapas 14 
6. 2019/11-01-PP-SD-02 Sklypo plano fragmentas 1 lapas 15 
7. 2019/11-01-PP-AD-01 Pirmo aukšto planas 1 lapas 16 
8. 2019/11-01-PP-AD-02 Antro aukšto planas 1 lapas 17 
9. 2019/11-01-PP-AD-03 Pjūviai 1 lapas 18 
10. 2019/11-01-PP-AD-04 Fasadai 1 lapas 19 

2-SPD Statytojo pateikiami dokumentai 
11.  Projektinių pasiūlymų antraštinis lapas 1 lapas 20 
12.  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 2 lapai 21-22 
13.  Įgaliojimas 1 lapas 23 

14. Arimų g. 21 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašas 

2 lapai 24-25 

15.  Žemės sklypo planas 2 lapai 26-27 

16. Arimų g. 21A 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašas 

2 lapai 28-29 

17.  Kaimyninio sklypo savininko sutikimas 1 lapas 30 
18.  Topografinė nuotrauka 3 lapai 31-33 
19.  Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas  1 lapas 34 
20.  Juridinių asmenų registro išrašas 2 lapai 35-36 
21.  Architektės diplomas 1 la[as 37 

                Viso 37 lapai 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Projekto pavadinimas: prekybos paskirties pastato su sandėliavimo paskirties patalpomis, Klaipėda, 
Arimų g. 21, statybos projektas. 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamoji: 7.3. Prekybos paskirties pastatas. 

Statybos vieta: Klaipėda, Arimų g. 21. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: neypatingas statinys. 

Statytojas: UAB „Lindestus“, į.k. 302577676. 

Žemės sklypas: 

− kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas - 2101/0039:677, Klaipėdos m. k.v. 
− pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; 
− žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos / vienbučių ir dvibučių 

gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
− žemės sklypo plotas – 1,1103 ha; 
− nuosavybės teisė – UAB „Lindestus“, į.k. 302577676. 

Bendrieji duomenys 

Projektuojamas prekybos paskirties pastato su sandėliavimo paskirties patalpomis, žemės sklypo 
(2101/0039:677) ribose. 
− užstatymo tankis - 0,13; 
− užstatymo intensyvumas - 0,18; 
− įvažiavimas į sklypą – iš esamo privažiavimo kelio. 
− parkavimas sklypo ribose projektuojamoje stovėjimo aikštelėje.  

 

Projektuojamo statinio rodikliai 

         – Prekybos paskirties pastato: 
− naudojimo paskirtis prekybos; 
− užstatytas plotas 1440 m2; 
− bendras plotas  1988,18 m2; 
− statybinis tūris  12350m3; 
− pastato aukštis  11,20m; 
− pastato aukštų skaičius 2; 
− parkavimas  projektuojama antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė. 

 

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Pastatas projektuojamas šalia intensyvaus magistralinio kelio A13 „Klaipėda – Liepoja“, tačiau 
kol kas menkai urbanizuotoje teritorijoje – 500 metrų spinduliu nėra pastatų. 

Projektuojamas pastatas - dviejų tūrių, kuriuose funkcinė programa yra skirtinga. Didysis tūris, 
esantis arčiau kelio skiriamas prekybinei funkcijai, mažasis – sandėliavimui. 

Pastatas projektuojamas arčiau magistralinio kelio, išlaikant elektros oro linijų apsaugos zonas.  
Įvažiavimas į sklypą – šiaurės rytinėje pusėje, iš esamo privažiavimo kelio. Automobilių eismas 

vyksta šiaurine sklypo dalimi. Vakarinėje pastato dalyje numatyta aikštelė skirta krovinių iškrovimui 
sandėliavimo patalpose bei lankytojų ir darbuotojų automobiliams. 
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Perspektyvinis automobilių ir sunkvežinių srautas nebus didelis. Papildoma lankytojų ir 
darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelė taip pat numatoma gretimame tam pačiam savininkui 
priklausančiame sklype (Arimų g. 21A, kad. nr. 2101/0039:763). 

Projektuojamo pastato užstatymo plotas 1440 m2. Projektuojamo pastato bendras plotas 1988,18 
m2. Projektuojamas pastato aukštis nuo vidutinės planuojamo sklypo paviršiaus altitudės iki pastato 
parapeto 11,20m.  

Sklypo užstatymo tankis 0,13, užstatymo intensyvumas 0,18.  
Vertikalus sklypo planavimas bus sprendžiamas projektavimo metu. Sklypo vertikaliniu 

planiravimu bus formuojami nuolydžiai ir įrengiami pandusai, kad į pastatą galėtų patekti žmonės su 
negalia, taip pat bus išspręstas lietaus nuotekų nuvedimas. 

Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės 
reikalavimus, projektuojama 13 naujų automobilių stovėjimo vietų savo sklype, taip pat papildomai 14 
vietų numatoma gretimame sklype.  

Pastato pietinėje dalyje numatyta vieta buitinių atliekų konteineriams. Buitinės atliekos bus 
išvežamos pagal sutartis sudarytas su komunalines paslaugas teikiančia įmone.  

Sklypo apželdinimo plotas ~55% sklypo ploto. Planuojami želdiniai – veja, medžiai, žemaūgiai 
augalai.  

 

ARCHITEKTŪRA 

Aplinka kurioje projektuojamas pastatas – urbanizuojama, šalia kuriasi gyvenamieji kvartalai, 
pagal miesto bendrąjį planą, šalia kelio Klaipėda – Palanga numatoma komercinės veiklos plėtra.  

Projektuojamas prekybos paskirties pastatas formuoja kelio Klaipėda – Palanga išklotinę.     
Pastatas projektuojamas dviejų tūrių, atskiri tūriai atspindi skirtingas pastato funkcijas - priekyje 
esančiame aukštesniame (vertikaliame) tūryje numatoma prekybos paskirtis, žemesniame 
(horizontaliame) tūryje – sandėliavimo paskirtis. 

Prekybos paskirties pastato dalis – dviejų aukštų. Pirmame prekybos pastato aukšte 
projektuojamos patalpos komercinei veiklai, antrame - nuomojamos patalpos. Sandėliavimo paskirties 
pastato dalis – vieno aukšto, patalpos skirtos sandėliavimo funkcijai.  

Pastato spalvinė - medžiagiškumo koncepcija – kontrastuojančių proporcingų plėmų (tūrių) 
prasikeitimas. Didelės fasado plokštumos skaidomos dalimis, kurioms parenkamas skirtingas spalvinis 
sprendinys ir medžiagiškumas, taip vizualiai sumažinamas pastato tūris, skaidymas sukuria smulkesnio 
mastelio vaizdą, artimesnį esamai urbanistinei situacijai.  

Pilkos spalvos fasado dalys turi papildomą vertikalų skaidymą, kuris suteikia pastato dalims 
„tekstūrą“ - tai prie fasado montuojami vertikalūs elementai. Vienodu ritmu per visą ploštumos aukštį 
išdėstomi elementai leidžia fasadą „skaityti“ kaip vientisą plokštumą, nes jais pridengiamos 
asimetriškai patalpose pagal funkciją atsirandančios angos, taip išryškinama fasado koncepcija – 
plėmų (tūrių) prasikeitimas.  

Kitos spalvos fasadai – lygūs, juose simetriškai išdėstomos angos.  
Pagrindiniame fasade numatomi akcentai – du stiklo profilito kvadratai. Jais akcentuojamas 

įėjimas ir kampinė antro aukšto patalpa. Prekybos paskirties pastato dalies pirmame aukšte 
projektuojami vitrininiai langai ir įėjimai į pastatą. Taip kuriamas reprezentacinis pagrindinio fasado 
vaizdas.  

Pastate numatytos 2 laiptinės, abi pritaikytos evakuacijai. Prie pagrindinės laiptinės numatytas 
keltuvas, kuriuo galima patekti į antrą aukštą. Visų aukštų patalpos ir keltuvas pritaikyti ŽN 
poreikiams. 

Stogas – plokščias. Jo danga numatoma projektavimo metu. Lietaus nuvedimo sistema taip pat 
numatoma projektavimo metu.  

 

KONSTRUKCIJOS 

Tikslus konstruktyvinis modelis bus pasirinktas techninio projekto rengimo metu.  
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INŽINERINIAI TINKLAI 

Nauji inžineriniai tinklai bus projektuojami gavus technines prisijungimo sąlygas iš inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių organizacijų.  

Sklypo ribose esančios inžinerinės komunikacijos, trukdančios statyboms, iškeliamos. Šie 
sprendiniai įgyvendinami gavus prisijungimo sąlygas inžinerinių tinklų iškėlimui ar rekonstravimui. 

 

STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI (STADIJOS) 

Statytojo pageidavimu projektavimo darbai vykdomi etapais: 
− projektiniai pasiūlymai; 
− techninis projektas; 
− darbo projektas. 

Statinio techninio ir darbo projektų detalumas nustatomas Užsakovo kartu su Projektuotoju pagal 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus rengiamo projekto sudėties 
reikalavimus; įvertinus darbo specifiką ir statytojų patirtį statybų versle. 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA 

– žemės sklypo sutvarkymo planas su gretima urbanistine aplinka; 
–  pastato aukštų planai; 
–  charakteringi konstrukciniai pjūviai; 
–  pastato fasadai; 
–  pastato vizualizacijos. 

 
 
PROJEKTUOTOJAS: 
 

MB „Baltas kvadratas“, į.k. 304754794. Architektas, PV Vytis Cibulskis, tel. 8 657 70766, 

el. paštas: vytis.cibulskis@gmail.com _____________________________________ 
     (parašas) 
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