PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis.
Žemės sklypas, kuriame numatomas statinio rekonstravimas, yra Klaipėdos rajono šiaurinėje dalyje,
Kretingalės seniūnijos, Grauminės kaime, apie 0,38 km į rytus nuo Plikių miestelio ribos, šalia kelio Nr. KL
1020.
Sklypo adresas – Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23 (kadastrinis Nr.
5545/0003:154; sklypo plotas – 3,0178). Sklypo naudojimo paskirtis – kita. Sklypo naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Topografinį planą parengė UAB „Vakarų inžinerija“ 2 017-07-18, leidimo numeris ABA-010. Pagal
jį teritorija - sąlyginai lygi, sklype reljefas svyruoja nuo 34,92 iki 36,90 pagal Lietuvos aukščių sistemą.
Servitutai sklype nenustatyti.
Pagal kadastro duomenis sklypui nustatytos Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pagal LR
specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos
priklausančios melioracijos sistemos bei zonos – 0,45 ha;
įrenginiai. Plotas: 0,45 ha.
XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos zonos. Plotas: 3,0178 ha.
3,0178 ha;
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. 3,0178 ha;
Plotas: 3,0178 ha.
Elektros tinklų apsaugos zonos – 0,0675 ha;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas:
0,0675 ha.
Kelių apsaugos zonos – 0,2296 ha;
II. Kelių apsaugos zonos.Plotas: 0,2296 ha.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių
I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas: 0,0224 infrastruktūros apsaugos zonos – 0,0224 ha;
ha.

•
•

Pastatai, įregistruoti žemės sklype Mokyklos g. 23 (kadastrinis Nr. 5545/0003:154):
Gamybinis pastatas (Unikalus daikto nr: 4400-2315-0888). Bendras plotas – 588,48 kv.m.
Gamybinis pastatas (Unikalus daikto nr: 5597-2008-8022). Bendras plotas – 5265,55 kv.m.
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Visuomenės informavimui
Pastato- katilinės (unikalus Nr. 4400-26640966) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen.,
Grauminės k., Mokyklos g. 23, rekonstravimo
projektas.
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Gamybos cechas (Unikalus daikto nr: 5597-2008-8088). Bendras plotas – 1682.58 kv.m.
Sandėlis (Unikalus daikto nr:5597-9005-6016). Bendras plotas – 2019,71 kv.m.
Lentpjūvė (Unikalus daikto nr:5597-9005-6027). Bendras plotas – 1837,30 kv.m.
Katilinė (Unikalus daikto nr:4400-2664-0966). Bendras plotas – 972,96 kv.m.
Rąstų apdorojimo kameros (Unikalus daikto nr:4400-2664-0977). Bendras plotas –392,49 kv.m.
Gamybinis pastatas (Unikalus daikto nr:4400-4921-2017). Bendras plotas – 57,93 kv.m.
Gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis (Unikalus daikto nr: 5597-2008-8044). Bendras plotas
– 2871,76 kv.m.
• Siurblinė (Unikalus daikto nr:4400-2678-9055). Bendras plotas – 31,46 kv.m.
• Kiti inžineriniai statiniai – Transporterių galerija (Unikalus daikto nr: 4400-5335-6068).
Transporterių galerijos vidaus plotas 226,42 kv.m.
• Pastatas – sandėlis (Unikalus daikto Nr. 4400-5355-4342). Šis pastatas įregistruotas sklype Mokyklos
g. 23A (kadastrinis Nr. 5545/0003:296) Bendras plotas 1745,75 kv.m. (iš kurių 1045,55 kv.m. yra
Mokyklos g. 23A sklype, o 700,20 kv.m. yra Mokyklos g. 23 sklype).
Statinių nuosavybės teisė priklauso UAB “Sakuona”.
Sklypo, kuriame rekonstruojamas katilinės pastatas, gretimybėse yra suformuoti pramonės ir
sandėliavimo žemės skypai. Informacija apie gretimybes pateikta sklypo schemos brėžinyje SP.B-01.
Pagal kadastro duomenis, saugomų želdinių sklype nėra. Sklype Mokyklos g. 23 medžių nėra, tik
atskiri žolės ruožai.
Laikini privažiavimo keliai – nenumatomi. Sklype eismo organizavimas sprendžiamas esamais
privažiavimo keliais. Palei pietinę projektuojamų sklypų ribą yra Mokyklos gatvė (kelias Nr. KL 1020). Iš
šios gatvės į sklypą yra trys esami įvažiavimai. Ties projektuojamo sklypo vakarine riba, besiribojančiame
sklype, yra įrengtas įvažiavimas iš Grauminės gatvės su aikštele ir pravažiavimo keliu iki projektuojamo
pastato. Šiuo rekonstravimo projektu projektuojamas pravažiavimo kelio tęsinys sklype.
•
•
•
•
•
•
•

Statybos rūšis. Statinio rekonstravimas.
Statinio paskirtis. Gamybos, pramonės.
Statinio kategorija. Ypatingas statinys
Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai Teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame
žemės sklype leidžiama).
Numatomas pastato rekonstravimas žemės sklype Mokyklos g. 23 neprieštarauja Klaipėdos rajono
bendrojo plano sprendiniams. Pagal šį teritorijų planavimo dokumentą, projektuojamas sklypas patenka į
užstatytą teritoriją, į ekstensyvaus (kompaktiško) užstatymo (U4.1) teritorijos tvarkymo zoną.

− žemės sklypas Klaipėdos r. Sav.,
Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos
g. 23 (kadastrinis Nr. 5545/0003:154)
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Žemės sklype Mokyklos g. 23 projektuojama vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-01-30 įsakymu Nr. AV-214 patvirtintu žemės sklypų (kad. Nr.
5545/0003:154; 5545/0003:296; 5545/0003:281; 5545/0003:142; 5545/0003:614; 5545/0003:567;
5545/0003:162; 5545/0003:477; 5545/0003:606; 5545/0003:302; 5545/0003:290) Grauminės k., Kretingalės
sen., Klaipėdos r. sav. detaliuoju planu.
Esamo pastato rekonstrukcijos metu mažinamas sklypo užstatymo plotas, aukštis – lieka esamas.
Sklype, kuriame rekonstruojamas pastatas, ir gretimybės nepatenka į gamtinius draustinius, teritorijas
su gamtosaugos prioritetu, „NATURA 2000“ teritorijas ir kt. Saugomų gamtos objektų planuojamame
sklype ir gretimybėse nėra. Teritorija nėra pripažinta kaip turinti mokslinę, ekologinę, kultūrinę ar kitokią
vertę. Sklypuose nėra randama saugomų gyvūnų ar augalų rūšių ar natūralių buveinių, nes jau eilę metų
vystoma pramonės ir sandėliavimo veikla.
Sklype bei gretimybėse nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, sklypas nepatenka į
LR Kultūros paveldo apsaugos įstatymu reglamentuojamą teritoriją. Pagal kultūros vertybių registrą,
artimiausias kultūros paveldo objektas – Plikių senelių prieglaudos statinių kompleksas (kodas 31121)
nutolęs nuo planuojamos teritorijos apie 650 m.
Projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Rekonstruotas pastatas eksploatacijos
metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo. Rekonstruojamo katilinės
pastato paskirtis nekeičiama. Papildomi triukšmo ar kitos taršos šaltiniai nenumatomi.
Pagal Lietuvos geologijos tarnybos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenis, projektuojamos
teritorijos vakaruose įregistruota Grauminės - Plikių požeminio vandens vandenvietė (kodas 3072) su jos
apsaugos zonų ribomis. Projektuojamas sklypas patenka į vandenvietės 3B juostą. Sklype rekonstruojamas
esamas registruotas katilinės pastatas.
Statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.
Katilinės pastatas
(unik. Nr.4400-2664-0966)
Užstatymo plotas (m²)
Bendrasis plotas (m²)
Tūris (m3)
Aukštis (m)

Esamas

Po rekonstravimo

1 015,00

795,12

972,96

912,00

10 002,00

9125,00
Nekeičiamas

Rekonstruojamame pastate nenumatomos papildomos darbo vietos. Automobilių poreikis nedidinamas.
Pastate dirbantys darbuotojai naudojasi sklype esama 106 automobilių sustojimo vietų aikštele.
Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami
projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo
motyvai ir kita.
Ardomas katilinės pastato šiaurės vakarų kampas. Statybos rūšis – rekonstravimas. Ties ardomu
pastato kampu numatomas pravažiavimas. Katilinės pastate ardoma dalis gelžbetoninių kolonų, nuardoma
dalis vienšlaičio plieninio stogo ir fasado apdaila iš plieninių lakštų. Naujai projektuojama konstrukcija ir
fasadų apdaila numatyta analogiška buvusiai.
Ant projektuojamos katilinės išorinių sienų yra esamas lauko apšvietimas.
Gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema),
nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros
energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai.
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Rekonstruojamo pastato paskirtis ir veikla nekeičiama. Visos inžinerinės komunikacijos:
buities ir lietaus nuotekos, vandentiekis, elektros komunikacijos esamos, naujos neprojektuojamos.
Lietaus nuotekų tinklai nuo dangų. Lietaus vanduo nuo projektuojamo pravažiavimo keliuko
skersiniu nuolydžiu nuvedamas į želdinių juostą ir sugerdinamas į gruntą.
Lietaus nuotekos nuo stogų. Šiuo projektu lietaus vandens nuvedimas neprojektuojamas. Lietaus
vanduo yra surenkamas esamais latakais ir nuvedamas į esamus lietaus nuotekų tinklus.
Atliekos. Baigus rekonstruoti pastatą sandėliavimo metu jokios papildomos atliekos nesusidarys.
Vykdant griovimo, statybos darbus bei veiklą projektuojamame pastate, atliekos surenkamos, rūšiuojamos
(jų susidarymo vietoje), laikinai laikomos ir išvežamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės
sveikatai ir aplinkai. Būtina vadovautis Atliekų tvarkymo taisyklėse (aplinkos ministro 2017-10-09 įsakymo
Nr. D1-831 redakcija), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse (aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr.
D1-637) nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita. Statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai,
įrodantys, kad statybinės atliekos perduotos atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei. Statybos zonoje
demontuojama esama betoninė grindų ir betoninė kiemo danga. Atliekų susidarys apie 94 m3 betono – 206.8
t (17 01 01). Betoną galima sunaudoti statybvietėje, projektuojamo pravažiavimo pagrindams formuoti.
Griaunant pastato išorines atitvaras, atliekų susidarys apie 250 m2 skardos–1 t (geležis 17 04 05). Ardomų
metalo konstrukcijų atliekos sudarys apie 1.2 t (geležis 17 04 05). Statybos metu pakuočių atliekų susidarys
apie 0,5 t (15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės, 15 01 02 02 kitos plastikinės pakuotės). Teritoriją
prižiūri ir sklypo priežiūros darbus atlieka įmonės darbuotojai. Eksploatuojant rekonstruotą katilinę, tvarkant
teritoriją, darbuotojų buityje taip pat susidarys atliekos. Visos vietoje išrūšiuotos atliekos turi būti
perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio. Laikinai
laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių, neskleisti
kvapų ir dulkių. Pavojingos atliekos iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams laikinai laikomos ne ilgiau kaip
šešis mėnesius, o nepavojingos – ne ilgiau kaip vienerius metus.
Po rekonstrukcijos elektros energijos ir geriamojo vandens kiekio pareikalavimas nekis. Elektra
aprūpinama iš esamų vartotojų elektros sistemų teritorijoje. Geriamu vandeniu aprūpinama iš esamų
vartotojų vandentiekio sistemų teritorijoje, kitame pastate. Geriamas vanduo teikiamas esamais tinklais iš
centralizuotų gyvenvietės vandentiekio tinklų.
PV Rimantas Bogdžiūnas
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