PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BENDRIEJI DUOMENYS
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas.
Prekybos centras Dangaus g. 34, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. statybos projektas.
Statybos geografinė vieta. Statybos sklypo apibūdinimas.
Projektuojamas pastatas bus statomas Dangaus g. 34, Slengių k., Klaipėdos raj. statybos projektas. Žemės sklypo
kad. Nr. 5558/0007:617 Tauralaukio k.v.
Statybos rūšis.
Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, V skyriaus p. 8 statybos rūšis yra nauja statyba.
Pastato paskirtis.
8.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvėsoperatorinės, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai), tarp jų ir laikini statiniai (palapinės, kioskai ir
pan.);
Statinio kategorija.
Projektuojamas pastatas priskiriamas ypatingų statinių kategorijai.
Sklypas.
UAB „Statybos projektų sprendimai“ priklausančio sklypo plotas – 0,700 ha. Sklypas suformuotas atliekant
kadastrinius matavimus.
Statytojas.
Žemės sklypo savininkas, esančios nuosavybės valdytojas ir statytojas yra UAB „Statybos projektų sprendimai“.
Projektuotojas.
UAB „Statybos projektų sprendimai“. Projekto vadovas yra Julius Milė (kvalifikacijos atestatas Nr. 1947, išduotas
2013-06-13).
APLINKOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI
Trumpas sklypo esamos padėties apibūdinimas
Susisiekimas
Įvažiavimas į sklypą suprojektuotas pietų pusėje iš kelio Klaipėda –Triušiai- Kretinga (Nr. 2212) (Dangaus gatvės).
Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis (būdas).
Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.
Specialiosios naudojimo sąlygos.
XXI – Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,700 ha;
II - Kelių apsaugos zonos – 0.1255 ha.
Teritorija, reljefas.
Sklype reljefo paviršiaus altitudės kinta ribose - nuo 18.40 m iki 18.80 m. Vandens telkinių sklype nėra.
Sklype ir šalia esantis užstatymas.
Įvažiavimas į sklypą nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda-Triušiai- Kretinga (Dangaus gatvė)
Besiribojantys sklypai neužstatyti (žr. pav. Nr. 1).
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Sklype esantys želdiniai.
Šiuo metu sklypas apsėtas žole.
Sklype ir šalia esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai.
Šiuo metu sklype yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
Sanitarinė ir ekologinė situacija.
Sklypo sanitarinė - ekologinė situacija yra gera. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių, teršalų ar kitų žmogui
kenksmingų medžiagų. Šalia sklypo nėra gamybinių, komunalinių, pramoninių ar kt. objektų, kurie turėtų neigiamą
poveikį planuojamai aplinkai.
Trumpas aplinkos tvarkymo sprendimų aprašymas
Projektuojamos dangos.
Sklype įrengiamos šios dangos: žali plotai, betoninių trinkelių danga. Įvažiavimas į sklypą suprojektuotas pietų
pusėje iš Dangaus gatvės. Sklype numatytos vietos automobilių statymui, sunkiojo transporto apsisukimo aikštelė (žr.
brėž. Nr. PP-01).
Sklypo apželdinimo sprendiniai.
Sklypo apželdinimui naudojamas nukastas augalinis sluoksnis ar sodinama nauja veja.
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Sklypo dangų techniniai ekonominiai rodikliai
Rodiklio pavadinimas

Kiekis

Pastato užstatymo plotas

1750 m²

Projektuojama trinkelių danga sklypo ribose (takeliai, laiptai ir stoginė
automobiliams)

4200 m2

Žali plotai

1050 m2

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI
Architektūriniai sprendimai.
Tūriniai sprendimai.
Statinio architektūrinė kompozicija, išraiškos formos, medžiagiškumas ir spalvinis sprendimas suprojektuotas,
ieškant architektūrinės išraiškos vienovės dermėje, išlaikant vientisą visos teritorijos architektūrinę stilistiką (žr. brėž.
B-02-03).
Prekybos paskirties pastatas yra vieno aukšto, stačiakampio formos. Pastato išorinių sienų apdaila – apdailinės
plokštės . Pastato stogas – sutapdintas. Stogo danga – bituminė.
Planavimas
Bendras pastato plotas- apie 1700 m 2. Pastato vidaus patalpos suskirstytos zonomis-tambūras, centrinė kasa,
kasos , apsauga, prekybos salė, nuomojama patalpa- vaistinė ir techninės patalpos.
Išplanavimas pateiktas PP-02 brėžinyje.
Konstrukciniai sprendimai.
Aikštelės paruošimas žemės darbai
Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad sklypo teritorijoje nesikauptų gruntinis vanduo. Statybos metu sklypas bus
išlygintas naudojant esamą ir atvežtinį gruntą.
Pamatai
Prekybos patalpų numatomi pamatai – po kolonomis gręžtiniai poliniai.
Išorės sienos ir pertvaros
Išorinės sienos numatomos statyti iš daugiasluoksnių fasadinių plokščių. Vidinės pertvaros numatomos iš lengvų
konstrukcijų.
Grindys
Grindų danga numatoma atsižvelgiant į patalpų paskirtį. Patalpų grindų paviršiai turi būti tinkami valyti drėgnu būdu
ir, jei reikia, dezinfekuoti. Grindys bus įrenginėjamos ant grunto.
Stogas
Pastato stogas – sutapdintas, stogo danga – bituminė.

INŽINERINIAI TINKLAI
Naujai projektuojamo pastato inžinerinės sistemos prisijungiamos prie miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų
centralizuotų tinklų. Elektra numatoma iš AB „LESTO“ skirstomųjų tinklų. Taip pat numatomas prisijungimas prie
dujotiekio.
Inžinerinių tinklų pajungimas sprendžiamas techninio projekto rengimu metu.
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