Kitos (fermų) paskirties pastato 14Ž1p, Klaipėdos r. sav., Dovilių sen., Kiškėnų k., rekonstravimo projektas

1.

NORMINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

Projektas parengtas vadovaujantis šiais norminiais aktais.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
Eil.
Žymuo
Pavadinimas
Nr.
1.
LR Statybos įstatymas
2.
LR Teritorijų planavimo įstatymas
3.
LR Žemės įstatymas
4.
LR Civilinio kodekso įstatymas
5.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas
6.
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
7.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas
STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI
STR 1
8.
STR 1.01.06:2013
Ypatingi statiniai
9.
STR 1.01.07:2010
Nesudėtingi statiniai
10.
STR 1.01.08:2002
Statinio statybos rūšys
11.
STR 1.01.09:2003
Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
12.
STR 1.04.02:2011
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
13.
STR 1.05.06:2010
Statinio projektavimas
14.
STR 1.07.01:2010
Statybą leidžiantys dokumentai
15.
STR 1.08.02:2002
Statybos darbai
16.
STR 1.11.01:2010
Statybos užbaigimas
17.
STR 1.12.06:2002
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2
18.
STR 2.01.01(1):2005
Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
19.
STR 2.01.01(2):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
20.
STR 2.01.01(3):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
21.
STR 2.01.01(4):2008
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
22.
STR 2.01.01(5):2008
Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
23.
STR 2.01.01(6):2008
Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
24.
Tvarus gamtos išteklių naudojimas
25.
STR 2.01.06:2009
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
26.
STR 2.05.03:2003
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
27.
STR 2.05.04:2003
Poveikiai ir apkrovos.
28.
STR 2.05.05:2005
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
29.
STR 2.06.04:2014
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
KITI DOKUMENTAI
30.
Projektavimo užduotis
31.
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano
koncepcija
32.
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas

PASTABA: Vadovaujamasi visų norminių dokumentų redakcijomis, kurios buvo įsigaliojusios iki projektavimo
darbų sutarties pasirašymo dienos.
2. BENDRIEJI DUOMENYS
Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)
Statytojas: Ūkininkė Valerija Birutė Žiogienė. Ūkininko pažymėjimo Nr. 0027611.
Adresas: Klaipėdos r. sav., Dovolių sen., Kiškėnų k., Kampinė g. 37-1
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Informacija apie projekto rengėją
Projekto rengėjas: UAB „Sava ranga“.
Buveinė: Savanorių pr. 192-601 kabinetas, Kaunas LT-44151. www.savaranga.lt, info@savaranga.lt.
Projekto vadovas: I. Burinskas, At. Nr. A 36034.
Statybos rūšis: rekonstravimas.
Statinio grupė: negyvenamieji pastatai.
Statinio pogrupis: kitos (fermų) paskirties pastatai (8.18).
Statinio kategorija: neypatingi statiniai.
Informacija apie sklypą
Statybos sklypas nuosavybės teise priklauso Valerijai Birutei Žiogienei. Sklypo plotas – 11,0720ha. Sklypo
kadastrinis Nr. 5544/0002:61 Lėbartų k. v. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Naudojimo
būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Užstatyta teritorija žemės sklype - 0.8618 ha.
Infrastruktūra sklype išvystyta. Įvažiavimas į sklypą esamas iš šiaurės pusėje esančio vietinės reikšmės
kelio (Kampinės g.). Sklype yra esamas elektros įvadas. Geriamuoju vandeniu ūkis aprūpinamas iš sklype įrengto
nuosavo artezinio gręžinio. Buitinės nuotekos iš pastatų surenkamos į mėšlo kaupimo rezervuarus ir kartu su
skystuoju mėšlu naudojamos laukams tręšti. Statybos sklypas užstatytas fermų, sandėliavimo, pagalbinio ūkio
paskirties pastatais ir kitos paskirties inžineriniais statiniais. Šiaurėje ir rytuose sklypas ribojasi su Viliui Žiogui
priklausančiais žemės ūkio paskirties sklypais. Vakarų ir pietų pusėse teka upė – Tolupis. Rekonstruojama
karvidė nuo upės nutolusi apie 250 m. Sklypui priskirtas servitutas aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis).
Esamas teritorijos apsaugos statusas
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašo Nr. 55/2910 duomenimis):
XV – Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiai arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos
12207m2;
XXI – Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai
95000 m2;
XXIX – Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos
4712 m2;
VI – Elektros linijų apsaugos zonos
45298m2.
Rekonstruojamas statinys patenka į pastatų kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir
srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zoną. Sanitarinės apsaugos zona yra nustatyta
ūkininko Viliaus Žiogo ūkiui gretimame sklype rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, tačiau žemės
sklype galvijų laikymo pastatų ir mėšlo kaupimo įrenginių nėra.
Į kitas apsaugos zonas rekonstruojamas statinys nepatenka.
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Priimti sprendimai užtikrins esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę
saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą, naudojimo saugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupymą ir
šilumos išsaugojimą, tvaraus gamtos išteklių naudojimą. Projektuojama pagal galiojančius normatyvinius
statybos techninius dokumentus.
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų
aprašu, Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 01:2009, Buities, sanitarinių ir higienos
patalpų įrengimo reikalavimais, sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimais.
Ūkininkė gerina gyvulių laikymo sąlygas, tuo tikslu numatoma rekonstruoti esamą karvidę 14Ž1p
(unikalus Nr. 4400-0176-4007). Karvidės rekonstravimo metu planuojama esamą 112 vietų karvidę padidinti
pristatant priestatą ir pritaikyti 210 melžiamų karvių laikymui. Rekonstravimo metu planuojama pakeisti
esamos karvidės 14Ž1p planinę struktūrą, prailginant rytų kryptimi, bei dalį pastato praplatinant šiaurės
kryptimi, keičiant pastato užstatymo plotą. Naujai pristatomos pastato dalies užstatymo plotas 930 m2. Statinys
vieno aukšto. Numatomas karvidės pastato aukštis iki 8.00 m.
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Karvių melžimui planuojama įrengti automatinę melžimo sistemą. Įdiegta automatinio melžimo sistema leis
mažinti darbo užmokesčio išlaidas, didinti primilžius, gerinti gaminamo pieno kokybę, užtikrinti geresnę karvių
sveikatą, vykdyti ligų prevenciją.
Projektuojama pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį atsižvelgiant į galiojančius normatyvinius
statybos techninius dokumentus.
3.1.

Statinio pagrindinės charakteristikos, paskirtis

Rekonstruojama karvidė 14Ž1p (sklypo plane Nr. 1)
Vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ projektuojamas
statinys priskiriamas pogrupiui (8.18) – kitos (fermų) paskirties pastatai. Rekonstruojamas statinys priskiriamas
neypatingų statinių kategorijai.
Pamatai. Esami pamatai - monolitiniai gelžbetoniai. Po naujai pristatoma pastato dalimi numatoma
įrengti gręžtinius pamatus.
Karkasas. Esamas karkasas - plieninės kolonos ir sijos. Naujai projektuojamos pastato laikančiosios
konstrukcijos – plieninės kolonos ir sijos.
Grindys. Esamos grindys - monolitinio gelžbetonio. Naujai projektuojamos grindys - monolitinio
gelžbetonio pagal esamas grindis ir taikomą technologiją.
Sienos. Esamos sienos iš plytų mūro. Naujai projektuojamos sienos iki altitudės +0.900 m ir +1.600 m iš
monolitinio gelžbetonio, nuo altitudės +0.900 m ir +1.600 m iki karnizo iš daugiasluoksnių termoizoliacinių
plokščių.
Stogas. Esama stogo danga iš profiliuotos skardos (spalva šviesiai pilka). Naujai projektuojama stogo
danga iš profiliuotos skardos (spalva pilka RAL-9006).
Inžineriniai sprendiniai. Numatyti pastato vidaus vandentiekio tinklus pagal taikomą technologiją.
Numatyti pastato vidaus ir teritorijos apšvietimo sprendinius pagal taikomą technologiją. Iš rekonstruojamo
pastato susidariusias buitines nuotekas numatoma nuvesti į projektuojamą nuotekų kaupimo rezervuarą.
Numatyti vidaus patalpų nuotekų surinkimo trapus. Numatyti statinių įžeminimą bei žaibosaugą pagal
galiojančius reikalavimus.
4. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Karvidės techniniai rodikliai:
Mato
vienetas

Prieš rekonstravimą

Po rekonstravimo

1. užstatymo plotas

m2

1259.00

2072.00

2. bendrasis plotas

m2

1063.90

1960.39

2

Pavadinimas
Karvidė 14Ž1p

2.1. pagrindinis

m

1048.08

1902.22

2.2. pagalbinis

m2

15.82

58.17

3. pastato aukštis

m

6.20

8.00

4. statybinis tūris

3

5576

10682

m
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