PROJEKTINIU PASIŪLYMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIBLOKUOJAMO GARAŽO ( 8.7), VAŠKIŲ G. 30, MICKŲ KAIMAS, PRIEKULĖS SEN.,
KLAIPĖDOS RAJ. SAV., SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS 555200020302,
PROJEKTINIAI PAAIŪLYMAI

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis
parengtas PS, sąrašas:
LR Statybos įstatymas 1996 m. Kovo 19 d. Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2013, Nr. 76-3841)
LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 06 16, Nr. VIII-787 (Žin., 1998, Nr. 61-1726;Žin., 2013, Nr. 55-2729)
Įsakymas Nr. V-586 „Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878,
Žin. 2014, Nr. 2014-01536)
STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys“.
STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.
STR 1.07.02:2005 „ Žemės darbai“.
STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai“.
STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“.
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“.
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
STR 2.01.01(1): 2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.“
STR 2.01.01(3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“
STR 2.01.01(4): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“
STR 2.01.01(5): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.“
STR 2.01.01(6): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.
STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė apsauga nuo žaibo“.
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“.
STR 2.05.04:2003. „Poveikiai ir apkrovos“.
RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo
reikalavimai“.
LAND 3-95. Paviršiaus (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčių ir
laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės.
LAND 10-96. Nuotekų užterštumo normos.
-

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie VRM direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr.1-338;
Statybos produktų degumo klasių bei atsparumo ugniai sąvadas (2003 12.12 LR Vidaus Reikalų ministro
įsakymas Nr. IV-438.
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės., patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie VRM direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr.64, 2010-07-27 įsakymo Nr. 1-223 redakcija;
Objektas:

Atestato
Nr.
18541
A 022362

UAB „IDMAVOS PROJEKTAI“
PV

V. Šeputienė

2016-05

Proj.

V. Šeputienė

2016-05

Priblokuojamo garažo ( 8.7), Vaškių g. 30, Mickų kaimas,
Priekulės sen., Klaipėdos raj. sav.,
sklypo kadastrinis numeris 555200020302, statybos projektas
Laida
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Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. 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;
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai. 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 sistemos. 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.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI:
- KLAIPĖDOS RAJ. SPEC. PLANU NR. 003552001420;
- KLAIPĖDOS RAJ. KRAŠTOVAIZDŽIO SPEC. PLANU NR. 003552005632.

BENDRIEJI DUOMENYS.
Užsakovas:
Statinio projektuotojas:

Objektas:
Statinių kategorija Statybos rūšis
-

Gintaras Lukošius.
Techninį projektą parengė UAB „Idmavos projektai '' .
Įm. kodas 300133758, Laugalių g. 9, Gargždai, tel. 8-46 473262.
Projekto vadovė – Vaida Šeputienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 18541).
Priblokuojamas garažas
neypatingas.
nauja statyba.

Projektas, atliktas vadovaujantis:
- PAGRINDINIAIS NORMATYVINIAIS STATYBOS TECHNINIAIS DOKUMENTAIS;

- PROJEKTAVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIMI;
- KLAIPĖDOS RAJ. SPEC. PLANU NR. 003552001420;
- KLAIPĖDOS RAJ. KRAŠTOVAIZDŽIO SPEC. PLANU NR. 003552005632;

Statybos rūšis - STR 01.01.08:2002, punktas 7.1

- naujo statinio statyba.

Statinio paskirtis – (STR 1.01.09.2003, punktas 8.7) - garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto
priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti.
Statinio kategorija – priblokuojamas garažas – neypatingas.
Pastatas, prie kurio priblokuojamas garažas – neypatingas, un. Nr. 4400-0603-3603.
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SKLYPO SUTVARKYMO DALIS.

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis
parengtas PS, sąrašas:
LR Statybos įstatymas 1996 m. Kovo 19 d. Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2013, Nr. 76-3841)
LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 06 16, Nr. VIII-787 (Žin., 1998, Nr. 61-1726;Žin., 2013, Nr. 55-2729)
Įsakymas Nr. V-586 „Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878,
Žin. 2014, Nr. 2014-01536)
STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys“.
STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.
STR 1.07.02:2005 „ Žemės darbai“.
STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai“.
STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“.
STR 2.01.01(3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“
STR 2.01.01(5): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.“
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.
STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė apsauga nuo žaibo“.
Įsakymas Nr. 1-338 (2010m. Gruodžio 7 d.) „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“.
Įsakymas Nr. 1-233 (2010m. Liepos 27 d.) „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“.
Įsakymas Nr. 1-45 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“.
Įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI:
- KLAIPĖDOS RAJ. SPEC. PLANU NR. 003552001420;
- KLAIPĖDOS RAJ. KRAŠTOVAIZDŽIO SPEC. PLANU NR. 003552005632.

Priblokuojamo pastato - garažo (8.7) statyba numatoma adresu Vaškių g. 30, Mickų km., Priekulės sen.,
Klaipėdos raj. sav., sklypo kadastrinis numeris 555200020302.
Sklypo duomenys:
Sklypas suformuotas formavimo ir pertvarkymo projektu. Įsakymo Nr. 12FPĮ-52-(14.12.124.) 2016 04 22.
Suformuotam 22786 m² sklypui nustatyti naudojimo būdai –
komercinės paskirties naudojimo teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo
objektų teritorijos.
Garažas priblokuojamas prie esamo pastato, un. Nr. 4400-0603-3603.
Esamam pastatui pakeista paskirtis - iš esamos gyvenamosios (7.1) į administracinį pastatą (STR 1.01.09.2003,
punktas 8.2) - administracinės paskirties pastatai, skirti administravimo veiklai.
Techninio projekto Nr. 03032016TP.
Klimato sąlygos ir reljefas. Klaipėdos raj. didesnė jūrinio klimato įtaka, dėl to būna švelnesnės ir nepastovesnės
žiemos su dažnais atodrėkiais, vėsesnės ir lietingesnės vasaros. Vyrauja vakarų vėjai, kurie atneša nuo jūros drėgną
orą. Kritulių kiekis į vertikalius paviršius , atsuktus į pietus, vakarus arba pietvakarius yra didesnis negu į
horizontalius paviršius. Vėjo greitis tais mėnesiais pietų kryptimi būna 6,4 m/s, o pietvakarių kryptimi 8 m/s.
Inžinerinių geodezinių matavimų duomenimis, sklype žemės paviršiaus altitudė kinta 1,48 m ribose – nuo
mažiausios 28,52 m rytinėje sklypo dalyje, iki didžiausios 30,00 m – šiaurinėje sklypo dalyje.
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Statybos rūšis - STR 01.01.08:2002, punktas 7.1 –
naujo statinio statyba.
Statinio paskirtis – (STR 1.01.09.2003, punktas 8.7) - garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto
priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti.
Statinio kategorija – priblokuojamas garažas – neypatingas.
Pastatas, prie kurio priblokuojamas garažas – neypatingas.
Kiti sklypo duomenys:
Kadastro numeris :

555200020302

Matavimų tipas:
matavimus.
NUOSAVYBĖS TEISĖ:

Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
Gintaras Lukošius

SKLYPO ESAMA PADĖTIS:

Planuojamos statybos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota topografinė nuotrauka, inžineriniai
geologiniai tyrimai, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro pateikti duomenys. Planuojamos
statybos teritorija apžiūrėta vietoje.
Esami pastatai.
Sklypo (22786 m2) teritorijos rytinėje pusėje yra esamas pastatas.
Techniniu projektu 03032016TP keičiama gyvenamoji pastato, un. Nr. 4400-0603-3603,
paskirtis į administracinę.
(2A2p). Pastato užstatymo plotas - 123 m².

Esamo pastato, un. Nr. 4400-0603-3603, energetinio naudingumo klasė - E.
Sklype esami inžineriniai tinklai.
Vandentiekis – esama centralizuoto vandentiekio linija.
Buitinės nuotekos pertvarkomos techniniu projektu NR. 03032016TP.
Esama naikinama elektros linija.
Ryšio linija – esama.
Esami želdiniai. Teritorija apaugusi kultūrinėmis žolėmis, medžiais ir krūmais.
Keliai, aikštelės.
Į sklypą įvažiuojama iš esamos Vaškių gatvės (KL1266), kurios plotis tarp raudonųjų linijų – 10 m.
Vaškių gatvės kelio danga – žvyras, važiuojamosios dalies plotis – 6 metrai.
Įvažiavimo į sklypą kelias - žemėtvarkinis 5 m pločio kelias. Jam nustatyta 10 m kelio apsaugos zona. Šiuo
įvažiavimu privažiuojama prie projektuojamo pastato. Įvažiavimo kelias - išvažinėtas gruntas. Sklypo teritorijoje
nėra sutvarkytų vaikščiojimo takų – išvaikščiotas gruntas.
Nėra suformuotų aikštelių.
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Esamas įvažiavimas rytinėje sklypo ( 22786 m²) teritorijos pusėje iš Vaškių gatvės.

Vandens telkiniai.
Vakarinėje sklypo ( 22786 m²) dalyje yra esamas vandens telkinys, padidintas iki 800 m2 ploto.
Sklypo gretimybės:
- šiaurinė ir rytinė sklypo ( 22786 m²) dalys ribojasi su kaimyniniais komercinės paskirties sklypais, bei
laisva valstybine žeme.
- pietinė dalis su Vaškių g. ( (KL1266), kelio plotis tarp raudonųjų linijų 10 metrų. Kelio danga – žvyras,
važiuojamosios dalies plotis – 6 metrai.
- vakarinė sklypo dalis ribojasi su pravažiavimo keliu.
Aplinkinis užstatymas:
- šiaurinėje bei rytinės sklypo dalies kryptimi, aplinkinis užstatymas - gamybos ir pramonės pastatai.
- pietinės bei vakarinės sklypo dalies kryptimi, aplinkinis užstatymas – gyvenamieji namai.
Turimais duomenimis:
pietinėje sklypo dalyje arčiausias gyvenamasis namas yra apie 75,50 m.

DUOMENYS: VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO. 2015 11 29.
VYKDYTOJAS: UAB "Idmavos projektai" direktorė ZITA JURKUVIENĖ.

Pastataba : registrų centro duomenimis matomas prie gyvenamojo namo problokuotas pastatas – veršidė. Šiuo
metu jis yra nugriautas ir likęs gyvenamasis namas. Rašytinis pritarimas veršidės, fermų paskirties pastato
unikalus Nr. 5597-3010-7010 Vaškių g. 30, Mickų km, Priekulės sen., Klaipėdos r.sav., griovimo aprašui, Nr. 10,
2015, RPP-34-151215-00134.
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Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos
II. Kelių apsaugos zonos ( vietinės reikšmės kelių  po 10 metrų)

- 98 m²;
- 1316 m ²;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
- 36 m²;
Esama elektros linija - demontuojama, ant sklypo ribos suprojektuota KAS.
(4 kV elektros įrenginių iškėlimo projektas. Nr. TP-15-41484:
Demontuojama sklype el. linija. Projektuojama KAS ).
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

- 322 m².

PROJEKTINIAI SKLYPO PLANO SPRENDINIAI:

Inžineriniai tinklai suprojektuoti projektu Nr. 03032016TP.
Techniniu projektu NR. 03032016TP suprojektuoti šie sklypo (22786 m2) inžineriniai tinklai:
 Projektuojama elektros linija (E1) į administracinį pastatą nuo projektuojamos ant sklypo ribos KAS
(projekto Nr. TP-15-41484).
 Demontuoti esami buitinių nuotekų tinklai (F). Projektuojami nauji, iš administracinio pastato, buitinių
nuotekų tinklai ( F1), d=160 mm ir valymo įrengimai NVĮ. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į sklype
esantį vandens telkinį.
 Gaisro gesinimui suprojektuota vandens paėmimo linija - ( V1, d= 200 mm).
 Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklai (KL1, d= 160 mm).
Projektuojami inžineriniai tinklai:
Lietaus vandens nuvedimas.
Nuo priblokuojamo pastato – garažo – projektuojami lietaus nuotekų tinklai (KL1, d=160 mm), jie prijungiami
prie sklype techniniu projektu 03032016TP suprojektuotų administracinio pastato lietaus nuotekų tinklų, nuvedamų
į sklypo vadens telkinį.
Sklype projektuojamas dujų rezervuaras. Dujų linija atvedama į projektuojamą katilinę.
Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. Sklype (22786 m2)
projektu Nr. 03032016TP , suprojektuota pramoginių kartingų trasa bei atliktas esamo pastato kapitalinis
remontas, paskirties keitimas.
Įvertinus atliktus teritorijos 22786 m2 paviršiaus tvarkymo darbus ir gretimybes, projektuojamo garažo nulinė
altitudė parenkama ±0.00=16,15.
Sklypo apšvietimas, aptvėrimas.
Sklypo apšvietimas numatomas statytojo nuožiūra.
Šiaurinė sklypo riba dalinai aptverta metaline tvora. Kita, rytinė sklypo dalis, ribojasi su kaimynio sklypo
betonine tvora.
Projektu 03032016TP pietinė ir vakarinė sklypo dalys aptveriamos triukšmo užtvara. Žr. sklypo planą SP01.
Želdiniai.
Techniniu projektu 03032016TP suprojektuoti sklypo 22786 m2 želdiniai aplink administracinį pastatą, bei
pramoginių kartingų trasos teritorijoje.
Želdinių plotas- 6630 m2. Jie sudaro 29% viso sklypo ploto.
Projektuojami privažiavimai, keliai, takai, aikštelės.
Krašto kelias 141 Klaipėda – Priekulė yra ~ 130 m atstumu nuo statybos sklypo.
Statybos sklypas nepatenka į šio krašto kelio apsaugos zoną.
Į sklypą įvažiuojama iš esamos Vaškių gatvės (KL1266), kurios plotis tarp raudonųjų linijų 10 m.
Vaškių gatvės kelio danga – žvyras, važiuojamosios dalies plotis – 6 metrai.
Įvažiavimo į sklypą kelias - žemėtvarkinis 5 m pločio kelias. Jam nustatyta 10 m kelio apsaugos zona.
Statybos sklype techniniu projektu 03032016TP suprojektuoti keliai, takai, automobilių stovėjimo aikštelės.
Žr sklypo planą SP. Automobilių stovėjimo aikštelės suprojektuotos sklypo ribose.
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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 konteinerį. Buitinių atliekų konteineris - sklypo ribose ant vandeniui nelaidžios dangos.
Buitines atliekas tvarko komunalinis ūkis (kuris tvarko buitines atliekas toje vietovėje), su kuria yra pasirašyta
buitinių atliekų tvarkymo sutartis.
Priešgaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimo prie statinio ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės.
Priešgaisrinės mašinos naudojasi esamu įvažiavimu į sklypą bei projektuojamu 6 m pločio įvažiavimu sklypo
vakarinėje dalyje su numatoma apsisukimo kietos dangos priešgaisrinėms mašinoms, 12x12 m, aikštele.

PAGRINDINIAI SKLYPO TECHNINIAI-EKONIMINIAI RODIKLIAI:

Sklypas suformuotas formavimo ir pertvarkymo projektu. Įsakymo Nr. 12FPĮ-52-(14.12.124.)
2016 04 22.
Suformuotam 22786 m² sklypui nustatyti naudojimo būdai –
komercinės paskirties naudojimo teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo
objektų teritorijos.

-

Sklypo plotas – 22786 m².
sklypo užstatymo tankumas
8 - %
sklypo užstatymo intensyvumas 10 - %
Esamo administracinio pastato užstatymo plotas - 135,04 m2;
Projektuojamo garažo užstatymo plotas
– 1704 m2;

Technniu projektu Nr. 03032016TP, 22786 m2 sklype suprojektuota:
- Pramoginių kartingų trasa
– 9000 m2;
- Trinkelės
- 280 m2
- Želdynų plotas
- 6630 m2;
- Kietos kiemo dangos
– 4671 m2;
- Projektuojamų automobilių stovėjimo skaičius
– 14.
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ARCHITEKTŪROS DALIS
Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis
parengtas PS , sąrašas

LR Statybos įstatymas 1996 m. Kovo 19 d. Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2013, Nr. 76-3841)
LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 06 16, Nr. VIII-787 (Žin., 1998, Nr. 61-1726;Žin., 2013, Nr. 55-2729)
Įsakymas Nr. V-586 „Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878,
Žin. 2014, Nr. 2014-01536)
STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys“.
STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.
STR 1.07.02:2005 „ Žemės darbai“.
STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai“.
STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“.
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“.
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
STR 2.01.01(1): 2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.“
STR 2.01.01(3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“
STR 2.01.01(4): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“
STR 2.01.01(5): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.“
STR 2.01.01(6): 2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.
STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė apsauga nuo žaibo“.
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“.
STR 2.05.04:2003. „Poveikiai ir apkrovos“.
Įsakymas Nr. 1-338 (2010m. Gruodžio 7 d.) „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“.
Įsakymas Nr. 1-233 (2010m. Liepos 27 d.) „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“.
Įsakymas Nr. 1-45 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“.
Įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“
HN 98 : 2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo
reikalavimai“
2003 m. Balandžio 24 d. Nutarimas Nr. 501 „Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai“
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI:
- KLAIPĖDOS RAJ. SPEC. PLANU NR. 003552001420;
- KLAIPĖDOS RAJ. KRAŠTOVAIZDŽIO SPEC. PLANU NR. 003552005632.
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Projektuojamų statinių sąrašas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar
kitos planuojamos ūkinės veiklos programa).

Projektuojamas priblokuojamas garažas.
Esamas ir projekutojamas pastatai atskiriami REI 30 atsparumo ugniai priešgaisrine siena.
Statinio paskirtis – garažų paskirties pastatai (8.7) – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir (ar)
remontuoti.
Pastate nėra nuolatinių darbo vietų. Pastato pirmas aukštas nešildomas. Šildoma antresolės aukšto patalpa.




Statinio grupė - (P.2.7) Garažų pastatai transporto
Pastato ugniai atsparumo laipsnis PAU – III.

priemonėms laikyti.

Pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų – Eg.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio bei zonavimo sprendiniai.
Projektuojamas pastatas vieno aukšto su antresole. Pastatas paprastos architektūros, stačiakampio formos. Stogas
dvišlaitis. Projektuojamas pastatas priblokuojamas prie esamo dviejų aukštų mūrinio pastato.
Pagrindinis įėjimas numatomas iš pietinės pastato fasado pusės. Papildomi įėjimai numatomi ir kitose fasadų
pusėse.
Priblojuokamas pastatas funkciškai nėra susietas su esamu pastatu, neturi tiesioginio patekimo.
ŽR. architektūros brėžinius.
Projektuojamame pastate planuojama:
PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

Nr. Pavadinimas
01 garažas
02 katilinė

Plotas m2/
1955,87 m2.
13,90 m2.

Patekimui į antresolės patalpą projektuojami atviri lauko laiptai.
ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA:
Nr.
Pavadinimas
Plotas m2/
02 patalpa
295,20 m2.
Iš katilinės dujomis šildoma antresolės patalpa.

Medžiagos parinktos vadovaujantis kriterijais: statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas, gaisrinė sauga,
higiena, sveikata, aplinkos apsauga, apsauga nuo triukšmo, statinio naudojimo sauga, energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas:
- pamatai – gręžtiniai poliai, apjungti monolitine pamatų sija;
- grindų konstrukcija ir danga – betoninė;
- laikanti konstrukcija – metalinių konstrukcijų;
- stogo danga – skarda bei stoginių panelių plokščių.
- langai –plastikiniai;
- vartai – metaliniai.
fasadų apdaila - skarda bei sieninių panelių plokščių.
Detaliau žr. architektūros brėžinius bei konstrukcinę dalį.
GARAŽO TECHNINIAI – EKONIMINIAI RODIKLIAI:

Užstatymo plotas – 1704 m2,
Bendras plotas
- 1969,77 m2,
Pagrindinis plotas – 1955,87 m2,
Pagalbinis plotas
13,90
Antresolės plotas – 295,20 m2,
Pastato aukštis –
8,50 M
Pastato tūris 11365 m3.
Pastato atsparumo ugniai laipsnis – III.
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Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai.
Projektuojamame pastate nuolatinių darbo vietų nenumatoma. Pastatas žmonių su negalia reikmėms nepritaikytas STR 2.03.01 : 2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 1 priedo 2 punktas.
Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų
planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos
reikalavimams. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos
teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos
reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės
saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos
Architektūros projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Klaipėdos rajono bendruoju planu.
Projektuojamo pastato architektūriniai sprendiniai derinami prie esamų pastatų bei vadovaujantis
KRAŠTOVAIZDŽIO SPEC. PLANAS PATVIRTINTAS 2015 05 28, REG. Nr. 003552005632.
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, atitinka įstatymų, teisės aktų ir normatyvinių
dokumentų reikalavimus.
Vadovaujantis Klaipėdos r. sav. bendrojo plano sprendiniais (patvirtintais Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 2011 metų vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111) žemės sklypas patenka į (K
(T),(P), TPM3.1), bet nepatenka į teritorijas siūlomas apželdinti mišku, teritorijoje nėra saugomų ir
kultūros paveldo objektų. Sklypas yra netoli krašto kelio 141, bet jo apsaugos zonos į sklypą
nepatenka.
Vertinant Kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą sklypas patenka į GTK1.1. teritorijas.

1 pav.

Gyvenamųjų vietovių tinklas ir socialinė infrastruktūra. ( 1 Brėžinys).
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2 pav.

Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys. ( 2 Brėžinys).
Sklypas nepatenka kultūros vertybių teritoriją.

3 pav. Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys. ( 3 Brėžinys).
Sklypas nepatenka į krašto kelio apsaugos zoną
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4 pav. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai. ( 4 Brėžinys).
Inžinerinių komunikacijų aptarnavimo ir pramonės, sandėliavimo teritorijos.

Sklypas patenka į šią teritoriją.

5. pav . Gamtinis kraštovaizdis, biologinė įvairovė, gamtos ir kultūros paveldas. (5 Brėžinys)

Sklypas patenka į žemės ūkio teritoriją - negamtinio karkaso teritoriją. Sklype nėra saugomų ir
kultūros paveldo objektų.
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Remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu

6 pav.
statybos sklypo pastatų architektūrinė išraiška
kraštovaizdžio.

gretinama prie gamybinio ir technologinio prioriteto

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir
vidinio transporto judėjimo organizavimo principai.
Autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją – esamas bei vakarinėje sklypo dalyje suprojektuotas 6 m pločio
įvažiavimas.
Projektuojamo pastato teritorija sklandžiai prijungiama prie bendros sklypo transporto judėjimo schemos.
Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms
teritorijoms.
Statybos metu aikštelė pažymima žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos t.p. žemės sklypo
ribose (žr. darbų organizavimo plane). Statybos metu kaimyninių sklypų savininkai nepatogumų nepatirs. Priėjimai
ir privažiavimai nebus uždaryti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.
Tarp projektuojamų statinių ir gretimų žemės sklypų išlaikomi norminiai sanitariniai atstumai.
Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas
Apsaugai nuo vandalizmo sklypo teritorija užsakovo pageidavimu bus apšviesta bei saugoma.

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