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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Statinio statybos vieta (esama būklė)
Žemės sklypas, kuriame numatoma pastato rekonstrukcija, yra Gargždų miesto pietvakarių
dalyje, pramonės rajone.
Sklypo adresas - Gamyklos g. 23, Gargždų m., kadastrinis Nr. 5520/0019:92. Plotas – 1.3032
ha. Sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. VĮ
Registrų centro duomenimis, žemės sklypą nuosavybės teise valdo SCANDBOOK, UAB.
Pagal kadastro duomenis sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
I – Ryšių linijų apsaugos zonos – 0,0706 ha,
VI - Elektros linijų apsaugos zonos – 0,0533 ha,
IX – Dujotiekių apsaugos zonos – 0,0760 ha,
XLVIII – Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – 0,1633 ha,
XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos –
0,3454 ha.
Sklype galioja 0,0298 ha servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis). Servituto turėtojas – AB „Lesto“.
Sklype stovi UAB ScandBook nuosavybės teise priklausantis 3420,40 kv. m. bendro ploto
gamybos, pramonės paskirties pastatas - gamybinės ir biuro patalpos poligrafinei veiklai, kurį
numatoma rekonstruoti. Pastato unikalus numeris 4400-0177-4190, jį sudaro du sublokuoti korpusai:
2 aukštų administracinis ir 1 aukšto gamybinis. Administracinio korpuso konstrukcija: gelžbetoninis
karkasas, perdanga ir denginys – gelžbetoninės plokštės, stogas - sutapdintas, fasado sienos – 100
mm., storio daugiasluoksnės plokštės. Gamybinio pastato kolonos gelžbetoninės, stogo danga PVC
ant apšiltintų metalinių konstrukcijų
Taip pat minėtai bendrovei priklauso kiti inžineriniai statiniai - kiemo aikštelė (1b1), plotas 126,00 m2, kiemo aikštelė (1b2), plotas - 60,00 m2, kiemo aikštelė (1b4), plotas - 2084,00 m2.
Sklypo gretimybėse iš trijų pusių yra infrastruktūros koridoriai: šiaurėje – geležinkelio linija,
vakaruose – Gamyklos gatvė, pietų pusėje – privažiavimas prie gretimoje teritorijoje esančių
pramonės, sandėliavimo ir kt. pastatų.
Rytinėje gretimybėje esančiame žemės sklype yra gamybos, pramonės paskirties pastatas –
medienos apdirbimo cechas su sandėliavimo patalpomis bei maitinimo pastatas - valgykla.
Pagal topografinį planą (2015 m. gruodžio mėn.) teritorijos reljefas - pakankamai lygus,
žemės paviršiaus altitudė per visą plotą svyruoja nuo 29.45 iki 30.27 pagal Baltijos aukščių sistemą.
Teritorija faktiškai įsisavinta inžineriniu požiūriu. Sklype arba gretimybėse yra elektros, ryšių
kabeliai, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai, dujotiekio linijos.
Sklype, kuriame numatomi statybos darbai, bei gretimybėse nėra registruotų nekilnojamųjų
kultūros paveldo objektų, sklypas nepatenka į LR Kultūros paveldo apsaugos įstatymu
reglamentuojamą teritoriją.
Teritorija nepatenka į „NATURA 2000” teritorijų ribas ir jų apsaugos zonas bei juostas.
Duomenų apie teritorijoje randamas saugomų gyvūnų ar augalų rūšis ir natūralias buveines nėra.
Sklype ir gretimybėse jau eilę metų vystoma pramonės ir sandėliavimo veikla.
Sklype auga du beržai ir eilė liepų palei pietinę sklypo ribą.
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimu Nr. T11-189 patvirtintą
Gargždų pramonės įmonių, vykdančių ūkinę komercinę veiklą, sanitarinių apsaugos zonų ribų
specialųjį planą, sklypas Gamyklos g. 23 su jame esančiais statiniais patenka į minėtą sanitarinę

apsaugos zoną. Rekonstruojamame pastate nebus vykdomos veiklos, kurios draudžiamos SAZ
teritorijoje.
Numatomas veiklos plėtimas neprieštarauja galiojantiems bendriesiems planams. Pastato
rekonstrukcija bus vykdoma pagal bendruoju planu nustatytus reikalavimus.
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, nagrinėjamas
sklypas patenka į pramonės sandėliavimo teritoriją.

žemės sklypas Gamyklos g. 23, Gargždų m., kadastrinis Nr. 5520/0019:92
Pagal Gargždų miesto bendrojo plano sprendinius, nagrinėjamas sklypas taip pat patenka į
pramonės ir sandėliavimo teritoriją (9.1). Šioje teritorijoje leistinas užstatymo intensyvumas - iki
1,5, leistinas užstatymo aukštingumas – iki 21 m.

žemės sklypas Gamyklos g. 23, Gargždų m., kadastrinis Nr. 5520/0019:92

Planuojami statybos darbai
Rekonstruojamas gamybos, pramonės paskirties pastatas - gamybinės ir biuro patalpos
poligrafinei veiklai. Administracinė pastato dalis yra 2 aukštų, gamybinė dalis – 1 aukšto.
Didinant poligrafinės veiklos apimtis, pastatas rekonstruojamas. Prie pastato šiaurinėje pusėje
pristatoma vieno aukšto gamybinė dalis. Pastato vakarinėje dalyje projektuojamas antras aukštas –
administracinė pastato dalis. Esama ir projektuojama administracinio pastato dalis sujungiama
bendru koridoriu.
Projektuojamo pastato konstrukcijos parenkamos analogiškos kaip ir esamo pastato –
numatoma naudoti gelžbetonines kolonas. Stogas formuojamas iš metalinių santvarų.
Projektuojamo pastato išorines sienas projektuojame naudojant analogiškas (Sandwich tipo
paneliai) plokštes kaip ir esamo pastato išorinės sienos (pilkšvos spalvos). Projektuojamam
dviaukščiam tūriui siūloma įrengti antrąjį fasadą iš modulinių polikarbonato plokščių. Antrąjį
fasadą siūloma įrengti tam kad būtų išvengta esamo fasado ir projektuojamo fasado spalvinių
nusidėvejimų skirtumų. Projektuojamas ir esamas pastato fasadas nuo Gamyklos gatvės pusės yra
pagrindinis pastato fasadas. Dėl šios priežasties reikėtų parinkti labiau pastatą reprezentuojančias
medžiagas. Modulinės polikarbonato plokštės parenkamos skaidraus paviršiaus melsvo atspalvio,
koks yra vietomis numatytas esamo pastato fasaduose.
Įvažiavimas į sklypą yra pietinėje sklypo dalyje. Esama automobilių stovėjimo aikštelė
didinama išilgai vakarinės sklypo ribos, taip pat dalis automobilių parkavimo numatomas išilgai
pietinės sklypo ribos prie gatvės. Automobilių kiekis didinamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Viso numatoma 79 automobilių vietos
sklypo ribose.
Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694, reikalingas ir
projektuojamas želdynų plotas yra 2606 m2.
Vadovaujantis Gargždų miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T11-36, Susisiekimo komunikacijų brėžiniu, žemės
sklypo vakarinėje pusėje, už krašto kelio Jakai - Dovilai - Laugaliai Nr. 227 juostos ribų,
planuojamas dviračių takas.
Rengiant techninį projektą galimi neesminiai nukrypimai nuo projektinių pasiūlymų.
Projektuojant konstrukcijas neženkliai gali kisti pastato tūrių aukščiai, ašys, gabaritai. Vertinant
vidaus patalpų atitiktį higienos normatyviniams aktams galimi vidaus patalpų, langų ir durų angų
pakeitimai. Projektuojant gaisrinės saugos dalį gali keistis evakuacinės laiptinės vieta. Skaičiuojant
statybos kainą gali keistis dvigubo fasado sprendinys arba išvis jo atsisakyta. Rengiant sklypo plano
dalį gali keistis automobilių sustojimo vietų, pravažiavimų, želdinių išdėstymas. Projektuojant
šildymą – vėdinimą gali atsirasti vėdinimo įranga ant stogo, angos fasade.
Preliminarūs techniniai projekto rodikliai:
Esama
Sklypo plotas
Pastato užimamas plotas
Bendras pastato plotas
Pastatų aukštis
Želdiniai. Privaloma 20%
Darbuotojų skaičius
Produkcijos kiekis
Lauras Ruseckas
Lina Jurevičiūtė - Šernauskienė

13032 m2
3087.00 m2
3420.40 m2
8m
~90 žmonių
~22,5 mln.

Projektuojama

Bendras

~2450 m2
~2576 m2
10,5 m
2606 m²
~25 žmonių
~22,5 mln.

~5488 m2
~5996,4m2
~115 žmonių
~45 mln.

Leistinas
pagal BP
19548 m2
21 m
-

