Parduotuvės – valgyklos, un. Nr. 5597-7001-5013, (prekybos paskirties pastato) rekonstravimo
į kavinės , maitinimo paskirties (8.5) - motelio, viešbučių paskirties (8.1.2) pastatą,
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮVADAS. BENDRIEJI DUOMENYS.
Užsakovai:

Kęstutis Skiezgilas a.k. 38502250842,
Jovita Skiezgillienė a.k. 48505100959.

Statinio projektuotojas:

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).
APDV –
Liudmila Burkė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 479)

Objektas:
Parduotuvės – valgyklos, un. Nr. 5597-7001-5013, (prekybos paskirties pastato)rekonstravimas
į kavinės , maitinimo paskirties (8.5) - motelio, viešbučių paskirties(8.1.2) pastatą.
Statybos adresas:

Gamyklos g. 6, Gargždų m., Klaipėdos raj. sav

Statinių kategorija -

neypatingas.

Statybos rūšis

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 statinio statybos rūšis – rekonstrukcija.

-

Statinio paskirtis –

STR 1.01.09.2003. Parduotuvės, un. Nr. 5597-7001-5013,
valgyklos (prekybos paskirties pastato) rekonstravimas į
kavinę (8.5) maitinimo paskirties – motelį (8.1.2) viešbučių paskirties
pastatą.

Statinio projekto parengimo stadija – projektiniai pasiūlymai.
PS RENGIMO PAGRINDAS:
- PAGRINDINIAIS NORMATYVINIAIS STATYBOS TECHNINIAIS DOKUMENTAIS;
- PROJEKTAVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIMI;
-STATINIO PROJEKTAVIMO ( TECHNINE) UŽDUOTIMI;
- TP RENGIMO DOKUMENTAIS.

-

Gargždų miesto bendruoju planu ( reg. Nr. 003551005155).
Gargždų pramonės įmonių vykdančių ūkinę veiklą, sanitarinių apsaugos zonų specialiuoju
planu.
Objektas:
Parduotuvės – valgyklos, un. Nr. 5597-7001-5013,
(prekybos paskirties pastato ) rekonstravimo į
kavinės , maitinimo paskirties (8.5) motelio, viešbučių paskirties(8.1.2) pastatą,
Gamyklos g. 6, Gargždų m., Klaipėdos raj. sav., projektiniai pasiūlymai
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PS SĄRAŠAS:

LR įstatymai:
LR Statybos įstatymas.
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2013 05 09, Nr. I-2223.
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998 06 16, Nr. VIII-787.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, (Žin. 1992, Nr. 22-652).
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taiskyklės. (Žin., 2004, Nr. 134-4878).
Darboviečių įrengimo bendruosius nuostatai, patvirt. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233
(Žin., 1998, Nr. 44-1224).
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
STR 1.01.04:2013 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE” ženklinimas”.
STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”.
STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys“.
STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“.
STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“
STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
STR 1.06.03: 2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“.
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 priežiūros tvarkos aprašas“.
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“.
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai:
STR 2.01.01(1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
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 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė apsauga nuo žaibo“.
STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir
projektinės vertės“ .
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“.
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ .
STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.
STR 2.05.02:2008. „Statinių konstrukcijos. Stogai“.
STR 2.05.03:2003. „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“.
STR 2.05.04:2003. „Poveikiai ir apkrovos“.
STR 2.05.07:2005. „Medinių konstrukcijų projektavimas“.
STR 2.05.09:2005. „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“.
STR 2.05.13:2004. „Statinių konstrukcijos grindys“.
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STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai
tinklai.
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" (Žin., 2009, Nr. 159-7219).

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės
vertės ir matavimo reikalavimai“.
HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų
normuojamos vertės ir matsvimo reikalavimai“.
HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“.
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
(Žin., 2011, Nr. 75-3638 ).

HN 50:1994 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leistini dydžiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“.
LAND 3-95. Paviršiaus (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčių ir
laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės.
LAND 10-96. Nuotekų užterštumo normos.
-

VISUOMENINIŲ STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS.

-

-

-

-

-

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14.
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;
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:
Gargždų miesto bendruoju planu ( reg. nr. 003551005155).
Gargždų pramonės įmonių vykdančių ūkinę veiklą, sanitarinių apsaugos zonų specialiuoju planu.
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4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS.

Google maps. Objektas yra greta Gargždų karjero.

Parduotuvės – valgyklos, un. Nr. 5597-7001-5013, (prekybos paskirties pastato) rekonstravimas į kavinės,
maitinimo paskirties (8.5) - motelio, viešbučių paskirties (8.1.2) pastatą, atliekamas adresu:
Gamyklos g. 6, Gargždų m., Klaipėdos raj. sav.
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Sklypas, kuriame rengiamas techninis projektas yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre
(registro įrašo Nr. 44/1559560 ), kurio kad. Nr.
Unikalus Nr. :
4400/2491/8485.
Kadastro numeris :
5520/0019:4 Gargždų k.v.
Žemės sklypo naudojimo būdas:
komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas:
1281 m2
Matavimų tipas:
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus.
NUOSAVYBĖS TEISĖ:
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, 2013-01-31, Nr. 12SŽN-(14.12.62.)-1.
Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-11-27, Nr. 12SŽN-241.
Klimato sąlygos. 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.

Statybos sklypo reljefas. Inžinerinių geodezinių matavimų duomenimis, 1281 m2 sklype žemės
paviršiaus altitudė kinta 0,54 m ribose – nuo mažiausios altitudės 28,54 šiaurinėje sklypo dalyje, iki
didžiausios altitudės 29,08 – rytinėje sklypo dalyje.
5. SKLYPO ESAMA PADĖTIS.
Rekonstruojamo objekto, sklypo teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota:
geodeziniai tyrinėjimai, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro pateikti duomenys.
TYRINĖJIMŲ MEDŽIAGA (priešprojektiniai darbai):

-

topografiniai,

Topografinius tyrinėjimus: sklypo planas M 1:500 ir suderinimus su institucijomis atliko
Gintautas Stankus, kv. paž. Nr. 1GKV-753 .
Geodezinius tyrinėjimus: žemės sklypo planas 1:500 mąsteliu, bei suderinimus su valstybinėmis
institucijomis, atliko UAB „Gargždų matavimai“.

Taip pat planuojamos statybos teritorija apžiūrėta vietoje.
Sklype esantys statiniai. Statybos sklype yra esamas pastatas
paskirties pastatas , un. Nr. 5597-7001-5013).

(1E2p) – parduotuvė – valgykla ( prekybos

Sklype esami inžineriniai tinklai:
Pastato lauko inžineriniai tinklai:
- vandentiekio linija,
- buitinių nuotekų tinklų linija,
- ryšio linija,
- lietaus nuotekų linija,
- elektros linija ( 0,4 kV naikinama),
- šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai ( naikinami).
Per statybos sklypą nutiesta kito objekto ryšio linija.
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Esami želdiniai.
Sklype yra medžių ir krūmų. Remiantis topografine nuotrauka bei apžiūra sklype yra
5 medžių eilė pagal Gamyklos gatvę. Sklypo teritorijos dalis apaugusi žole.
Keliai, aikštelės. Sklypo paviršius neprižiūrėtas: dalis sklypo grindinio – senas išvaikščiotas gruntas.
Takai – seni betoniniai.
Aptvėrimas. Vakarinė ir dalis rytinės sklypo pusės, aptverta metaline tvora.
Privažiavimas, vidiniai keliai, takai. Prie esamo pastato patenkama tik pėsčiųjų takais. Įvažiavimo į sklypo
teritoriją ir vidinių kelių, skirtų transportui privažiuoti prie objekto, nėra.
Susisiekimas. Prie objekto yra galimybė atvykti viešuoju keleivių transportu.
Vandens telkiniai.
Sklype esamų vandens telkinių nėra. Nuo esamo pastato, apie 60 m atstumu yra Gargždų karjeras.
Aplinkinis užstatymas. Aplinkinis užstatymas – gamybos ir pramonės pastatai.
Sklypo gretimybės:
- šiaurinė, vakarinė sklypo dalis ribojasi su valstybiniu sklypu, naudotojas –UAB „Hidrostatyba“.
- rytinė sklypo dalis ribojasi su Gamyklos gatve ( krašto kelias 227).
- pietinė sklypo dalis ribojasi su LVŽF (L. Martinkienė, R. Šimulienė, A. Paulavičius, V. Stiaupienė) .
Statybos sklypo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
-

Ryšių linijų apsaugos zonos

-

212 m ²;

-

Kelių apsaugos zonos

-

Elektros linijų apsaugos zonos

-

18 m ²;

-

Dujotiekų apsaugos zonos

-

58 m ²;

-

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos

-

102 m ²;

-

Vandentiekio lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių aps. zonos – 660 m ².

( krašto kelias  apsaugos zona 50 metrų)

- 1281 m ²;

Kitos sanitarinės apsaugos zonos.
Remiantis Gargždų pramonės įmonių, vykdančių ūkinę komercinę veiklą pramonės rajone sanitarinių apsaugos
zonų mustatymo specialiuoju planu, visas statybos sklypas 1281 m2, papuola į pramonės rajono sanitarinę
apsaugos zoną. Žr. specialiojo plano ištrauką.
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6. PROJEKTINIAI SKLYPO PLANO SPRENDINIAI:
Projektuojami pastatai: 1281 m2, statybos sklype, kadastrinis Nr. 5520/0019:4 - Gamyklos g. 6, Gargždų m.,
Klaipėdos r. sav., atliekamas pastato (1E2p) – parduotuvės - valgyklos (prekybos paskirties pastato), un. Nr.
5597-7001-5013, rekonstravimas į kavinę (8.5) – motelį (8.1.2).
Vadovaujantis Gargždų pramonės rajono sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo specialiuoju planu – visas
statybos sklypas 1281 m ², patenka į Gargždų pramonės rajono zoną.
Rekonstruojamas pastatas bus skirtas aptarnauti tik pramonės rajono įmonių darbuotojus.

Projektuojami privažiavimai, keliai, takai, aikštelės.
Į statybos sklypą projektuojamas 6m pločio įvažiavimas.
Projektuojamam įvažiavimui reikalinga nukirsti dvi esančias liepas.
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams,
gautas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos leidimas, 2015 -10-23, Nr. AL-59.
Detaliau žr. sklypo planą SP01. Įvažiavimo danga – asfaltuotas.
Pėsčiųjų takai, terasos, aikštelės.
Aplink rekonstruojamą pastatą projektuojami pėsčiųjų takai, atvira lauko terasa.
Takai įrengiami iš betoninių trinkelių, o atvira lauko terasa projektuojama iš medinių lentų.
Remiantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“
projektuojamas pandusas žmonėms su negalia patekti į pastatą.
Panduso plotis – 1,5m. Panduso juostos išilginis nuolydis - 7º.
Detaliau žr. sklypo planą SP 01.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1 lentelė. Pagrindiniai pėsčiųjų eismo statinių parametrai Rodiklis
Minimalus pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos plotis, m
Pėsčiųjų tako plotis prie automobilių aikštelės – 1,50 m.

Reikšmė
1,50
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STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius.
Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius:
Eil.
Nr.

Pastatų

2.

Viešbučių paskirties
pastatai
Moteliai

2.2.
8.

Maitinimo paskirties
pastatai

Minimalus stovėjimo
vietų skaičius

Remontuojamo
administracinio
pastato patalpų
plotas

Reikalingas stovėjimo vietų
skaičius

1 vieta kambariui
(numeriui)
1 vieta 15 m2 salės
ploto

9 NUMERIAI

9

Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius

KAVINES
11
PLOTAS – 169
m2
20

Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius

20
Iš jų 2 vietos ŽN reikmėms ,
1 vieta elektromobiliams
*Naujai įrengiamose stovėjimo aikštelėse numatyti įkrovimo įrangą elektromobiliams.Dekui
Sklypo ribose projektuojamos 5 automobilių stovėjimo vietos. Iš jų viena vieta ŽN.
Už sklypo ribų projektuojama 15 automobilių stovėjimo vietų aikštelė.
Aikštelėje už sklypo ribų numatoma vieta ŽN bei ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO VIETA (1 VIETA).
Įkrovimo vieta žymima kelio ženklu Nr. 735 - žyminčiu vietą, skirtą elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais
varomoms transporto priemonėms įkrauti (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis 2013-01-19).
Atstumas nuo toliausiai esančios žmonėms su negalia skirtos automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į
pastatą yra 50 m. Poilsiui numatytas suolelis.
Želdiniai.
Remiantis - LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMU DĖL ATSKIRŲJŲ REKREACINĖS
PASKIRTIES ŽELDYNŲ PLOTŲ NORMŲ IR PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ NORMŲ (PLOTŲ) NUSTATYMO TVARKOS
APRAŠU ( 2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694) Vilnius), - žemės sklypams skirtiems viešbučių paskirties

pastatams - želdynų nuo viso žemės sklypo ploto turi sudaryti - 15 % , įskaitant vejas ir gėlynus.
Projekte želdynų – 19 %.
Sklype, pagal Gamyklos gatvę ( remiantis topografine nuotrauka), auga 5 liepų eilė.
Projektuojamam įvažiavimui į rekonstruojamo objekto teritoriją reikia nukirsti dvi liepas.
Medžių ir krūmų kirtimui gautas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos leidimas saugotinų medžių ir
krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, 2015 -10-23, Nr. AL-59.
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Projektuojami lauko inžineriniai tinklai.
Elektra - nuo skirstomosios el. spintos atvedama nauja elektros linija į pastatą.
Dujos - nuo magistralinio dujotekio atvedama naujo dujotekio linija į pastatą.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas. Sklypo aplink rekonstruojamą pastatą,
žemės paviršius planiruojamas atsižvelgiant į planiruojamą teritorijos paviršių ir gretimybes. Lietaus
vanduo nuvedamas į esamus lietaus nuotekų tinklus (KL, d=200mm).
Statinių altitudė numatoma
- ±0.00=29,64.
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 statomas sklypo ribose ant
vandeniui nelaidžios dangos. Buitines atliekas tvarko komunalinis ūkis, kuris tvarko buitines atliekas
toje vietovėje bei su kuriuo yra pasirašyta buitinių atliekų tvarkymo sutartis.
Priešgaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimo prie statinio ir apsisukimo (jei reikia)
aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas.
Gaisrų gesinimui gaisrinės mašinos privažiuoti prie rekonstruojamo objekto sklype neturės, dėl
nepakankamų atstumų apsisukimui sklype.

PAGRINDINIAI SKLYPO TECHNINIAI - EKONIMINIAI RODIKLIAI:

Sklypo pagrindiniai techniniai rodikliai:
- sklypo plotas
- sklypo užstatymo tankumas
- sklypo užstatymo intensyvumas
- rekonstruojamo pastato užstatymo plotas
- projektuojamos sklypo dangos – asfalto
- projektuojamų želdinių plotas
- trinkelių plotas
- medinių lentų atvira lauko terasa
- automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype
- automobilių stovėjimo vietų skaičius už sklypo ribų

– 1281 m2,
– 33 %,
– 54%,
– 423 m2,
– 414 m2,
– 246 m2,
- 116 m2,
- 20 m2
– 5,
– 15.
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REKONSTRUOJAMOS PARDUOTUVĖS – VALGYKLOS, UN. NR. 5597-7001-5013,
ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS:

Esamos padėties fotofiksacija
Pastatas žymimas – 1E2p, unikalus Nr. 5597-7001-5013.
Architektūra – esamas pastatas stačiakampio formos, dviejų aukštų su rūsiu, esančiu po pastato
dalimi. Stogas - sutapdintas.
Esama pastato paskirtis - prekybos.
Inventoriniai duomenys:
Esami techniniai rodikliai:
bendras plotas
– 602,05 m2,
naudingas plotas
- 254,14 m2,
pagrindins plotas
- 254,14 m2,
pagalbinis
- 347,91 m2,
užstatytas plotas
–
403 m2,
rūsys
30,37 m2,
tūris
– 2760 m3.
Esamos patalpos:
ŽR. INVEMTORINIUS PLANUS.
Vidaus apdaila:
- vidaus sienų apdaila – tinkas, san. mazguose – plytelės.
- grindys – betono ir linol.
- lubos – tinkas.
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Konstrukcijos:
pamatai – betono. Vidinis laikantis karkasas – gelžbetoninės kolonos ir sijos.
Išorinės ir vidaus laikančios sienos – plytų mūras, gelžbetininės kolonos.
Perdengimas, denginys - gelžbetoninis. Pertvaros – mūrinės. Grindys – betoninės.
Stogo danga – asbestinio šiferio lakštai. Stogo konstrukcija – medinės gegnės.
Patato esami inžineriniai tinklai:
vandentiekis – komunalinis vandentiekis,
nuotekos
– komunalinis nuotekų šalinimas,
elektra
- esama
šildymas
- vietinis centrinis šildymas ( inventoriniai duomenys)
Pastato būklė įvertinta apžiūrint vietoje: konstrukcijos yra geros būklės.
STATINIO ARCHITEKTŪRA.

Esamam pastatui atliekama rekonstrukcija ir paskirties keitimas.
Statinio tūrinis, planinis, funkcinių ryšių ir zonavimo pagrindimas.

-

-

 Atliekami rekonstravimo darbai:
išardomos visos pirmo ir antro aukšto patalpų pertvaros,
išardomos laiptinės. Paliekamos gelžbetoninės kolonos, išardomos kai kurios laikančios
vidinės sienos, įrengiamos naujos kolonos, sijos.
išmontuojami visi seni langai, durys, pradidinamos esamos langų angos, įrengiamos naujų
langų angos,
užmūrijamos kai kurios langų angos,
nuardomi nereikalingi ant stogo iškylantys ventiliacijos kanalai,
įrengiamas naujas sutapdinto stogo, denginio apšiltinimas, stogo danga,
įrengimi nauji ventiliacijos kanalai ant stogo, bei jų apžiūros aikštelė.
pastatas iš išorės apšiltinamas,
įrengiama fasado apdaila – tinkas, medinės daililentės.
Prie pastato projektuojami metaliniai lauko laiptai. Jais patenkama į aukštus bei ant stogo.
Lauko laiptai dekoruojami medinio ažūro aptvaru.
Ant stogo parapeto įrengiama 1,20 m aukščio tvorelė.
Prie esamo pastato projektuojama vieno aukšto, sutapdintu stogu katilinė.

Pastato energetinio naudingumo klasė po rekonstrukcijos– B.
Veikla - rekonstruojamas pastatas bus kavinė, maitinimo paskirties ir motelis, viešbučių paskirties
pastatas.
Pastate numatomi – 8 darbuotojai ( moterys).
Motelio numerių skaičius – 9. Vienas iš jų bus žmonėms su negalia.
Numatomas kavinės lankytojų skaičius – 30.
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Rekonstruojamas pastatas - pramonės rajono įmonių darbuotojams.
PASTATO TŪRIS, FASADŲ APDAILA.
Rekonstruojamo pastato architektūrinė išraiška, kontekstualumas, spendiniai derinami su patvirtintu Gargždų
miesto bendruoju planu T11-111.
Statybos sklypas su rekonstruojamu pastatu yra pramonės įmonių teritorijoje. Greta sklypo yra Gargždų
karjeras, kuriam bendruoju planu numatyta rekreacinė teritorija.
Pastatas - stačiakampės formos, dviejų aukštų, sutapdintu stogu. Pastato aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus
iki aukščiausios altitudės - 9,74 m.
Tai paprastos, architektūrinės išraiškos pastatas.
Prie pastato šoninio fasado projektuojami evakuciniai metaliniai lauko laiptai. Jie aptaisomi medinių lentų ažūru.
Fasadų apdaila:
Išorinės sienos – iš išorės apšiltinamos 200 mm storio termoizoliacine medžiaga – politireniniu putplasčiu.
Fasadų sienų apdailai naudojamas tinkas, medinės dailientės. Cokolis – apšiltinamas, nutinkuojamas
faktūriniu tinku.
Langų rėmai – plastikiniai.
Vyraujančios spalvos: langų rėmai – pilki, cokolis - pilkas.
Fasado apdailos spalvos – smėlinė, žalsva, ruda.
skardos aptaisymų spalva – pilka. Laiptų ažūrinio apkalimo spalva – tamsiai ruda/ smėlinė.
Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai.

Esamas pastatas yra dviejų aukštų.
Pirmame aukšte suprojektuota: kavinė, san. mazgai kavinės lankytojams, neįgaliųjų numeris, virtuvė,
darbuotojų persirengimo patalpa, laiptai į antrą aukštą, valytojos patalpos, katilinė.
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Kavinėje bus tiekiamas vietoje ruošiamas maistas.
Antrame pastato aukšte suprojektuoti 8 motelio kambariai, pagalbinės patalpos švariems ir nešvariems
skalbiniams. Personalo poilsio patalpa.

Pastate yra esamas rūsys. Jame yra viena patalpa, niekas nekeičiama. Rūsio plotas- 30,37 m2.
Į rūsį patenkama atskiru įėjimu, lauko laiptais.

-

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai.

ĮĖJIMAI:
pagrindinis įėjimas yra nuo Gamyklos gatvės, rytinėje fasado pusėje. Juo patenkama į kavinę, o
iš jos į kitas patalpas esančias, abiejuose pastato aukštuose.
Vakarinėje fasado pusėje yra du papildomi atskiri įėjimai į pastatą. Jais patankama į pagalbines
patalpas – katilinę, virtuvės zonos patalpas, darbuotojų persirengimo patalpą.
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Šiaurinėje fasado pusėje yra suprojektuoti lauko laiptai. Jais atskirais įėjimais: rūsio, pirmo ir
antro aukšto – patenkama į šiuos aukštus bei toliau užlipama ant sutapdinto stogo, stogo
priežiūrai.
-

Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai.

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:
Konstrukcijos:
-

grindų konstrukcija ir danga – plytelės, kiliminės dangos

-

langai – plastikiniai – nauji.

-

sienos ir cokolis iš išorės apšiltinamos putų polistirolu.

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio
naudingumo klasė

Norminė apšiltintų sienų, stogo ir grindų šiluminė varža:
Sienoms:
U = 0,25k[W/m2K];
Perdangai:
U = 0,20k[W/m2K];
Grindims, kurios ribojasi su gruntu
U = 0,30k[W/m2K];
Langai, durys
U = 1,6 k[W/m2K];

PASTATO TECHNINIAI EKONIMINIAI RODIKLIAI:
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