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NUMATOMŲ PROJEKTUOTI STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

1.PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS.
Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.
Statinio statybos adresas: Kauno r.sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g.4
Statinio paskirtis: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 statybos techniniu reglamentu
,,Statinių klasifikavimas“ pastatas priskiriamas gamybos paskirties pastatams.
Statybos rūšis: nauja statyba.
Statinio kategorija: Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi , pastatas priskiriamas
neypatingos kategorijos statiniams .
Statybos projekto etapas: PP.
Užsakovas/statytojas: UAB ,,Ramena“. Pastato statyba bus finansuojama UAB ,,Ramena“ ir
paraminėmis lėšomis.
2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
Statybos geografinė vieta.
Sklypasyra Kauno r.sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Sandėlių g.4.
Gretimi sklypai – sklypas yra pramoninėje teritorijoje, vykdoma veikla neturi neigiamo poveikio
gretimoms teritorijoms, kurioms nustatyti tokie patys žemės naudojimo būdai (pramonės ir sandėliavimo,
infrastruktūros, komercinės teritorijos). Gretimame sklype yra rekonstruojamas ,tai pačiai veiklai vykdyti
skirtas pastatas – gamybinė laboratorija. Projektuojamas gamybinis pastatas blokuojamas prie šiaurinės
pastato sienos . Naujas statitinys statomas toje pačioje vietoje, kur sklype stovėjo katilinės pastatas 2H1p,
kuris yra demontuojamas kaip nebetinkamas eksploatuoti ir rekonstruoti. Pastatas praplečiamas į sklypo
vakarinę dalį. Naujo pastato gabaritai 45,60x12,00m.
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Žemės sklypo plotas: 0,1242 ha.
Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Specialiosios naudojimo sąlygos:
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos , 0,021 ha;
- Elektros linijų apsaugos zonos, 0,0026 ha;
Servitutai: sklypo teritorijoje servitutai nenumatyti.
Ryšys su gretimu užsakymu: Gretimi sklypai – sklypas ir naujai projektuojamas pastatas yra
pramoninėje teritorijoje, vykdoma veikla neturi neigiamo poveikio gretimoms teritorijoms, kurioms
nustatyti tokie patys žemės naudojimo būdai (pramonės ir sandėliavimo, infrastruktūros, komercinės
teritorijos).
Nagrinėjamas žemės sklypas ribojasi su Sandėlių gatve. Vakarinėje pusėje sklypą riboja Sandėlių gatvė,
pietinėje pusėje riboja rekonstruojamas laboratorijos pastatas sklype Liepų g.13, rytinėje pusėje - sklypas
adresu Liepų g.15 - susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos, šiaurinėje pusėje –
pravažiavimas į sklypą adresu Liepų g.15.
Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis: sklypo teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra,
nagrinėjamas sklypas nepatenka į jokias nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonas.
Statybos sklypo paruošimas:
Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai. Pastatas 2H1p jau demontuotas, iškeliami ir
naujai projektuojami tinklai įrengiami pagal rengiamus projektus.
3. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI.
Projektinė dokumentacija rengiama vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos
planavimo dokumentais, Statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą
reglamentuojančiais teisės aktais. Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų
interesų bei atitinka visas priešgaisrines, aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir
reikalavimus.
Sklypo planiniai sprendiniai parengti atsižvelgiant į esamą situaciją, užsakovo pageidavimus,
automobilių poreikį, pastato išsidėstymą su aplinkiniu užstatymu. Gretimuose sklypuose adresu Liepų
g.13, Liepų g.15 ir naujai projektuojamame pastate, vykdoma bendra veikla . Atlikti sklypo grunto
geologiniai tyrimai. Šalia pastato numatoma betono trinkelių danga automobilių parkavimui.
Sklypo užstatymo intensyvumas ir tankumas atitinka bendrojo plano nustatytus reikalavimus.
Įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą numatomas iš Sandėlių gatvės.
Sklypo sutvarkymui naudojamos medžiagos: betono trinkelės, skalda, žvyras. Automobilių
parkavimas numatytas sklypo teritorijoje. Kadangi statiniai Liepų g.13 ir Liepų g.15 skirti tai pačiai
veiklai ir gamybai , rengiama bendra teritorijos schema su bendrais išvažiavimai, įvažiavimai, teritorijoje
numatomas ir papildomas bendras parkingas. Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės
sklypo ploto yra ne mažiau nei 10 % .
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato

Kiekis

Pastabos

vnt.
1.SKLYPAS
1.1.Sklypo plotas

ha

0,1242

1.2.Sklypo užstatymo intensyvumas

%

47

1.3.Sklypo užstatymo tankumas

%

44

1.4.Statiniais užstatytas žemės plotas

m2

545,00

1.5.Apželdintas sklypo plotas

m2

125,00

2.1.Bendrasis plotas

m2

582,54

2.2.Pagrindinis plotas:

m2

523,31

2.3. Pastato tūris

m3

3315,00

2.4. Aukštų skaičius

vnt.

1

2.5. Pastato aukštis

m2

7,60

2.6. Energinio naudingumo klasė

-

2.7. Pastato užstatytas plotas:

m2

2.GAMYBINĖ LABORATORIJA:

2.8. Pastato atsparumas ugniai
2.9. Darbuotojų skaičius
2.10. Parkavimo vietų skaičius:

545,00
II

Vnt.
Vnt.

Iki 15
5

4.STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.
Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis teisės aktais,
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Projekto rengimo pagrindas: statinio projektavimo
užduotis. Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas: informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio
pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“
nuostatas.
Projektuojamas pastatas bus skirtas šviestuvų langų gamybai ir surinkimui. Patalpoje Nr.103
numatoma sumontuoti metalo pjovimo ir frezavimo stakles, bei dvi surinkimo linijas. Vienu metu
planuojama laikyti ne daugiau kaip 5 tonos aliuminio žaliavos, ne daugiau kaip 1 tona PMMA stiklų, ne
daugiau kaip 200 kg tarpinių bei ne daugiau kaip 100 kg. įvairių tvirtinimo elementų. Pagaminta
produkcija bus tiekiama kaip tarpinis produktas kitiems ūkio subjektams.
Gamyboje naudojama žaliava bus:
- Aliuminiai profiliai;
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- PMMA stiklai;
- tarpinės;
- įvairūs tvirtinimo elementai (varžteliai ir pan.).
Elektros energijos pajėgumas technologinėms reikmėms ~28,85 kW.
Šalto vandens poreikis 1,37 m3/parą
Šalto vadens poreikis 1,28m3/h
Šalto vandens metinis poreikis – 342,5m3
Karštas vanduo ruošiamas karšto vandens boileryje, 160ltr, 32kW.
Karšto vandens poreikis 0,71 m3/parą
Karšto vandens poreikis 0,61 m3/h
Karšto vandens metinis poreikis 177,5 m3
Nuotekos: 25,0 m3/dieną.
Dujų poreikis 20MWh/metus.
Statomo pastato architektūra (aukštingumas, fasadų sprendiniai, tūris), planavimo sprendiniai.
Pastatas projektuojamas vieno tūrio stačiakampio formos – pagal gamybos technologijos proceso
keliamas sąlygas. Pastato galinėje dalyje – buitinės patalpos darbuotojams . Jose įrengiamos dušo
patalpos, san. mazgai, poilsio patalpa. Techninės patalpos – atsižvelgiant į technologinį procesą – prie
pastato šoninės sienos. Virš dalies buitinių patalpų įrengiamas antresolinis aukštas – jame numatoma
darbo proceso apžvalgos aikštelė. Pastatas pietine siena blokuojamas prie rekonstruojamo laboratorijos
pastato, skirto tai pačiai veiklai. Architektūrinėje išraiškoje siekti kontekstualumo - kompozicinio
(mastelio, proporcijų, medžiaginio bei spalvinio sprendimo) ryšio su supančia urbanizuota aplinka.
Apdailai naudoti patvarias sertifikuotas medžiagas.
Pastato konstrukcinė schema – gręžtiniai poliniai pamatai ir juos apjungianti monolitinio gelžbetonio
pamatų sija. Pastato laikantis karkasas – medinių tąšų rėmai. Sienos ir stogas – kombinuotų „Sandwich“
tipo plokščių, kurios sumontuotos ant medinių prie laikančių pastato rėmų pritvirtintų ilginių. Pamatai po
vidinėmis pertvaromis ir laikančiomis sienomis – juostiniai, monolitinai. Pirmame aukšte įrengiamų
buitinių patalpų atitvarinės sienos – plytų mūro Buitinių patalpų perdanga įrengiama iš lengvų „Teriva“
surenkamų elementų konstrukcijų. Pirmo aukšto grindys monolitinio gelžbetonio, įrengtos ant grunto su
apšiltinimo sluoksniu. Fasadų apdailos spalvinis sprendimas parenkamas, atsižvelgiant į gretimą pastatąantracito ir šviesiai pilkos derinys. Fasadų apdaila gali būti koreguojama darbo projekto rengimo metu.
Pastato architektūra atitinka esminius statinio architektūros reikalavimus, nurodytus statybos įstatyme –
yra korektiška gamtinei ir urbanistinei aplinkai, bei draugiška ir harmoninga supančiai aplinkai. Fasadų
sprendimas neagresyvus, apdailai naudojamos regionui būdingos ilgaamžės apdailos medžiagos.
Išlaikomas architektūrinis vientisumas ir sprendinių kompleksiškumas.
Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimanto (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir
rodikliai, norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. Pastate esantiems pastate žmonėms bus
užtikrinamos atitinkančios higienos normas sąlygos: patalpų vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Norminiai
reikalavimai statinių higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugai aspektu bus tenkinami.
Norminis natūralus apšvietimas bus užtikrinamas per langus.
Vandens ir dirvožemio teršimo kenksmingomis medžiagomis nebus.

Projekto vadovė

S. D. Grušauskienė
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SKLYPO VIETOS IR PASTATO VAIZDINĖ INFORMACIJA
Sklypo dislokacijos vieta
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Projektuojamo pastato vaizdinė informacija (bendra su gretimu pastatu)
Iš Sandėlių gatvės pusės

Iš šiaurinio įvažiavimo pusės
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