BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas

ha

48855

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

74

~60

3. sklypo užstatymo tankis

%

36

~27

4.Sklypo užstatytas plotas

m2

17275

~13177

5. Žalieji plotai

%

10

~10

6. Automobilių stovėjimo vietų skaičius

Vnt.

100

236

2. Pastato bendrasis plotas.*

m2

~ 21000

3. Pastato naudingasis plotas. *(pagrindinis)

m2

~20000

4. Pastato tūris.*

m³

~139000

5. Aukštų skaičius.*

vnt.

2

6. Pastato aukštis. *

m

14.9

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:

vnt.

7.1. 1 kambario

vnt.

7.2. 2 ir daugiau kambarių

vnt.

II SKYRIUS
PASTATAI
GAMYBINIO PASTATO
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų
apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

8. Energinio naudingumo klasė

A++

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė

-

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

-

I

11. Kiti papildomi pastato rodikliai
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASISRAŠTAS

1. Projekto rengimo pagrindas
Privalomųjų projektinių pasiūlymų rengimo dokumentų sąrašas:






Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
Žemės sklype esančių statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
Detalusis planas.
Statinio projektavimo sąlygos.
Statinio projektavimo užduotis.

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas, sąrašas:
LR įstatymai
 LR Statybos įstatymas Nr. I-1240 (aktuali redakcija nuo 2016-12-02)
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992-01-30 ,Nr. 20-0 (aktuali redakcija nuo 2016-08-01)
 LR Žemės įstatymas. 1994-05-06, Nr. 34-620 (aktuali redakcija nuo 206-06-03)
 LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. 2006-07-27, Nr. 82-3260 (aktuali
redakcija nuo 2016-06-01)
Statybos techniniai reglamentai








STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 01.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą
padarinių šalinimas“
STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01 (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga”
STR 2.01.01 (3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“
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STR 2.01.01 (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. “Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas”
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“
STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“
STR 2.05.12:2004 „Statinių konstrukcijos grindys“
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai‘
STR 2.05.02:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai“

2. Esama padėtis
Gamybinės paskirties pastato statybos projektiniai pasiūlymai rengiami sklype adresu Drobės
g. 68 Kaunas.
Nagrinėjamas sklypas yra pietinėje Kauno miesto dalyje , šančiuose. Sklypas yra tarp Drobės g.
ir Nemuno upės .

Aplinkui vyrauja industrinio charakterio užstatymas
Bendras sklypo plotas 4,8855 ha .
Žemės sklypo naudojimo būdas : Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Pagal Kauno miesto bendrajį planą : verslo ir pramonės teritorijos.

21/6-01-PP-BD-AR

Lapas
2

Lapų
5

Laida
0

Sklypas nepatenka į kultūros vertybių zoną ir pozonį. Sklype nėra nekilnojamų kultūros paveldo
statinių.
Šiuo metu esančios įvažos į sklypą yra iš šiaurės – vakrų pusėje esančios Drobės g.
Esamas sklypo užstatymas:
Sklypas gana tankiai užstatytas gamybiniais ir kt. pagalbiniais statiniais.
Šiuo metu sklype yra statiniai 1B5p ( pastatas-administracinis), 4G4p ( pastatas gamybinis
pastatas), 54Gp ( pastatas gamybinis pastatas), 6G4b ( Pastatas - Paruošų sk. 1 eilė ), 7G1b (Pastatas –
Džiovykla ), 8G4b ( Pastatas - Paruošų sk. 2 eilė ), 9H3p (Pastatas - Katilinė ), 10F1b ( Pastatas – Sandėlis),
11F1g ( Pastatas - Lakštinių medžiagų sandėlis) , 12F1g (Pastatas - Supjovimo baras), 13F1b
(Pastatas – Sandėlis ), 18H1b (Pastatas - Kompresorinė ), 20H1ž (Pastatas - Budėtojo namelis), 21H1p
(Pastatas - Vandens siurblinė), 22G1p (Pastatas - Atliekų smulkinimo pastatas), 23H1p (Pastatas - Lauko
džiovyklų pultinė), 24H1m (Pastatas – Bandymas), 25F1p (Pastatas - Tepalų sandėlis), 26H1p (Pastatas Pravažiavimo postas), 27H1ž (Pastatas - Budėtojų pastatas ), 28P2p (Pastatas – Dirbtuvės). Taip pat sklype
yra kiti inžineriniai statiniai – kaminas, (rezervuarai (2vnt.)) , (geležinkelio ir žaliavų rampos (2 vnt.)),
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(stoginė) , (kiemo aikštelė) . Daugumos šių pastatų fizinio nusidėvėjimo būklė – prasta. Todėl numatoma
griauti daugumą išvardintų pastatų ir statinių . Negriaunami paliekami kitoje geležinkelio bėgių pusėje
esantys pastatai 1B5p ( pastatas-administracinis), 26H1p (Pastatas - Pravažiavimo postas) taip pat 4G4p (
pastatas gamybinis pastatas). Pastatų užimamas sklypo dalies plotas yra 17275 m2. Vietoje nugriaunamų
prastos būklės pastatų planuojamas naujas gamybos paskirties pastatas .
Pastatų projektavimas ir statyba numatoma dviem etapais .
Sklype yra dvi esamos geležinkelio bėgių atkarpos , viena priklauso AB „ Kauno baldai „ ir yra įsiterpusi
Į sklypo vidurį, bei trukdo planuojamo gamybinio pastato statybai , todėl šią atkarpą numatoma
rekonstruoti ją sutrumpinant.

2. Sklypo plano sprendimai
Patekimas į sklypą projektuojamas nuo Drobės g.
Naujai projektuojamas pastatas atsižvelgiant į sklypo konfiguraciją ir statinio paskirties funkciją
planuojamas šiaurės – pietų kryptimi , lygiagrečiai Nemunui.
Automobilių stovėjimo vietos suprojektuotos sklypo vidinėje dalyje atviroje automobilių aikštelėje
priešais pagrindinį fasadą.
Žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietos numatytos prie pagrindinių patekimų į pastatą,
pažymėtos specialių kelio dangos ir vertikaliu ženklinimu.
Projektuojami du ūkiniai kiemai su rampomis numatomi iš pastato galų .
Aikštelių danga numatoma asfaltebtonio, pėsčiųjų praėjimai, šaligatviai – betoninių trinkelių.
Projektuojamas gamybos paskirties patatas pagrindiniu fasadu orientuojamas į Drobės gatvės pusę.
Pagrindinis įėjimas iš automobilių stovėjimo aikštelės pusės.
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai
kenksmingų medžiagų. Gretimybėse teritorijose pramoninės paskirties statiniai.
Visi naujai projektuojami ir rekonstruojami tinklai pajungiami į bendruosius miesto inžinerinius
tinklus.
Inventorizavus Drobės g. 68 , Kauno m. augančius želdinius nustatyta , kad teritorijoje auga 54 medžiai
(57 kamienai). Saugotini yra 48 medžiai (51) kamienas .
Kertami 46 medžiai iš jų 43 saugotini.
Naujai projektuojamų patatų automobilių stovėjimo vietų poreikio nustatymas:

Projektuojamas gamybinis pastatas
Plotas, m2

Stovėjimo vietų skaičius

Gamybinės patalpos

15231

Administracinės patalpos

837

Sandėliavimo

953

1 vieta 100 m2 darbo
patalpų ploto
1 vieta 25 m2
pagrindinio ploto
1 vieta 200 m2 sandėlių
ploto
VISO

Stovėjimo vietų
skaičius
152
34
5
191

Bendras poreikis – 191 vt.
Suprojektuotų vietų skaičius 236 vnt.
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Architektūriniai planiniai sprendimai
Atsižvelgiant į pastato funkciją , gamybos poreikius pastatas projektuojamas vientiso tūrio su atskiru
administracinės dalies tūriu , taip pat skirtingo aukštingumo.
Gamybinės paskirties pastatas projektuojamas dviejų aukštų , su tarpine antresole skirta techninėm
ir buitinėm patalpom. Pagrindinis įėjimas planuojamas iš projektuojamos automobilių aikštelės , numatytos
iš šiaurės- vakarų pastato pusės. Pirmame aukšte suprojektuota produkcijos gamybai reikalingų medžiagų
sandėlys , pagrindinė minkštų baldų gamybos-surinkimo patalpa, gatavos produkcijos sandėlys taip pat
administracinės dallies priestato patalpos- susirinkimo kabinetas, holas, personalo kabinetas, wc , apsaugos
,med. Punkto patalpa ir kt. Taip pat suprojektuoti darbuotojų wc, poilsio patalpos ir techninės patalpos.
Antresolėje numatyta darbuotojų wc , virtuvėlė, mokymų patalpa, darbuotojų sporto patalpa, taip
pat furnitūros surinkimo patalpos, techninės pat.
Antrame aukšte projektuojama siūvykla, ekspermentinis baras, baldų ekspozicijos sale , taip pat viso
Gamybinio pastato buitinės patalpos, valgykla , pagrindinės administarcinės patalpos, techninės
patalpos.
Pagrindinis pastatao tūris plane stačiakampio formos , pastato gabaritai plane- 169 m x 60 m. Stogas
sutapdintas . Administracinės dallies tūris 70 x10 m.
Pamatai. Pastatų laikančios konstrukcijos – gręžtiniai pamatai su rostverku. Sienos. Lauko ir vidaus sienos
įrengiamos iš daugiasluoksnių plokščių „ pritvirtintų prie g/b konstrukcijų karkaso. Vidinių plokščių paviršių
apdaila - spalva balta (RAL 9010).
Grindys. Iškasus pilto grunto sluoksnį apie 0,80 m gylio nuo žemės paviršiaus, sutankinamas
gruntas, užpilama sutankintu smėlio-žvyro sluoksniu ir paklojama geotekstilė.
Lietaus nuvedimas nuo stogo vidinis – įrengiami lietvamzdžiai lietaus vandens surinkimui nuo
projektuojamo pastato stogo.

Išorės ir vidaus apdaila
Gamybos paskirties pastato pagrindinio tūrio fasadai iš daugiasluoksnių fasado plokščių.
Administracinės dalies tūrio iš kokybiškos „ Rheinzink“ apdailos , Stiklo-aliuminio konstrukcijų vitrinos
(spalva RAL7016).
Vidaus apdaila - naudojamos apdailos medžiagos: gipso kartono plokščių pertvaros. Grindų danga
pirmame aukšte - akmens masės plytelės, spec. padengimo betoninė danga sandėliuose , gamybinėse
patalpose , sanmazguose sienos iš glazūruotų plytelių. Stogas – sutapdintas.

Projektinių pasiūlymų rengėjas :
UAB “Gedimino Jurevičiaus studija”.
Projekto vadovas Gediminas Jurevičius

………………………………………………

(Projektavimo organizacija, projekto vadovas)

(Parašas)
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