GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (MECHANINIŲ DIRBTUVIŲ)
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“
5 priedas
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas

m2

0,6322ha

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

esamas

3. sklypo užstatymo tankis

%

esamas

II SKYRIUS
PASTATAI

Prieš

Po

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

7.8
Gamybos
pramonės

7.8
Gamybos
pramonės

m2

763,72

755,88

2

2. Pastato bendrasis plotas.*
3. Pastato pagrindinis plotas. *

m

571,81

656,47

4. Pastato tūris *

m3

4579

4720

5. Aukštų skaičius *

vnt.

2

2

6. Pastato aukštis. *

m

7,10

8,5

II

II

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
11. Kiti papildomi pastato rodikliai

Statinio projekto vadovas..............(El. parašas)...............Inga Januškienė At. Nr. A 2135

Statytojas..........................................................................D.Ž

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS
(UŽSAKOVAS)
OBJEKTAS

Gamybos, pramonės paskirties pastato (mechaninės dirbtuvės)
7.8 dalies patalpų paskirties keitimo į administracines patalpas
Pramonės g. 1E, Jurbarko mieste., sklypo kad. Nr.
9420/0001:301 atliekant rekonstravimo techninis darbo
projektas
D. Ž.
Mechaninės dirbtuvės (unik. Nr. 9498-0007-2017)

STATYBOS RŪŠIS
STATYBOS ADRESAS
ŽEMĖS SKLYPAS

Statinio dalies patalpų paskirties keitimas, rekonstravimas
Pramonės g. 1E, Jurbarkas
Kadastro Nr. 9420/0001:301, unikalus Nr. 4400-2668-8451
Paskirtis – kita, naudojimo būdas –prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybos. Plotas – 0.6322 ha

ŽEMĖS SKLYPE ESANTYS
PASTATAI

Tvarkomas - Mechaninės dirbtuvės (Unik. Nr.: 9498-00072017) žymėjimas plane 1G2p
Kiti pastatai - žr. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės
išraše
Pastatas – Mechaninės dirbtuvės ( Unikalus Nr.: 9498-00072017)
Naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 1G2p
Bendras plotas: (esamas) 763,72 m2 (būsimas) 755,88 m2
Pagrindinis plotas: (esamas) 571,81 m2 (būsimas) 656,47
Tūris: (esamas) 4579 m3 (būsimas) 4720
Neypatingas
NEGYVENAMIEJI PASTATAI
7.8. gamybos pramonės paskirties pastatai

NAGRINĖJAMAS
PASTATAS

STATINIO KATEGORIJA
PASKIRTIS (žr. STR
1.01.03:2017) ESAMA

PROJEKTO RENGIMO
STADIJA
PROJEKTUOTOJAS
PROJEKTO VADOVĖ

Projektiniai pasiūlymai
IĮ „Ingos Projektavimo Studija“ į.k. 302819962
Inga Januškienė atestato Nr. A 2135

2. PROJEKTAS PARENGTAS REMIANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEIKIANČIAIS NORMATYVINIAIS
DOKUMENTAIS
Projekto rengimo dokumentai:
1. Projektavimo (techninė) užduotis.
2. Nuosavybės dokumentai.
3. Kadastrinių matavimų byla.
LR įstatymai:
4. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
5. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas
6. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas
7. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
8. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
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
13. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
14. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro
objektų formavimo tvarka
15. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
Statybos techninių reikalavimų reglamentai
9.
10.
11.
12.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ERS). Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 ESR. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

22. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
23. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
24. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
25. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
Statybos taisyklės, higienos normos ir kiti dokumentai:
26. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje
27. HN 33-1:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos
bendrieji reikalavimai
28. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas
29. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
30. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės
31. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
32. Atliekų tvarkymo taisyklės
33. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
34. Lietuvos standartas LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
Kiti normatyviniai statybos techniniai, statinio saugos ir paskirties dokumentai, nurodyti projekte

3. ESAMA SITUACIJA
Šiuo metu pastatas yra pilnai naudojamas, vizualiai apžiūrėjus jo būklė yra labai gera, laikančiose
konstrukcijose mechaninių pažeidimų nematyti, vandens nubėgimų ar pelėsio nėra, patalpos švarios ir tinkamos
naudoti. Iš išorės pastatas aptinkuotas, tinkas nenutrupėjęs, langai ir durys labai geros būklės. Kiemo takų plytelės
tvarkingos.
Pagrindinės pastato konstrukcijos:
Konstrukcija

Medžiaga

Pamatai
Pastato laikančiosios konstrukcijos
Sienos / Pertvaros
Perdanga
Stogo konstrukcija
Stogo danga
Išorės apdaila
Langai
Durys
Vidaus apdaila

gelžbetonis
plytų mūras
plytų mūras
gelžbetonis
plokščias, sutapdintas
bitumas
esama – tinkas
mediniai
medinės
dažai

Būklė
l.gera
l.gera – tvarkingos
l.gera
l.gera
gera
gera
l.gera
l.gera, pakeisti
l.geros, pakeistos
l.gera

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Šiuo projektu gamybos, pramonės paskirties pastate (unikalus Nr. 9498-0007-2017) mechaninėse dirbtuvėse
numatyta dalį esamų patalpų paskirtį pakeisti iš gamybos, pramonės į administracinės paskirties patalpas. Kadangi
patalpų, kurių paskirtis numatoma keisti plotas yra mažesnis nei likusių patalpų plotas, po atliktų paskirties keitimo
dabų keisis bendra viso pastato paskirtis nesikeis. Pastatas yra dviejų aukštų. Numatomi rekonstravimo darbai:
keičiami vidaus planiniai sprendimai - ardomos esamos pertvaros (lengvų blokelių ar plytų mūras), pertvarose
įrengiamos naujos angos durims (didinama durų anga), vietoje durų įrengiamas langas, pastato išorės matmenys
nekeičiami (keičiamas tik aukštingumas, nes numatomas dvišlaitis stogas, vietoje plokščio – sutapdinto. Pastato
viduje atliekami vidaus apdailos darbai.
Pastato aukštingumas – keičiasi, užstatymas, tūris ir kiti išorės matmenys nesikeičia.
Žemės sklypo pagrindiniai techniniai rodikliai Žemės sklypo
užstatymo plotas, tankumas ir intensyvumas nekeičiami.
Statybos sklypo paruošimo statybai sprendiniai (inžinerinių tinklų naikinimas, medžių kirtimas,
dirvožemio nukasimas)
Žemės judinimo darbai neatliekami.
Statinio inžinerinis aprūpinimas
Nagrinėjamame pastate yra visos būtinos inžinerinės komunikacijos – miesto vandentiekis ir buitinės nuotekos
bei elektra. Inžinerinės sistemos (vandentiekis ir nuotekos) prijungtos prie centralizuotų miesto tinklų. Pastato
šildymui numatoma naudoti vietinį centrinį šildymą. Pastato vėdinimui numatoma įrengti atskiras mechanines
vėdinimo sistemas.
Naujų inžinerinių tinklų neprojektuojama.
Keičiasi pastato pagrindiniai rodikliai:
Pagrindiniai rodikliai
Pavadinimas
Adresas
Unikalus Nr.
Pagrindinė naudojimo
paskirtis
Bendras plotas, m2

PRIEŠ

PO

Mechaninės dirbtuvės

Mechaninės dibtuvės su
administracinėmis patalpomis
Pramonės g. 1E, Jurbarkas
Pramonės g. 1E, Jurbarkas
9498-0007-2017
Gamybos, pramonės

9498-0007-2017
Gamybos, pramonės

763,72

755,88

Pagrindinis plotas, m2
Tūris, m3
Užstatytas plotas, m2
Aukštų skaičius
Žymėjimas plane

571.81
4579
655
2
1G2p

656,47
4720
649
2
1G2p

Susisiekimo komunikacijos. Automobilių stovėjimo vietos Susisiekimo
komunikacijos yra esamos.
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, keičiant pastatų
paskirtis, minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas vadovaujantis
reglamento 30 lentele reikalingas parkavimo vietų skaičius pateikiamas lentelėje.
Automobilių stovėjimo vietų skaičius pastate Nr.1
Pastatų
Gamybos ir pramonės
paskirties pastatai
IŠ VISO:

Minimalus automobilių
Projektuojamas
stovėjimo vietų skaičius
plotas
m2

1 vieta 100
darbo
patalpų ploto

Reikalingas parkavimo

755,88

vietų skaičius
8 vietos
8

Prie remontuojamo pastato yra esamas uždaras kiemas, asfalto danga, įvažiavimas į kiemą iš Pramonės
gatvės, čia yra ir vietos automobilių stovėjimui. Automobilių stovėjimo vietos numatomos žemės sklypo ribose prie
pastato. Iš esamų automobilių stovėjimo vietų, vieną vietą numatoma pritaikyti žmonėms su negalia.
5. PASTATO ARCHITEKTŪRINIAI, FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI
Rekonstruojamas pastatas:
1. Rekonstruojamame pastate keičiama dalis patalpų paskirties iš gamybos, pramonės į administracines,
atliekami rekonstravimo remonto darbai.
Projektuojamo pastato patalpų funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai
Pagrindinis įėjimas į patalpą formuojamas šiauriniame fasade, iš kur patenkama į administracinę patalpą, iš
kurių taip pat galima patekti į gamybines patalpas ir sanitarinius mazgus.
Išorinė pastato apdaila
Fasadų apdaila dekoratyvis tinkas. Pastatą numatoma apšiltinti termoizoliaciniu sluoksniu.
6. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS
Statybos ir objekto veikimo metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos
nesuvaržomos. Statinys turi būti remontuojamas taip, kad remonto metu ir naudojant suremontuotą statinį trečiųjų
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
Šios sąlygos yra:
1)
statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2)
galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
3)
galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4)
patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
5)
gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6)
apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
7)
apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių
bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių
išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
8)
hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir
įrenginių
sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Statinio dalies patalpų paskirties keitimas ir rekonstravimo darbai nepažeis įstatymų, kitų teisės aktų ar trečiųjų
asmenų interesų. Sklypo nuolydis formuojamas taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į gretimus sklypus ir pastatus;
šalia esančiam pastatui insoliacija ir natūralus apšvietimas nepablogės; projektuojamas statinys teritorijos taršos
nedidins; oro, cheminė tarša, vibracija nenumatoma, triukšmo lygis nepadidės
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