BENDROJI DALIS
KITŲ (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATŲ, SKIRTŲ ŽEMĖS ŪKIUI TVARKYTI, SANDĖLIO,
ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. BŪDVIEČIŲ K. LAUKO G. 2, STATYBOS PROJEKTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAŽINTINIAI DUOMENYS
Statinio pavadinimas. Sandėlis
Statybos geografinė vieta. Šakių r. sav. Šakių sen. Būdviečių k. Lauko g. 2
Statytojas (užsakovas). Antanas Blockis
Projektuotojas. MB „Trimatės idėjos“ Į.K. 303045815
Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi parengiant techninį darbo
projektą.
Statybos rūšis. Nauja statyba
Žemės sklypo plotas: 0.2766 ha
Statinių kategorija. Ypatingas
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 8410/0004:37

Statinys: KITŲ (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATŲ,
SKIRTŲ ŽEMĖS ŪKIUI TVARKYTI, SANDĖLIO,
ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. BŪDVIEČIŲ K.
LAUKO G. 2, STATYBOS PROJEKTAS
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SKLYPO PLANO DALIS
Pažintiniai duomenys apie sklypą:
Geografinė vieta. Statybos sklypas yra Šakių r. sav. Šakių sen. Būdviečių k. Lauko g. 2.
Sklypo kasdastrinis Nr. 8410/0004:37, Unikalus Nr.4400-3111-5796. Sklypo paskirtisžemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Projektuojamas pastatas centrinėje sklypo dalyje. Statybos vieta numatomo nugriauti
pastato vitoje. Šiaurinėje sklypo pusėje pravažiavimo kelias. Įvažiavimas į sklypą iš
šiaurės pusės. Sklypas pietinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyje ribojasi su dirbamos žemės
sklypais. Sklypo rytinėje dalyje yra servitutinis pravažiavimas.
Klimato sąlygos. Vidutinė metinė temperatūra yra +6.3 - 7.00C. šalčiausias
mėnuo – sausis, kai vidutinė temperatūra nukrenta iki -30C, o šilčiausia liepa, kai
vidutinė temperatūra siekia +170C. Vidutinis kritulių kiekis - 620-670 mm.
Vyraujantys vėjai. Vyrauja pietų, pietvakarių, vakarų krypčių vėjai. Vidutinis
vyraujančių krypčių vėjo greitis – 4 m/s.
Sklypo gamtinės sąlygos nesudėtingos. Rėljefas yra gana lygus.
Pagrindiniai projektiniai sklypo sprendiniai:
Sklypo aptvėrimas šiame etape nenumatomas. Projektavimo užduotyje
užsakovo tai nėra numatyta.
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS
PASTATO PLANO IR TŪRIO SPRENDINIAI:
Siekiant plėtoti kaimo žemės ūkio teritorijos infrastruktūrą ir išnaudojant palankias
aplinkinės infrastruktūros galimybes, projektuojamas 867,15 m2 užstatymo ploto žemės
ūkio reikmėms pastatas- sandėlis. Užstatymas orientuotas pagal gatvės ašinę liniją. Nuo
šiaurinės sklypo ribos pastatą numatoma statyti vietoje griaunamo betono mazgo
pastato, prieš pastatą paliekant aikštelę transporto priemonėms.
Sandėlio pastatas numatomas metalo konstrukcijų. Numatoma elektra ir dirbtinis
apšvietimas. Taip pat numatomi langai ir įėjimo durys. Stogas dvišlaitis. Pamatai gręžtiniai.
Fasadų apdaila- sienos dengtos profiliuota skarda. Sienų šiltinimas nenumatomas.
Nesukuriamos darbo vietos.
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Statybos techniniais reglamentais.
Projekte priimti sprendimai užtikrins esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą
ir pastovumą, gaisrinę saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą.
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Projektuojama pagal galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus.
Statinio pagrindinės charakteristikos, paskirtis:
Karkasas- pastato laikanti konstrukcija, metalo karkasas.
Pamatai – gręžtiniai.
Sienų danga – profiliuota skarda, nešiltinamas.
Pastato stogas – stogas dvišlaitis, nuolydis 140 , laikančios stogo konstrukcijos- metalinės
santvaros. Stogo danga- profiliuota skarda.
Grindys – sandėlio grindys armuota g/b monolitinė plokštė.

16046-05-TDP-AR

Lapas

Lapų

Laida

3

3

0

