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AIiIKINAMASIS RASTAS
Bendrieji duomenys
. Objekto pavadinimal;

- prekybos paskirties pastato Statybininkq g. 9 JoniSkyje statybos
projektas;
. Statybos vieta: Statybininkq g. 9 JoniSkyje
. Statinio paskirtis: prekybos paskirties pastatas.
. Statybos ruSis: naujo statinio statyba.
r Statinio kategorija: ypratingas statinys.
. Statytojas:UAB,,RIVICNA".
. Projektuotojas: UAB,,Siauliq komprojektas".
Prekybos paskirties pastato statybos Statybininkul g. 9, Joni5kyje projektiniai pasirJlymai parengti
pagal projektiniq pasiUlymq rengirno uZduotIbei sutartisu UAB ,,RlVONA".
Zemes sklype numatomas statyti prekybos paskirties pastatas maZmeninei prekybai.
Numatomi pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai:
. sklypo plotas
--6113 m',
r sklypo uZstatymo plolas numatomas apie ------------ 2010 m2,
. sklypo uZstatymo tankumas numatomas
33 %,
. sklypo uZstatymo intensyvumas numatomas -----------33 %,
. ZeldynL[ plotas sklype numatomas -----------1390 m'zl 22] %,
o automobilirl parkavimo vietos numatomos
--68 v.
Numatomi pagrindiniai pastato rodikliai:
. pastato bendrasis plotas numatomas iki -------------- 2000 mr,
. prekybos plotas numatomas apie ---1500 m2,
. pastato tOris numatonras apie
13 500 m3,
. pastato auk5tis iki parapeto apie
7,50 m.
Esama situacija
Statinio statybos vieta yra Jorni5kio miesto rytineje dalyje, Statybininkul ir Spaudos gatvir-1 sankryZos
Siaurindje pusdje, adres'u Statybininkul g. 9. Sklypas ribojasi su Statybininkr4 bei 'spaudos gatvemis,

komercinds paskirties sklypu Statybininkq g. 7, kuriame projektuojamas sveikatingumo ir sporto
kompleksas bei su urbanizuotq teritorijq vie5qjr-l erdvir-1- parko sklypu.
Suformuotas 6113 m'ploto Zemds sklypas, kurio pagrindine tiksline naudojimo paskirtis - kitos
paskirties Zemd, naudojimo bUdas; ir pobUdis - komercin6s paskirties objektq teritorijos, nuosavybes teise
priklauso Lietuvos Respublikai. Sudaryta nuomos sutartis su UAB,,RIVONA". Zem6s sklypas lregistruotas
nekilnojamojo turto registre, sklypo kadastrinis Nr.473010210:6 Joni5kio m.k.v. Zemes sklype statiniq bei
Zeldiniul ndra. Zemes sklypo reljefas sqlyginai lygus. Zemes sklype yra elektros kabeliai, Ouitiniq nuotekq,
lietaus nuotekul bei dujotiekio tinklai. Zem6s sklype yra kitas servitutas - teisd eksploatuoti automobilir-1
parkavimo aik5telq sklypui Statybininkq g. 7 (tarnaujantis daiktas).

Sklypo plano sprendiniai
2012 metais parengtas JoniSkio miesto bendrasis planas 2012-2022 metams. Projektuojamo pastato
sklypas pagal JoniSkio miesto bendrqjiplanq 201 2-2022 m patenka I komercinds paskirties teritorijos tipq.
Vyraujantys teritorijos poZymiai - mi5rios vidutinio uZstatymo intensyvumo teritorijos su vyraujancia

komercine ir visuomenine statyba. Galimos pagrindinds tikslines Zemes naudojimo paskirtys bei
naudojimo bUdai - kita paskirtis, komercinds paskirties objektLtr teritorija. Rekomenduojamas pastatq
aukStingumas 5iai teritorijai - <5i aukStai (< 18 m). Maksimalus leidZiamas uZstatymo intensyvumas
sklype < 2.
2009 metais parengtas ,,Kitos; paskirties 2em6s sklyprl suformavimo laisvoje valstybineje 2em6je ir
teritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimo nustatymo statiniq statybos projektams rengti ir Zemes sklypams
naudoti, detalusis planas", (obj. I'Jr.75108). Projektuojamo pastato sprendiniai dalinai atitinka detaliojo
plano sprendinius.

Zemds sklypui detaliuoju plianu nustatyti teritorijos tvarkymo
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pagrindin€ tikslind Zennds naudojimo paskirtis - kita;
naudojimo bUdas - komercinds paskirties objektq teritorijos;
statiniq auk5tis iki kraigo - 10 m; projektiniuose pasiUlymuose - 7,50 m;
leistinas uZstatymo tankumas - 16 %; projektiniuose pasiulymuose - 33 %,
leistinas uzstatymo intensyvumas-24 %; projektiniuose pasi0lymuose -33%.
Leistino uZstatymo tankumo, leistino uZstatymo intensyvumo bei statybos zonos ribos reglamentai
keidrami techninio projekto sprend niLl stadijoje

UAB,,Siauliq komprojektas

Lerpas

1

,lapq2

PREKYBOS PASKIRTIES PAST,
PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Obi. Nr. '1623 - PP

Prekybos paskirties pastato tUris [komponuotas statinio funkcijq optimaliai pritaikant prie sklypo
formos, bei vadovaujantis detaliuoju planu nustatytais reglamentais. Pagrindinis l6jimas I pastatq, bei
lvaZiavimas Iautomobiliq parkavimo aik5telq numatomas i5 Statybininktl gatves. Pastato uZstatymo linija
Statybininkq gatves atZvilgiu derinama prie daugiabudiq pastatq, esandiq uZ Spaudos gatvds, uZstatymo
linijos. AutomobiliLtr stov6jimo aik5teles sprendiniai derinami prie parengtr-1 ,,sveikatingumo ir sporto
komplekso Statybininkq g. 7, Joni5kio m. statybos projekto" projektinir4 pasiUlymq. Automobilirl stovejimo
vietq minimalus skaidius nustalomas pagal STR 2.06.04:2014,,Gatvds ir vietines reikSmes keliai.
Bendrieji reikalavimai" 30 lenteler;,5.2 punktq. Numatomam prekybos plotui (1500 m':30 = 50 v.) reikia
50 vietq lengvLlt-1 automobilit-1 parkavimui. Numatyta 68 vietq lengvqlul automobilir-1 parkavimo aik5tele
ilgojoje sklypo kraStindje, Sone piastato, nustatyto tarnaujandio servituto vietoje, 1-vaZiavimq Ijq numatant
i5 Statybininktl gatvds, o aikSt<;lq priderinant prie gretimo sklypo sporto komplekso parkavimo vietul
iSdestymo. Pa.qal STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reik5mes keliai. Bendrieji reikalavimai" Xlll
skyriaus 123 punktq minimalus leistinas atstumas nuo visuomeniniq pastatq langq iki 51-100 vietq
automobiliq stovejimo aikSteles yra 15 m (projektiniq pasiUlymq sprendiniuose nuo aik5teles iki sklypo
ribos yra apie 16,0 m). Minimalus leistinas atstumas nuo gyvenamqjr4 namr-1 langq iki 51-'100 vietul
automobiliq stovejimo aik5tel6s yra 25 m (projektiniq pasiOlymq sprendiniuose nuo aik5tel6s iki
gyvenamqjq namq yra apie 35,0 rn).
Pagal STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniq su negalia reikmems"
reikalavimus vistl tipq automobili4 stovejimo aik5teldse turi bUti lrengta 4 % ZN vietq, kai aik5teleje yra
nuo 50 iki 100 vietul. Projektiniul pasiUlymq sprendiniuose numatyta 4 vietos, skirtos ZN automobiliLtr
parkavimui.

Projektuojamo statinio auk5tis nuo planiruojamo Zemes pavir5iaus numatytas iki 7,50 m. Pagal STR
2.02.02:2004 ,,Visuomenin6s pas;kirties pastatai" 3 priedq maZiausias atstumas nuo 7,50 m aukSdio
statiniq iki gretimo sklypo ribos turi bUti 3,0 m.
Pagal ,,Priklausomqjq Zeldynr4 normLl (plotq) nustatymo tvarkos apra5q', Zeldynams, [skaitant vejas ir
gdlynus, plotas turi bUti ne maZiau 15 % nuo viso Zemes sklypo ploto, t.y. ne ma2iau 917 m' ploto
(projektiniLl pasiUlymul sprendiniuose numatyta apie 1390 m'z Zeldynq, kas sudaro 22,7% sklypo ploto).
Statybines atliekos planuojamoje teritorijoje bus tvarkomos nustatyta tvarka vykdant LR atliekr,l
tvarkymo Lstatymo nuorodas. Buitinems atliekoms surinkti prie pastatul bus statomi sandarUs atliekq
surinkimo konteineriai. Sukauptos buitines atliekos periodiSkai, pagal sutartL spec. transportu bus
i5veZamos isqvartynE.

Iniinerin6 infrastruktUra ir l<omunikacijos
InZineriniul tinklq tikslus sprendiniai bus parengti gavus technines sqlygas techniniam projektui rengti.

Vandens tiekimas, buitiniq nuotekq
prisijungimo sqlygas. Sildymas

-

ir lietaus

nuotekq nuvedimas numatomas pagal technines

orinis, pagal technines dujq prisijungimo sqlygas.

ArchitektUriniai planiniai sprendiniai
Pastato tUris [komponuotas s;tatinio funkcijq optimaliai pritaikant prie sklypo formos, atsiZvelgiant
esandiq urbanistinq situacijq. Pagrindiniai pastato fasadai (tame tarpe pagrindinis lejimas iprekybini
pastatq) orientuoti Statybininkq gatvq, taip pat Iautomobilir-1 parkavimo aik5telq. Projektuojamas pastatas
vieno auk5to, vidaus erdveje aukStis iki konstrukcijq apacios - 4,20 m.
Vidaus erdvit-1 principine zonavimo schema sudaryta siekiant uZtikrinti patogias sqlygas pirkdjui bei

1

1-

palankias darbo sqlygas darbuoto.jams.
Pastate numatomos pagrindin6s funkcines zonos:
. prekybos sald su kasq vestibiulio zona;
. ukine prekiq pri6mimo, r0Siavimo-fasavimo, sandeliavimo, Saldymo zona;
. darbuotojtl buitin6s, poilsio patalpos, WC (pritaikyti ir lankytoiq bei ZN reikmdms), taromatas;
r vaistine (oficinos ploters 56,0m ') su pagalbindmis patalpomis ir WC,
o technin6s patalpos (viandens [vadas, elektros skydind).
Projektuojamo prekybos pastato lauko sienos - daugiasluoksniai sieniniai termopaneliai. Pastato
fasadai, orientuoti q- Statybininkq gatvq, bei automobiliq parkavimo aikStelq - dalinai aptaisomi natUralaus
akmens skalUno apdailos plokSternis, kasqvestibiulyje - stiklo-aliuminio vitrinq sistema, siUlomi konkretus
sprendiniai reklamos [rengimui.
Statinio konstrukcine schema - grqZtiniai pamatai, g/b kolonos, klijuoto medZio konstrukcijos denginio
sijos, metaliniai vertikal0s ir horizontalrJs ry5iai, stogo konstrukcija - profiliuotas metalo paklotas, stogo
danga - prilydomoji rulonine.
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