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P R O J E K T I N I Ų P A S I Ū L Y M Ų R E N G I M O U Ž D U O T I S 2014-07-02 Nr.l
Statinio pavadinimas.
Šarvojimo patalpos ir parduotuvė (8.4).( Unik.Nr.6899-7000-7014)
Statybos geografinė vieta. Adresas.
A.Jucio g.3. Plungės m., Plungės r.savivaldybė
Statytojas(užsakovas).
U A B , , Beinoro gedulo namai" a/k 169776644
Statybos rūšis.
Vadovaujantis S T R 01.01.08:2002, I V skyriaus 7.1 punktu, statybos rūšis- rekonstravimas.
Statinio kategorija. Ypatingos svarbos statinių kategorija. Vadovaujantis S T R 01.01.06:2013
„Ypatingi statiniai" IV skyriaus 5 punktu ir S T R 02.02.02:2004 „ Visuomeninės paskirties statiniai"
1 priedas, 4 punktas.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis.
Paslaugų paskirties pastatas (8.4) ( Unik.Nr. 6899-7000-7014).
Laidojimo namai-šarvojimo patalpos-70 % (8.4), prekybos paslaugų patalpų dalis 30% (8.3)
Žemės sklypas. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita; naudojimo būdas - Komercinės paskirties
objektų teritorijos. Naudojimo pobūdis - Laidojimo paslaugų statinių statybos. Žemės sklypo plotas 0,2339 ha. Nuosavybės teisė - Nuosavybės teisė. UAB..Beinoro gedulo namai" Pirkimo pardavimo sutartis
2014-03-07 Nr.542. Unikalus N r . 6854-0021 -0016. Kadastrinis Nr. 6854/0021:16 Plungės m.k.v.
Esamas žemės sklypo užstatymo plotas 560,00 m
Užstatymo tankumas 24%
Užstatymo intensyvumas 36 %
Statinio rodikliai.
Naudojimo paskirtis- Paslaugų. Unikalus Nr. 6899-7000-7014
Šarvojimo patalpos ir parduotuvė .
Šarvojimo patalpos-70 % (8.4),
Prekybos paslaugų patalpų dalis 30% (8.3)
Bendras plotas 790.25 m
Pagrindinis plotas 279,23 m
Plotas bruto 1000,00 m
Užstatymo plotas 514,00 n r
Statybinis tūris 3551 nr
Projektinių pasiūlymų paskirtis.
1.Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių įdėją;
2.Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype
leidžiama, numatomą projektavimą;
3.Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti,
4. Naudoti kaip medžiagą Projektuotojo parinkimo konkursui;
5. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20
straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės
sklype leidžiama.
6. Projektiniai pasiūlymai yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas Techninis projektas arba
Techninis darbo projektas.
Projektinių pasiūlymų sudėtis.
Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis,
statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas, paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų
sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Pateikiama
paslaugų ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema).
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nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros
energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai.
Pateikiama grafinė dalis:
1. Žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema. Joje nurodomas statinių
išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos
planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita;
2. Pastato aukštų planų schemos;
3. Pastato charakteringų pjūvių schemos;
4. Pastato fasadai;
5. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija , statinio vizualizacija .
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys.
Statytojas projektuotojui pateikia:
1 .Topografinę medžiagą
2. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą
3. Pastato inventorinę medžiagą
4. Nekilnojamo turto registro pažymą
5. Žemės sklypo planą M 1:500
6. Numatomo statinio rekonstrukcijos apimtis, užstatymo plotą, šarvojimo salių kiekį, plotus, konstrukcinius
sprendinius, fasadų ir stogo apdailos elementus.
7. Pateikia patalpų funkciniams sprendiniams ir vidaus padailai keliamus reikalavimus.
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija
Projektinių pasiūlymų apimtyje , projektiniai sprendiniai pateikiami grafine išraiška. Planų ir pjūvių
schemos, fasadiniai sprendiniai su apdailos medžiagomis, sklypo plano užstatymas su dangų brėžiniu.
Rekonstruojamo statinio vaizdinė informacija pateikiama su vizualizacijos išraiška.
Kiti duomenys .
Projektiniai pasiūlymai parengiami per 1 mėn. nuo
projektavimo sutarties pasirašymo datos ir teikiami
derinti savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojui. Statytojui yra pateikiama architektūros dalies popierinė versija 2 egz. ir elektroninė laikmena
P D F formatu legz.
Numatomi rekonstruojamo statinio bendrieji rodikliai:
Esamas žemės sklypo užstatymo plotas 560,00 m . Numatomas užstatymo plotas 790,00 m
Esamas užstatymo tankumas 24%. Numatomas užstatymo tankumas 34 %.
Esamas užstatymo intensyvumas 36 % . Numatomas užstatymo intensyvumas 76 %.
Pastato aukštis 11,50 m. Pastato aukštų skaičius 2. Pastatas su rūsiu.
Projektavimo etapai (stadijos).
Užsakovo (statytojo) pageidavimu projektavimo darbų stadija:
1. Projektiniai pasiūlymai.
2. Techninis darbo projektas.
Statinio techninio ir darbo projekto detalumas nustatomas Užsakovo kartu su Projektuotoju, įvertinus darbo
specifiką, statytojų patirtį statybų versle ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" nustatytais rengiamo
projekto sudėties reikalavimais.
Priedai prie projektinių pasiūlymų rengimo užduoties.
1. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija. Nr. 68/6331 . 4 lapai. 1 egz.
2. Žemės sklypo planas M 1:500 .1 lapas. 1 egz
3. Nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenų bylos kopijos. Unik.Nr. 6899-7000-7014 .5 lapai. 1 egz.
UAB..Beinoro gedulo namai"
Minijos 4-2, Plungė 8 698 52900
E.Paštas : inlb^ueciulonamai.lt
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