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I.

1

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
(UŽSAKOVĄ)
Informacija apie PŪV organizatorių (užsakovą)

Įmonės pavadinimas

UAB „LIDL LIETUVA“

Adresas, telefonas, faksas

Viršuliškių sk. 3 -1, LT-05132 Vilnius
Įm. kodas 1117910154
Tel.: 8 800 10011
Faks.: 85246180
El. paštas info@lidl.lt
Radostin Dimitrov Roussev-Peine
Direktorius

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos
2

Informacija apie PŪV PAV dokumento rengėją

Įmonės pavadinimas

Rimantas Prušinskas

Adresas, telefonas, faksas

Račkūnų g. 18 Lentvaris, tel. 868535255

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos

r.prusinskasii@gmail.com

II.
3

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: gyvenamosios paskirties daugiabučio namo su prekybos centru
Šiaurės pr. 13 Klaipėdos m. statyba.
2

1.2175 m ploto sklype planuojamas užstatymas, įskaitant parduotuvės pastatą, gyvenamąjį namą,
privažiavimus ir automobilių stovėjimo aikštelę. Sklypo užstatymo duomenys pateikti lentelėje toliau.
3.1 lentelė. Sklypo užstatymo duomenys
Eil. Nr.
1
2
3

Rodiklis
Sklypo plotas
Sklypo užstatymo tankumas/plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas/antž. plotas

Mano vnt.
m

2

12175

%/ m

2

25/3043

%/ m

2

43/5295

2

32/3953

4

Žaliasis plotas

%/ m

5

Automobilių stovėjimo vietos

vt.

192

2

6912
6/22

6

Pastato plotas

m

7

Pastato aukštis

a/m
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Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos

Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas su prekybinės paskirties patalpomis. Bendras pastato
plotas apie 6900 m2; aukštis - apie 22,00 m. Gyvenamųjų patalpų 6 aukštų pastato dalis ilgąja kraštine
orientuojama beveik rytų-vakarų kryptimi. Planuojama kiekviename aukšte po 8 butus 2-3 kambarių butus viso 48 butai. Butų plotas - apie 2560 m2. Bendras gyvenamosios pastato dalies plotas - 2870 m2 (+
požeminė dalis). Prekybos patalpos (vieno aukšto su antresole) suplanuotos į rytus nuo gyvenamosios
dalies, link Utenos gatvės. Bendras prekybinių patalpų plotas - apie 2430 m2.
Energetinis pastato efektyvumas - A klasės.
Planuojama antžeminė (lauko) bei požeminė automobilių saugyklos. Gyventojams suprojektuota požeminė
automobilių stovėjimo aikštelė - apie 1620 m2 ploto. Sklypo ribose suprojektuotos apie 103 antžeminės
automobilių stovėjimo vietos, šalia sklypo ribų - 37 bei apie 52 požeminės automobilių stovėjimo vietos.
Įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę numatytas iš pietų.
Neužstatytoje sklypo dalyje planuojami takai, žali plotai, vaikų bei paauglių žaidimo aikštelės, poilsio vietos ir
kt..
Suprojektuoti trys įvažiavimai į iš teritoriją. Vienas iš Šiaurės prospekto, kiti du - iš Utenos gatvės. Visi
įvažiavimai naudojami lankytojams, prekių atvežimui, ūkinėms reikmėms naudojamas įvažiavimas iš Utenos
gatvės sklypo šiaurėje. Ūkinė dalis numatoma sklypo šiaurės rytinėje dalyje.
Sklypas apželdinamas, numatoma ne mažiau 30 % žaliųjų plotų.
Naujai lygiagrečiai Šiaurės prospektui pasodinti medžiai išsaugomi, bus sodinami nauji želdiniai sklypo
teritorijoje. Išsamesnis želdinių aprašymas, išdėstymas bus atliekamas techninio projekto stadijoje.
Buitinių atliekų surinkimo konteineriai (aikštelė) yra suprojektuoti šiaurės rytinėje sklypo dalyje prekybinėms
patalpoms bei pietinėje dalyje prie įvažiavimo iš Šiaurės prospekto daugiabučio gyventojams.
Pietvakarinėje sklypo dalyje suprojektuotos vaikų bei paauglių žaidimo aikštelės.
Reljefas išlyginamas, rišamasi prie esamų aikštelės altitudžių.
Pastato inžinerinės sistemos jungiamos į miesto tinklus. Projektuojami lauko inžineriniai tinklai: vandentiekis,
buitinės nuotekos, paviršinės (lietaus) nuotekos, elektra, šilumos tinklai, ryšių tinklai, apšvietimo tinklai.
Tinklų įrengimo metu visos už sklypo ribų pažeistos dangos (asfaltas, šaligatvis) atstatomos, perklojamos,
kur neįmanoma atstatyti - įrengiamos naujai.
Planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašo (2 priedas) 10.2. Urbanistinių objektų (išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius
namus, kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar
pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, mašinų stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir
sveikatingumo kompleksus, statyba (kai užstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas).
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4.1 pav. Vizualizacija
Planuojamas prekybos paskirties vieno aukšto su antresole statinys.
LIDL parduotuvės prekybos salės plotas - 1421 m². Prekybos salės ilgis 64,14 m, plotis 21,35 m. Parduotuvė
vieno aukšto su antresole. Pirmame aukšte bus prekybos salė, rampa, sandėliai ir kitos patalpos, o
antresolėje - personalo patalpos, san. mazgai bei persirengimo patalpos su serverine.
Pastato funkcinės prekybos pastato dalys:


prekių priėmimo zona;



pieno produktų iškrovimo zona;



sausų produktų iškrovimo zona;



prekybos salė;



kepinių paruošimo patalpa ir duonos pusfabrikačių šaldytuvas;



taros supirkimo punktas ir taros sandėlis;



personalo patalpos.

Sklypo išplanavimas pateiktas 1 priede.
5

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Maisto prekių parduotuvės numatomas darbo laikas 8.00-22.00 val.
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Personalo kiekis per pamainą 6 darbuotojai.
Prekės bus pristatomos kiekvieną rytą 7.00 -11.00 val.
Visos prekės į parduotuvę pristatomos 1-2 kartus sunkvežimiu iš centrinio LIDL sandėlio kiekvieną rytą.
Prekės pristatomos jų laikymo sąlygas atitinkančiuose konteineriuose.
Prekės pristatomos į prekių priėmimo zoną ir iš karto vežamos į prekybos salę. Užšaldytoms prekėms laikyti
parinktos žemos temperatūros dvipusės šaldymo vitrinos.
Atvežti produktai sandėlyje laikomi produktų laikymo sąlygas atitinkančiomis sąlygomis iki kol bus išdėlioti į
prekybos salę. Numatomas platus fasuotų maisto ir ne maistinių prekių asortimentas:
•

Duona ir jos gaminiai;

•

Pienas ir jo produktai;

•

Mėsa ir jos produktai;

•

Žuvis ir jos produktai;

•

Vaisiai ir daržovės;

•

Alkoholiniai gėrimai;

•

Bakalėja ir gastronomija ir kt.;

•

Buitinės chemijos prekės;

•

Higienos prekės;

•

Elektrotechnikos prekės;

•

Drabužiai, avalynė;

•

Namų apyvokos prekės ir kt.

Parduotuvėje gamybinė veikla nebus vykdoma, produkcija negaminama, išskyrus duonos kepinių kepimą iš
gamintojų paruoštų, sušaldytų ir supakuotų ruošinių. Švieži duonos ir bandelių kepiniai parduotuvėje kepami
išskirtinai tik iš tikėjų pristatytos šaldytos duonos produkcijos, taip vadinamų „bake off produktų", kurie į
parduotuvę iš centrinio sandėlio pristatomi užšaldytame pavidale ir sandariose pakuotėse. Parduotuvėje
neruošiama tešla jokiems produktams ir nevyksta joks papildomas kepamų duonos produktų apdirbimas,
negu, kaip nurodyta kepimo procese žemiau. Sušaldyti duonos pusfabrikačiai yra imami iš greta esančio
šaldiklio atšildymui ir atitirpinimui/ pakėlimui. Atitirpinta/ pakelta produkcija kepama krosnyse prie prekystalio.
Po iškepimo prekės sudedamos ir parduodamos iš savitarnos prekystalių.
Į Lidl parduotuvę atgabenama tik iš anksto tiekėjų perdirbta/ apdorota ir supakuota produkcija. Parduotuvėje
nevykdomas joks pakartotinis ar papildomas produktų perdirbimas. Pardavimas vyksta išskirtinai tik iš
savitarnos prekystalių ir šaldytuvų.
Maisto prekėms, kurių pakuotė transportuojant bus pažeista, taip pat maistinėms atliekoms laikyti numatytos
dvi vidutinės temperatūros šaldymo spintos, kurios pastatytos prekių perkrovimo patalpoje. Maistinės
atliekos bus laikomos uždaroje tik atliekoms skirtoje taroje. Maistinės atliekos bus išvežamos kiekvieną
dieną, pagal grafiką, kuris neturi sutapti su prekių atvežimo grafiku.
Prekybos salės, perkrovimo ir kitų patalpų grindys lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, sienų paviršius
lygus, lengvai valomas, lubos įrengtos taip, kad nesikauptų nešvarumai.
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Projektuojamoje parduotuvėje numatomas presas kartono ir popieriaus pakuotėms spausti. Suspaustos
kartono ir popieriaus atliekos bus išvežamos pagal grafiką, kuris neturi sutapti su prekių atvežimo grafiku.
Prekybos salei ir kitoms patalpoms valyti bus naudojamas universalus valymo įrenginys.
Taros butelių supirkimas parduotuvėje vykdomas atskiroje patalpoje per specialiai taros supirkimui įrengtus
automatus. Surinkta tara transportuojama į parduotuvės sandėlį ir pastatoma į tarai pastatyti skirtą vietą kol ji
nebus išvežta sunkvežimiu į centrinį LIDL sandėlį.
Projektuojamo vieno aukšto su antresole prekybos paskirties pastato bendrieji rodikliai:
2

Pastato plotas:

2422,81 m ;

Pastato tūris:

15240m ;

Pastato aukštų skaičius:

1-as su antresole

Pastato aukštis nuo nulinės altitudės iki stogo aukščiausios altitudės:

7,65 m;

Didžiausio aukšto plotas:

2200,99 m2;

Statinio paskirtis:

Prekybos

Darbuotojų skaičius

20 žm.

3

Darbas vykdomas dviem pamainom.
Patalpų vėsinimas atliekamas oro kondicionieriais VRF tipo. Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant
pastato sienos, vidiniai vėsinamose patalpose. Kondicionierių valdymas atliekamas per centrinę pastato
valdymo sistemą.
6

Žaliavų naudojimas, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas

PŪV gamyba nebus vykdoma, todėl žaliavos nebus naudojamos. PŪV bus naudojamos buitinės plovimo ir
dezinfekavimo priemonės.
7

Gamtos išteklių ir energijos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas

PŪV bus naudojamos šiluma, elektra ir vanduo.
Vanduo bus naudojamas buities reikmėms.
Namui
Qbendras - 2,3 l/s
Qkarsto - 1,5 l/s
Qsaltas - 1,1 l/s
Qmaxbendras - 5,2 m3/h
Qkarstas - 3,4 m3/h
Qsaltas - 2,3 m3/h
Qvidbendras - 5,7 m3/d
Qkarsas vid - 2,3 m3/d
Qvid saltas - 5,3 m3/d
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Parduotuvė: paros debitas 1,2 m3/d; valandos debitas 0,39 m3/h; sekundės debitas 0,262 l/s
8

Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį

Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galia 190 kW.
Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galia 100 kW.
Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galia 251 kW.
Pagrindinis energijos šaltinis yra elektros energija.
Leistinas galingumas parduotuvei 340 kW. Instaliuotas galingumas 1885,55 kW.
9

Pavojingų, nepavojingų, radioaktyvių atliekų susidarymas ir tvarkymas

PŪV pavojingos, radioaktyvios atliekos nesusidarys.
PŪV metu susidarys pakuočių, maisto ir buitinių atliekų. Atliekų kiekiai pateikti 9.1 lentelėje.
9.1 lentelė. Atliekų susidarymas

Kodas

15 01 01
15 01 02
15 01 04
20 03 01

Pavadinimas
Popieriaus ir kartono

Pavojingumas

Atliekų susidarymo šaltinis
technologiniame procese

Susidaranči
ų atliekų
kiekis

Nepavojinga

Lieka išpakavus prekes

4,2 t/m

Nepavojinga

Lieka išpakavus prekes

2,9 t/m

Polietileno plėvelė

Nepavojinga

Lieka išpakavus prekes

1,8 t/m

Mišrios komunalinės

Nepavojinga

Patalpų bei teritorijos

8,1 t/m

pakuotės
Plastikinės pakuotės
atliekos

atliekos

tvarkymas

Gyventojų atliekos sudarys apie 370 kg/gyv.m. mišrių komunalinių atliekų ir apie 72 kg/gyv.m. antrinių
žaliavų (pagal Klaipėdos miesto statistinius rodiklius).
10

Nuotekų susidarymas ir jų tvarkymas

Paviršinių (lietaus vandens) nuotekų debito apskaičiavimas:
Objektas - 0,6 ha ploto kieta danga.
Skaičiavimai atlikti pagal STR 2.07.01:2003 9 ir 10 priedo metodiką (toliau - 9, 10 priedas).
Lauko paviršinių nuotekų debitas.

Q lt  I  F  C vid

[l / s ]

I - lietaus intensyvumas, l/s·ha, apskaičiuojamas pagal formulę:
I



A
 c
T  B

[ l / ( s  ha )]

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo
retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai.“ 10 priede. ( retmuo p-10, A- 2528, B-5,3, c- 15); T – lietaus trukmė, min; 20 min.
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I

2528
 15  115 , 0
20  5 , 3

[ l / ( s  ha )]

F - skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas, ha (F = 0,6 ha)
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

C vid 



C i  Fi
F

Fi - tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio
baseino dalis, ha;
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha;
Ci - būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Pagal 9 priedo 9.4 lentelę, priimam 0,95;

C vid 

 95

 0 ,6
 0 , 95
0 ,6

Qlt=115 * 0,6 * 0,95 = 65,6 (l/s)
Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas:
Paviršinis vanduo valomas nuo teritorijos, kurios plotas yra 0,6 ha. Valytinas lietaus nuotekų kiekis nuo
stovėjimo aikštelių skaičiuojamas pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą“.
„9.1. kai nuotekos surenkamos nuo ne didesnių kaip 3 ha ploto (paviršių, nuo kurių surenkamos nuotekos,
plotas) teritorijų:
Plotas, ha

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Valytinas nuotekų kiekis

3,0

9,0

15

20

24

27

30“

Nuo pastato stogo lietaus vanduo savitaka surenkamas ir išleidžiamas į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą
be valymo.
Skaičiuotinas lietaus nuotekų debitas nuo šlaitinio stogo vandens kiekis:

Q lt 

F  I 20
2350  115

10000
10000

 27 , 0 l / s

kai  I20- kartą per metus pasikartojančio 20 min trukmės lietaus intensyvumas =115,0 l/s*ha, imant
T=20min., apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedą.
Skaičiuotinas lietaus nuotekų debitas nuo plokščio stogo vandens kiekis:

Q lt 

F  I5
600  260

10000
10000

 15 , 6 l / s

kai  I5- kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas =260,0 l/s*ha, imant T=5min.,
apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedą.
Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiami trapai lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui į kiemo ir miesto
tinklus. Naujai statomo pastato teritorijos lietaus nuotekų surinkimui tinklas projektuojamas atskiras nuo
pastato ir neužterštų lietaus nuotekų su surinkimo šulinėliais-trapais ir naftos gaudykle 15 l/s su integruota
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smėliagaude ir apvedimo linija. Šis tinklas po valymo įrenginių pajungiamas į naujai projektuojamą paviršinių
nuotekų tinklą.
Išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys leistinų: normų „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas Nr.D1193“ (naftos produktų 5 mg/l; suspenduotų medžiagų 30 mg/l). Už nuotekų valymo įrenginio eksploataciją
atsako nuotekų valymo įrenginių valdytojas.
Ūkio-buities nuotekos savitaka išleidžiamos į esamus buitinių nuotekų tinklus. Buitinių nuotekų kiekis atitinka
tiekiamo vandens kiekius, BDS5 260mg/l.
Išvadai sujungiami į projektuojamus buitinių nuotekų kiemo tinklus. Projektuojami kiemo buitinių nuotekų
tinklai pajungiami į esamą buitinių nuotekų šulinį.
Objekte numatoma naftos separatoriaus sistema skirta didelių teritorijų – automobilių stovėjimo aikštelių,
pramoninių zonų lietaus nuotekų apdorojimui. Skirtuvas naudojamas smėlio/purvo ir naftos produktų valymui
iš nuotekų – tiek lietaus vandens, tiek pramonės nuotekų. Išvalytas vanduo per išleidimo vamzdį nuteka į
projektuojamą kiemo lietaus nuotekų tinklą.
11

Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija

Aplinkos oro taršos stacionarūs šaltiniai nenumatomi. Cheminės taršos nebus.
12

Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija

Vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji spinduliuotė nebus skleidžiama.
Planuojamos parduotuvės sklypas ribojasi su gyvenamosios paskirties sklypais.
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai planuojamame sklype bus vėdinimo ir vėsinimo įrenginiai sumontuoti ant
pastato stogo virš rampos. Vėdinimo ir vėsinimo įrenginių išdėstymas ant planuojamo pastato stogo
pateiktas 2 priede.
Triukšmo modeliavimo sąlygos
Garso sklaida apskaičiuota Custic 3.2. programa. Šis modelis, suteikia galimybę modeliuoti triukšmo
emisijas, sukeltas įvairių triukšmo šaltinių pramoninėse ar gyvenamosiose teritorijose.
Modelio pagrindas yra linijinio garso sklidimo lygtis, kuri naudojama modeliuoti šaltinių emisijas iš pramonės
įrenginių, automobilių, lėktuvų ir kt. Emisijų šaltiniai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: taškiniai ir linijiniai
šaltiniai. Algoritmai, naudojami modeliuoti kiekvienam šaltinių tipui apibūdinami žemiau.
CUSTIC programinė įranga naudoja meteorologinius duomenis nustatyti garso sklidimo sąlygoms. Modelis
įvertina kiekvieno šaltinio triukšmo lygį bei receptorių kombinaciją ir paskaičiuoja pagal vartotojo pasirinktus
vidurkius.
Išorinio šaltinio skleidžiamam triukšmo lygiui paskaičiuoti naudojama ši formulė:
Leq = LW – 20Log(r) – 11dB(A) r – atstumas,
LW – šaltinio stiprumas.
Pramoninio komplekso (vidinių šaltinių) skleidžiamam triukšmo lygiui paskaičiuoti naudojama ši formulė:
Leq = Li + 10Log(S) – 20Log(r) – 14dB(A)

S – išorinis paviršius,

Li – vidinio triukšmo stiprumas.
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Skaičiuojant triukšmą keliuose programa atsižvelgia į keletą kitų kriterijų. Pirmiausia atsižvelgiama į minimalų
10 automobilių skaičių per N valandų, važiuojančių mažiausiai 50 km/val. greičiu (100 km/val. – maksimalus
greitis). Tuomet imamas 48 dB(A) greičio lygis 10 m atstumu nuo tiesaus kelio (ilgis begalinis). Taigi,
triukšmo lygis tiesiame (nesibaigiančiame) kelyje bus:
Leq = 68dB(A) + 30Log (v / 50) + 10Log (N/1000) – 10Log (r/10).
Vingiuotame kelyje triukšmo sklidimui skaičiuoti programa naudoja baigtinių elementų skaičiavimo metodą:
triukšmo lygis skaičiuojamas atskirose trumpose kelio atkarpose, o susumavus gaunamas bendras triukšmo
lygis. Kiekvienas pridėjimas gaunamas:
Li = -10Log(a/180)

a – trumpųjų kelio atkarpų sukimosi kampas. Gauti bendrą triukšmo lygį, programoje

įvedamos skirtingos Li reikšmės pagal lygtį:
Šis modelis įvertina paprastą garso sklidimą, neatsižvelgiant į sąveiką su žemės paviršiumi ar užstatymu.
Triukšmas apskaičiuotas geriausios garso sklaidos sąlygomis, t. y. kuomet garso bangos kelyje nėra
užtvarų, želdinių ar kitų objektų (esamo užstatymo), mažinančių triukšmą. Tuo būdu apskaičiuojamas
didžiausias galimas triukšmo lygis gretimose teritorijose, kuris realiai bus mažesnis.
Visos paros neskaičiuojamas, nes pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ planuojamos veiklos triukšmas gali
būti vertinamas ir pagal ekvivalentinį lygį.
Triukšmas skaičiuojamas blogiausiomis sąlygomis, t. y. kai aikštelėje vienu metu veikia vėdinimo-vėsinimo
įrenginiai bei dirba krovininis automobilis prie rampos (dienos metas), veikia visi vėdinimo-vėsinimo įrenginiai
(vakaras) ir veikia tik vėsinimo įrenginiai (naktis). Dienos ir vakaro metu į aikštelę važiuojam lengvasis
autotransportas. Priimama, kad 1 vietai tenka 1 automobilis per valandą. Priimamos sąlygos:


Vėsinimo ir kondicionavimo sistemų išorinių įrenginių garso rodikliai yra pateikti stogo plane 2
priede.



Krovininio automobilio 90 dBA (automobilių triukšmo šaltinių duomenys paimti iš Custic 3.2
duomenų bazės).



Autotransporto pasiskirstymas: aikštelėje per valandą pravažiuoja 141 automobiliai dienos ir vakaro
metu. Vienai aikštelei tenka 103, kitai - 37 automobiliai per valandą (priimama, kad vienai parkavimo
vietai tenka 1 automobilis per valandą)



Oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%;



Mobilių šaltinių triukšmo sklaida ir autotransporto srauto triukšmo sklaida vertinama atskirai dėl
programinės įrangoje įdiegtų sklaidos skaičiavimo modelių.



Priimta, kad prekybos pastatas yra akustinis barjeras, kurio sienos aukštis yra 7 m, o garso
izoliacivimas 30 dBA. Akustinės sienutės priimtos ir ties vaikų žaidimo ir sporto aikštele pagal
aikštelės perimetrą 3 m aukščio, garso izoliavimas 30 dBA. Akustinis barjeras numatytas prie
vėdinimo ir vėsinimo įrenginių zonos ant pastato stogo (prie rampos) 2 m virš stogo, garso
izoliaviams 30 dBA.



Transporto keliamas triukšmas vertintas automobilių stovėjimo aikštelės kartu su Šiaurės pr. eismu
apie 1500 aut./val. Piko metu dienos ir vakaro periodu.
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Prekės vežamos tik dienos metu.

Ribinės triukšmo vertės gyvenamojoje teritorijoje
Akustinį triukšmą gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
(12.1 lentelė).
12.1 lentelė. Ribinės triukšmo vertės
Ekvivalentinis garso

Pavadinimas

slėgio lygis (LAeqT), dBA

Paros
laikas,
val.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų

55

6–18

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,

50

18–22

neveikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

45

22–6

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų

65

6–18

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,

55

18–22

veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

50

22–6

Šioje ataskaitoje pateikiami ekvivalentinio triukšmo dydžiai lyginami su 12.1 lentelės stulpelio, ekvivalentinis
garso slėgio lygis, dBA“ vertėmis. Taikomos vertės aplinkai, neveikiamai transporto sukeliamo triukšmo ir
veikiamai trnapsorto triukšmo dėl transporto eismo Šiaurės pr.
Apskaičiuotieji triukšmo lygiai
Akustinio triukšmo sklaidos schemos yra pateiktos 3 priede.
Kaip matyti iš pateiktų schemų priimtomis modeliavimo sąlygomis artimiausių esamų gyvenamųjų teritorijų
ribose stacionarių šaltinių ir autotransporto triukšmas dienos, vakaro ir nakties metu neviršys ribinių verčių.
12.2 lentelė. Apskaičiuotos didžiausios triukšmo vertės ties artimiausios gyvenamosios paskirties
teritorijos riba
Paros metas

Stacionarūs šaltiniai

Mobilūs šaltiniai

Esama

Planuojama

Esama

Planuojama

Diena

50,26

48,32

50,23

61,21

Vakaras

41,22

38,63

50,23

61,21

Naktis

41,22

38,63

Iš pateiktų duomenų matyti, kad esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje dominuos transporto
triukšmas. Planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje triukšmo galimas triukšmo ribinių verčių viršijimas vakaro
metu ties sklypo riba, todėl būtina numatyti tinkamą gyvenamoios paskirties pastato išorinių atitvarų garso
izoliavimą ir vaikų žaidimo ir sporto aikštelės atitvarą nuo Šiaurės pr. esmo keliamo triukšmo.
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Biologinės taršos susidarymas ir prevencija

Planuojamos ūkinės veiklos metu biologinių teršalų nesusidarys.
14

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių

Gaisro gesinimas turi būti iš ne mažiau kaip dviejų hidrantų esančių žiediniame vandentiekyje. Atstumas iki
gaisrinių hidrantų skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją nuo gaisrinio hidranto iki jo
saugomo pastato perimetro tolimiausio taško ne didesnis kaip 200 m. Lauko gaisrų gesinimo trukmė 3
valandos. Lauko gaisrų gesinimui reikalingi du gaisriniai hidrantai.
15

Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai

PŪV sanitarinė apsaugos zona teisės aktais nenustatyta. Rizika žmonių sveikatai nenumatoma.
16

PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla

Gretimybėse PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla galima dėl tinklom RIMI parduotuvės. Numatoma,
kad gali persiskirstyti pirkėjų srautas ir atitinkamai lengvųjų automobilių, t.y. pirkėjų srautas RIMI
parduotuvėje gali sumažėti.
PŪV praktiškai nepadidins sunkiojo autotransporto srauto. Numatoma, kad sklypą ribojančiomis gatvėmis
nepadidės ir lengvųjų automobilių srautas, nes į parduotuvę vyks apsipirkti gretimybių gyventojai. Pirkėjų
autotransporto srauto padidėjimas galimas trumpuoju laikotarpiu esant didesniam pirkėjų susidomėjimui
nauja parduotuve.
17

Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Šiuo metu rengiamas techninis projektas.
Bus dirbama visomis savaitės dienomis, dviem pamainomis.
Eksploatacijos laikas neterminuotas.

III.
18

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Projektuojamo statinio statybos vieta – Šiaurės pr. 13, Klaipėdos m. Sklypas yra šiaurinėje Klaipėdos miesto
dalyje (18.1 pav.).
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18.1 pav. Nagrinėjamos teritorijos vieta Klaipėdos mieste
Nagrinėjamas sklypas yra iš dalies užstatytoje teritorijoje – šiaurės rytinėje miesto dalyje, Luizės kvartale
šalia Šiaurės prospekto. Statinys projektuojamas sklype, esančiame Šiaurės prospekto ir Utenos gatvių
sankryžoje.
Nagrinėjamas sklypas pietine kraštine ribojasi su Šiaurės prospektu, už kurio yra visuomeninės paskirties
teritorijos, nesuformuoti sklypai. Vakarinėje pusėje yra komercinės paskirties žemės sklypas bei numatyta
teritorija elektros paskirstymo punktui. Šiaurinėje pusėje yra mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
teritorijos. Rytinėje pusėje Utenos gatvė, už kurios - komercinės paskirties teritorija - parduotuvė „RIMI“.
Nagrinėjamoje teritorijoje išvystyta transporto ir pėsčiųjų susisiekimo sistema.
Teritorijoje įrengti miesto inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų,
elektros, šilumos tinklai, dujotiekis, ryšių tinklai.
Sklypo plotas 12175 m². Šiuo metu visas sklypas apaugęs želdiniais - medžiais ir krūmais (18.2 pav.).
Lygiagrečiais Šiaurės prospektui pasodinti nauji medeliai.
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18.2 pav. Sklypo nuotrauka
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0002:986 Klaipėdos m. k.v.
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos.
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir sklypo planas pateiktas 4 priede.
PŪV vietos alternatyvos nesvarstomos, nes PŪV organizatorius disponuoja aprašomu sklypu, kuris
išsidėstęs prie gatvių ir yra patogus susisiekimo prasme.
19

Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas

Žemės sklypui, kuriame planuojama vykdyti PŪV nėra nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos.
Šiaulių miesto sav. teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje PŪV
teritorija pažymėta kaip gyvenamosios paskirties (19.3 pav.). PŪV neprieštarauja Klaipėdos miesto bendrojo
plano sprendiniams.
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19.1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
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19.2 pav. Artimiausia visuomeninė teritorija
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19.3 pav. Klaipėdos m. teritorijos bendrojo plano iškarpa
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20

Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius

Eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių telkinių išteklių nei objekto sklype, nei arti jo nėra. Artimiauias
yra Slengių išeksploatuotas žvyro karjeras už apytikiai 2,5 km šiaurės rytų kryptimi Sendvario sen.

20.1 pav. Naudingų iškasenų telkinių žemėlapio iškarpa
21

Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą

Planuojamas sklypas nepatenka į Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribas (22.1
pav.).
Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapiu, PŪV vietos kraštovaizdžio porajonis
apibūdintas indeksu: P/-7/>A2. Vadovaujantis šiuo indeksu, pagal Lietuvos bendrą kraštovaizdžio pobūdį
PŪV vieta priskiriama pelkėtam urbanizuotam kraštovaizdžiui su būdingu architektūriniu stilingumu.
Vyraujantys medynai – karklai, liepos 5 priedas).
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21.1 pav. Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio iškarpa (šaltinis: Aplinkos ministerija)
Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros rajonavimu, PŪV vieta priskiriama V0H0
pamatiniam vizualiniam tipui su neišreikšta vertikaliąja sąskaida apibūdinama kaip lyguminis kraštovaizdis.
Erdvinis atvirumas apibūdinamas kaip uždaros neperžvelgiamos erdvės.nežymi vertikalioji sąskaida,
Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje vyrauja vertikalios ir horizontalios dominantės (žiūr. 21.2 pav.).
Kraštopvaizdžio biomorfotopų žemėlapyje PŪV teirotrija pažymėta kaip užstatyta.
Horizontalioji biomorfotopų strūktūra apibūdinama kaip stambioji mozaikinė. Žemės naudmenos įvardijamos
kaip užstatyta teritorija (21.3 pav.).
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21.2 pav. PŪV teritorijos ir apylinkių kraštovaizdžio vizualinė struktūra (šaltinis: Aplinkos ministerija)

21.3 pav. Kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapio iškarpa (šaltinis: Aplinkos ministerija)
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Informacija apie saugomas teritorijas

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija bei jos apylinkės nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ir
kitų saugomų gamtinių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausia PŪV teritorijai saugoma gamtinė
teritorija yra valstybinis Kuršių nerijos nacionalinis parkas (Identifikavimo kodas 0600000000002). Parko
steigimo tikslas: išsaugoti vertingiausią gamtiniu bei kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio
kompleksą su unikaliu Europoje kopagūbriu bei etnokultūrinio paveldo vertybes. Parko plotas, 27388,7 ha.:
Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautinė svarba: Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui
tikslas:
Paukščių apsaugai: Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla), ligučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus
campestris); migruojančių mažųjų kirų (Larus minutus) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietų
Kuršių mariose ir Baltijos jūroje ir žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų
vietų Baltijos jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai
Buveinių apsaugai: 2110, Užuomazginės pustomos kopos; 2120, Baltosios kopos; 2130, Pilkosios kopos;
2140, Kopų varnauogynai; 2170, Kopų gluosnynai; 2180, Medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190,
Drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio smėlynų tyruliai; Didysis auksinukas; Pajūrinė linažolė; Perpelė.
Nuo PŪV teritorijos saugoma teritorija yra nutolusi apie 2489 m atstumu pietvakarių kryptimi (22.2 pav.).
.
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22.1 pav. Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio tvarkymo brėžinio iškarpa
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22.2 pav. Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapio iškarpa
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22.3 pav. Klaipėdos m. požeminio vandens vandenviečių žemėlapis
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22.4 pav. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro žemėlapio iškarpa
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22.5 pav. Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapio iškarpa
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Informacija apie biotopus, juose saugomas rūšis ir aplinkos apsaugos požiūriu jautrias
teritorijas

Sklype išraiškingo reljefo nėra - vidutinis aukščių skirtumas nežymus.
Aukščiausia taško altitudė sklypo šiaurės rytinėje dalyje, kur supiltas gruntas 13,85 m, žemiausia pietvakarinėje – 10,92 m virš jūros lygio.
Didžioji sklypo dalis padengta augaliniu sluoksniu, gausūs karklų krūmynai. Auga gluosnių, alksnių, ;iepų,
klevų ir kitų medžių ir krūmų.
PŪV sklypo artimoje aplinkoje kertinių miško buveinių nėra.
Kertamų medžių ir krūmų nužymėjimo planas pateiktas 5 priede.
24

Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas

PŪV teritorija nepatenka į vandens pakrančių zonas (22.4 pav.), potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir
mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan. Artimiausi paviršinio vandens
telkiniai yra nutolęs daugiau kaip 1,5 km atstumu, t.y. Akmenos Danės upė.
Gretimybėse yra kūdrų.
Artimiausios vandenvietės yra už 1 km (22.3 pav.). PŪV nepatenka į vandenviečių griežto režimo apsaugos
zonas, PŪV veikla neribojama vandenviečių kitose apsaugos zonose.
25

Informacija apie teritorijos taršą praeityje

Gretimybėse yra šie geoaplinkos taršos šaltiniai: degalinė, garažai (22.5 pav.) apie 3500-500 m atstumu nuo
PŪV sklypo.
26

Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas

PŪV numatyta vykdyti Klaipėdos miesto neužstatytoje zonoje. Aplinkinė teritorija į šiaurę yra vienbučių
gyvenamųjų namų. Teritorija į pietus yra neužstatyta, šiaurės vakaruose – visuomeninė. Šiaurėje sklypas
ribojasi su gyvenamaisiais sklypais (19.1 pav.).
Minimalus atstumas iki artimiausių visuomeninių pastatų yra apie 194 m (19.2 pav.).
27

Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes

Vietovėje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra (27.1 pav.). Artimiausia vertybė yra už 645 m pietvakarių
kryptimi namas Klebvų g. 6.
.
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27.1 pav. Kultūros paveldo kadastro žemėlapio iškarpa
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IV.

GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28

Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą

28.1

poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai

Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai nenumatomas. Triukšmas ir oro tarša galimi tik PŪV sklype.
Viršnorminė aplinkos oro tarša ir triukšmas gretimoje aplinkoje nenumatoma.
Planuojama parduotuvė ir daugiabutis gyvenamasis namas atliks akustinio barjero vaidmenį į šiaurę esančiai
vienbučių namų teritorijai nuo Šiaurės pr.
Poveikis vietos darbo rinkai teigiamas, tačiau mažai reikšmingas. Poveikis vietovės gyventojų demografijai
vidurtinio reikšmingumo (numatomas daugiabutis gyvenamasis namas).
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 nenustato PŪV veiklos sanitarinės apsaugos
zonos:
28.2

poveikis biologinei įvairovei

PŪV teritorijoje saugotinos ir vertingos augmenijos (želdinių bei žolinės augalijos) ir gyvūnijos nėra, todėl
planuojama, kad neigiamo poveikio dėl įgyvendinamos PŪV biologinei įvairovei nebus nei statinio statybos,
nei PŪV metu.
Sklype numatoma iškirsti daugiausia krūmynų, tačiau bus kertami ir kai kurie medžiai.
28.3

poveikis žemei ir dirvožemiui

Grunto nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas, gausus gamtos išteklių naudojimas,
pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas nenumatomas. PŪV pastato statybos metu nukastas
derlingas dirvožemio sluoksnis bus saugomas aikštelėje ir pastačius statinį bus panaudotas pažeisto
dirvožemio rekultivavimui ir želdinių zonos formavimui. Poveikis žemei ir dirvožemiui nenumatomas.
28.4

poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai

Poveikis paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai
nenumatomas. PŪV pastatai jungiami prie vietovės centralizuotų nuotekų tinklų Reikšmingas nuotekų
susidarymas ir užterštumas nenumatomas.
28.5

poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms

Reikšmingas poveikis oro kokybei nenumatomas. Poveikis vietovės meteorologinėms sąlygoms
nenumatomas.
28.6

poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis
vertybėmis, rekreaciniais ištekliais

Poveikis kraštovaizdžiui numatomas, nes PŪV teritorija šiuo metu yra gausiai apželdinta krūmynais ir
medžiais, kurių reikšmingai sumažės įgyvendinus PŪV. Numatomas daugiabutis gyvenamasis namas ir
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parduotuvė skirssis nuo gretimo užstatymo ir labiau atitiks užstatymo pobūdį į pietvakarius nuo PŪV
teritorijos.
28.7

poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis
statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Poveikis materialinėms vertybėms, t.y. nekilnojamajam turtui dėl PŪV veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos,
ar apribojimų nekilnojamojo turto naudojimui nenumatomas.
28.8

poveikis kultūros paveldui

Poveikis kultūros paveldui nenumatomas. Kultūros paveldo objektai yra santykinai toli. Planuojama ūkinė
veikla nebus vykdomas išorinėje aplinkoje, estetinio vaizdo neįtakos.
29

Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai

Reikšmingas sąveikaujantis poveikis nenumatomas.
30

Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos
ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių

Ekstremalių įvykių rizika susijusi su gaisru. Ekstremalios situacijos pasekmių išplitimas už PŪV aikštelės
nenumatomas. Gaisro gesinimo ir kitos priemonės numatytos techniniame projekte.
31

Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.
32

Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis
siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Reikšmingo poveikio aplinkai nenumatoma, priemonės išvengti neigiamam poveikiui nenumatomos.
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2015-10-22 16:14:39
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1114065
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2008-06-25
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šiaurės pr. 13
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1600-2732
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 2101/0002:986 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo plotas: 1.2175 ha
Kitos žemės plotas: 1.2175 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 139406 Eur
Žemės sklypo vertė: 87129 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1146000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-09-16
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-11-02

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Lidl Lietuva", a.k. 111791015
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1600-2732, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2015-09-22, Nr. K1MS-223
Įrašas galioja: Nuo 2015-10-05

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės :
6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1600-2732, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2008-06-13, Nr. 4-4262-(1.3)
Įrašas galioja: Nuo 2008-07-01

6.2.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1600-2732, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2008-06-13, Nr. 4-4262-(1.3)
Įrašas galioja: Nuo 2008-07-01

6.3.

Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1600-2732, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2008-06-13, Nr. 4-4262-(1.3)
Įrašas galioja: Nuo 2008-07-01

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
G. Mačiulskio paslaugų įmonė, a.k. 141306717
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1600-2732, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2007-11-02
Įrašas galioja: Nuo 2008-07-01

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.: 21/63829
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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AKCINE BENDROVE
KL.AIPEDOS ENERGIJA
UAB ,,LIDL Lietuva"
Vir5uli5kiq sk. 34-1,
LT- 05132 Vilnius

2016-r2-rs Nr.R-22-

i

/ Ff

2016-12-1 4 d. parai5k4

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) sn UIAOS GARSTO VAI\IDENS)
BENGnTIU PRTSTJITNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVTMO, REMONTO) SALYGOS
Klaipeda
Projektavimo s4lygos galioja iki 2019 m. 12 men. 19 d.
Projektavimo s4lygos i5duodamos objekn-ri: Gyvenamosios paskirties daugiabuiio namo su prekybos

paskirties patalpomis .adresu Klaip6dos m, Siaur0s pr. 13 projektavimui ir galioja tik pridetoje paraiSkoje
nurodytam objektui Silumos (karSto vandens) sistemos turi buti suprojektuotos ir irengtos vadovaujantis
iais teises aktais ir Siomis charakteristikomis:
Eil.

Charakteristikos

Matavimo

Nr.

Pavadinimas

vienetas

LeiMiama irengti Sildymo irenginiq galiq
.2.

Kiekis
naujas

1S VISO

kw

190*

paskaidiuo

kw
kw

100*

Esarnas

ti

LeidZiama irengi vedinimo irenginirl gali4
LeidZiama irengti kar5to vandens irenginiq gali4

251*

ti

LeidLiama irengti technolo gij os irenginiq gali4
Skaidiuota tiekiamo Silumne5io temperatiira

kw

6.

Skaidiuota gr4Zinamo Silumne5io temperatiira

0C

60

60

7.

DidZiausias slegis tiekimo linijoje Sildymo/

kPa

700/500

700i500

kPa

500/400

500/400

kPa

300/250

300/2s0

kPa

150n20

t50lt20

4.
5.

paskaidiuo

0C

110

110

ne5ildymo sezono metu
MaZiausias slegis tiekimo linijoje Sildymoi

8.
9.
10.

l1

ne5ildvmo sezono metu
DidZiausias slegis grqZinimo linijoje Sildymo/
ne5ildymo sezono metu
MaZiausias slegis grqzinimo linijoje Sildymo/
ne5ildvmo sezono metu

kamera

Prisijungimo ta5kas

m

12.

Prisijungimo ta5ko altitude

13.

Silumos Saltinis

14.

Silumos tiekimo reguliavimo b[das

* ixaigldute

Kvartaliniai tinklai tarp
kameru zS-:a ir zS-:a-t
9,5

Elekhine
mi5rus

paZymetos jrenginirl galios (kW) pateiktos i5 parai5kos. Projektuojant ir parenkant Silumos mazgo
i5 naujo paskaidiuoti Sias galias, ivertinant atitivariniq konstrukcijq
Silumines charakteristikas ir kt.

ir vidaus sistemq irenginius, projekte biitina
Eil.
Nr.

Pagrindiniai
proj ektuoj amrl sistemq

Jungimo biidas

Automatika

Silumos apskaita

nepriklausomas

Elekfoninis reguliatorius
su galimybe programuoti

GriZtamoje linijoje,
papildymo linijoje
sumontuoti skaitikli

nepriklausomas

Elektroninis reguliatorius
su galimybe programuoti
Elektroninis reguliatorius
su palimvbe orosramuoti

reikalavimai

I
Sitaymo irenginiq
2.

Vedinimo irenginiq
KarSto vandens irenginiq

4.

Pagal uZdar4

schema

Technologiniq irenginiq

Kiti reikalavimai
l. Skaidiuotini Silumos tinklq parametrai p:1,6 lv[Pa,Fl30/70"C (irenginitl ir gaminiq parinkimui).
Juridiniq asmenq registras
Kodrs 140249252

Dan€s g. 8

LT-921W
Klaipeda

I"i1?;jfiiliffi

El. p. klenerei.ia@klenergiia.l

,ffiil@

2.Paskaidiuoti kiekvieno pastato instaliuot4 gali4 Sildymui, vedinimui ir kar5tam vandeniui ruo5ti. fvertinus
paskaidiuotas Silumos galias, suprojektuoti:
2.1 Atskiru projektu reikiamo diametro Silumos tinklus nuo prisijungimo taiko iki projektuojamq pastatq
Silumos punktq. Projektuojant Silumos tinklus numat5rti vanzdiius su poliuretano izoliacija ir gedimq kontroles
sistema. Prisijungimo vietde ir Silumos tinklq lvadq atsi5akojimo vietose numatyti atjungimo armattir4.
Skaidiuotini Silumos tinklq parametrai p:1,6 MPa Fl30/70C. Numat5rti Silumos tinklq kompensacij4,
nuorinimo ir drenavimo galimybes. Silumos tinklq projektas turi atitikti STR 1.05.06:2005 ,,statinio projeklavimas",
2010 m. rugsejo 27 d. p*eitimo Nr. DL-808 "Techninio projekto sudedamosios dalies sud€tis" p.5.7.6
reikalavimus-statant Silumos tinklus valstybei priklausandioje Zemeje turi biiti gautas Nacionalines Zemes tarnybos
ra5ti5kas leidimas. Nuosavybes teise priklausandioje (Zemeje nuomojamoje i5 valstybes) turi biiti nustabrtas Silumos
tinklq servitutas ir uZregistruotas VI "Registnl centras".
2.2 Atskiru projektu pastatq Silumos punktus pagal nepriklausom4 schem4 Sildymui, vedinimui ir kar5tam

,

.

vandeniui ruo5ti. Suprojektuoti ir sumontuoti elektroninius temperatiiros reguliatorius, slegio skirtumo reguliatorius
bei grqZinamo srauto temperatiiros daviklius (temperat0ros ribojimui pirmame konflire). Elektros ir automatikos
dalis paruoSti atskira projekto dalimi. Elekfios irenginius uZrnaitinti i5 pagrindines elektros skydines.
Skaidiuojant plok5telinius Sildytuvus Sildymui ir kar5tam vandeniui, priimti griZtamas projektines temperaturas
vadovaujantis "Silumos tiekimo tinklq ir Silumos punktq irengimo taisyklemis" p.223 supapunkdiais reikalavimais.
Skaidiuotina paduodamo termofikacinio vandens temperatiira ne Sildymo sezono metu Tl=67"C.
2.3 Suprojektuoti pastatq vidaus Sildymo ir vedinimo sistemas su balansavimo drenavimo ir nuorinimo

arrratiira. Pateikti armatiiros i5destymo planus. Objekto vidaus Sildymo sistemq parametrus parinkti pagal

nepriklausomo pajungimo Silumos punktq parametrus.
Jeigu bus projektuojamos atskiry numeriq sunaudotos Silumos apskaitos, apskaitos prietaisq spintas projektuoti
bendro naudojinno patalpose (laiptr+ aik5tel€se). Kontrolines apskaitas projektuoti su distanciniu duomeml
nuskaitymu.
2.4 Atskiru projektu ivadines Silumos apskaitas kiekvienam pastatui prisijungimo ta5ke, skaidiuotinai Silumos
galiai. fvadines Silumos apskaitas projektuoti su atjungimo armat0ra uZ ir prie5 debito matuokli bei filtru prie5 debito
matuokli. Apskaitos prietaisq tiekimui rangovas pateikia AB ,,Klaipedos energija" iSanksting parai3k4 prieS 20 dienq
iki objekto pridavimo ivadines Silumos apskaitos prietaiso pagaminimui pagal suderint4 darbo projekt4. Pagal
suderint4 darbo projekt4 rangovas irengia Silumos apskaitos prietaiso matavimo ruoZ4 su atjungimo armatiira ir filtru
pries bei atjungimo armatura uZ apskaitos prietaiso, lvirina sukomplektuotas ivores temperatiiros jutikliams pajungli.
AB ,,Klaipedos energija" patiekia ir pajungia apskaitos prietais4.
2.5 Pastatq kar3to vandens sistemas su kar5to vandens Sildynrvu. Parenkant Sildytuvus, jq konstrukcij4,
atsizvelgti mieste naudojamo vandens kokybg (mechanines priemai5os, vandens kietumas, chloridai).
Rekomenduojame kar5tam vandeniui naudoti Sildytuvus pagamintus iS AISI 316 arba analogi5kos markes plieno.
Parenkant kar5to vandens Sildytuv4 vadovautis "Silumos tiekimo tinklq ir Silumos punktq lrengimo taisykli4"
punktais. 196.1 -196.2.
Projekte pateikti duomenis apie cirkuliacines linijas, iki kurio ta5ko objekte cirkuliuos kar5tas vanduo, kaip bus

i

pajungti ranklluosdiq dZiovintuvai.
3. Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje irenginius ir gaminius. Projektuoti gali asmenys, turintys tiems
darbams atestat4 Qicencij4), o montuoti specializuotos organizacijos turindios leidimus (licencijas). Sihmos punkto
patalpos turi tenkinti Silumos tiekimo tinklq ir Silumos punktt+ irengimo taisykliq p.205-219 reikalavimus.

4. Silumos dalies projektus derinimui. su AB ,Klaipddos energija" pateikti kompleksi5kai, pilnos
apimties: Silumos tinklg ivadas, Silumos punktai, vidaus Sildymo, v6dinimo ir karSto vandens sistemos,
Siiumos apskaitos 1nu"ggi ir automatizatimar. Silumos dalies projektai iki derinimo su AB ,,Klaip€dos
energija" turi buti suderinti su uZsakovu (statytoju).
5.-V"itiunei+ ir projektuojamq Silumos tinklq i5saugojimui, rengiant objekto statybos projekta, vadovautis
reikalavimais iSd€sbrtais Siq s4lygq priede Nr.3'
5. Suderinq Silumos dalies projektq po legz .(t.sk. ir skaitmeniniame variante <DWG> formate) pateikti
bendrovei iki paieikimo IS "Infostatyba". fgyvendinant objeklo projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu
reglamentu STR l.l 1.01:2010 "Statyb4 leidZiantys dokumentai".

6. Priduoti darbus bendrovei normatyviniais dokumentais nustatS4a tvarka. Jei vidaus Sildymo sistem4
pildyti termofikaciniu vandeniu, uZsakovas iki montavimo darbq pridavimo privalo sudaryti

numatoma

termofikacinio vandens pirkimo sutarti su AB ,,Klaipedos energija".
Pridedama: Priedas Nr. 1 - operatyvine schema su paZym€ta orientacine prisijun$imo vieta - I lapas
- 1 lapas
Priedas Nr. 2 - reikalavimai Silumos tinklq
- 1 lapas
iSsaugojimui
tinklq
.diq Silurres
Silupgs tinklq
Priedas Nr. 3 - reikalavimai veikiandiq
Projektavimo s4lygas uZpilde:
Racius, tel.8 46 392731
Vpb

vamzdziams
i5saugojimui

vadybininlas

suderinti:
pavadubtojas

Termofikacinio vandens parametrai
KSTR virsininko
Projektavimo s4lygas

i5dave:
vadovas

"W*">-l^"
//
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Silumos tiekimo tarnybos
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Priedas Nr.2

Plieniniai vamzdiliai
MedZiagos

Plieniniq vamzdlir4 plienas turi atitikti standartq (priklausomai nuo siulomo vanzdih4
plieno) EN 10217-2:2005; EN 10217-3:2005; EN 10217-5 (i5skyms alkfines, tri5akius it kt.
fasonines dalis bei praejimus per nejudamas atramas), EN 10208-1:1997; EN 10208-2:1997;
DIN 1628-84 reikalavimus, plieno marke I0;20; ITGS; l7GlS; 17G1SU; 09G2S; P265TR;
'P265GH; P265NL; P355N; P355NH; P355NL1;
P355NL2; P275NLI; p275NL2; L2L}GA.;
L245GA; L245NB; L360GA; L360NB; L290GA; L290NB; St 52.0; St5Z.4;
Plienai kuriq markes 10; 20; 17GS; l7GlS; l7G1SU; 09G2S yra lygiaverdiai plienai, kaip
nurodyta sQlygose, t.y. EN. Visi lygiaverdiai plienai skaitomi tokie plienai, kurie atitinka pirkimo
s4lygose nurodytq plienq mechanines savybes ir cheming sudeti, kas bus matSrti pateiktuose
plieniniq v amzdil4 sertifikatuose 3. 1 B, kaip reikalauj a EN I 0240.
Sieneliq storis
Sieneliq storis

Plieniniq vamzdzhtr,sieneles storis ne maZiau: Ds - 32 - 3 mm Ds - 40 - 3 mm; Ds - 50
- 3 mm; Ds - 60 - 3,5 mm; Ds - 70 - 3,5 mm; Ds - 80 - 4,0 mm; Ds - 100 - 4,5 mm; Ds - 120
4,5 mm; Ds - 130 - 4,5 mm; Ds - 150 - 5,0 mm; Ds - 200 - 6,0 mm; Ds - 250 - 6,0 mm; Ds 300- 7 mm;Ds - 350 -7 mm;Ds - 400- 7 mm; Ds - 450 -7 mm;Ds - 500- 8 mm; Ds - 600
8 mm.

-

-
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Priedas Nr. 3

Reikalavimai veikianiiq Silumos tinklg iSsaugojimui

Siekiant i5saugoti AB ,,Klaipedos energija" Zinioje esandius termofikacinio vandens
tinklus,_rengiant gyvenamosios paskirties daugiabudio namo su prekybos paskirties patalpomis
adresu Siaures pr. 13, Klaipeda statybos projekte reikalinga:
l. Projektuojant sklypo infrastrukturos statinius Silumos tinklq apsaugos zonoje
vadovautis ,,Silumos ir kar5to vandens tiekimo tinklq ir jq irenginiq apsaugos taisykldmis",
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. rugsejo 12 d. isakymu Nr. 1t76.
2. Silumos tinklq i5saugojimui po ivaZiavimais i sklypa i5 Siaures pr. ir Utenos g. ir
projekfuojama automobiliq aik5tele priimti skaidiuotinas apkrovas, vadovaujantis LR aplinkos
ministro ir LR susisiekimo ministro 2008-01-09d. isakymu Nr. Dl-l l/3-3 ,,Del keliq techninio
reglamento"KTR 1.01:2008 ,,Automobiliq keliai" patvirtinimo bei Lietuvos automoLitiq t.tiq
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. isakymu
Nr. V-7 patvirtintomis ,,Automobiliq keliq standartizuotq datrgq konstrrkcijq projektavimo
taisykles KPT SDK 07" taisyklemis.
3. Pagal paskaidiuotas apkrovas, jei reikalinga, numatyti Silumos tinklq apsaugos
technines priemones.

4.

Projektuojant aik5teles inZinering irangq (ap5vietimq lietaus nuotekas, apZeldinim4 ir
iki Silumos tinklq pagal,,Silumos tiekimo tinklq ir Silumos
punkq irengimo taisykles", patvirtintas Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2011m.
birZelio 17 d. isakymuNr. 1-160.
5. Pateikti sklypo dangq plan4 su automobiliq parkavimo aik5teles ir ivaZiavimq i sklyp4
dangr+ vertikaliais pjtviais nurodant atstumus iki Silumos tinklq.
pana5iai) i5laikyti norminius atstumus

Juridinig asmenq registras

Dands g. 8

Kodas 14O249252

LT-92tW
Klaipdda

rel. (8 - 46) 41 08 s0

- 46) 41 08 70
El. p. klenereija@klenereija.lt
Faks. (8

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK17-00610

Parengta: 2017.01.09,
Galioja iki: 2020-01-09

Klientas: UAB "Lidl Lietuva"
Kliento kontaktiniai duomenys: Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37052312758,
ilginyte@projesta.lt
Objekto pavadinimas: El. įrenginių apsaugojimas/iškėlimas
Objekto adresas: Šiaurės pr. 13, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N3700610
1.
Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į
Kliento pateiktą paraišką Nr. 17-00610 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.
2.

Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3.
Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Parengti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) projektą pagal šių Elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR
„Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės
reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui
rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis
Klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Klientų aptarnavimo centrą
„Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai à
Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra
projektuojamas objektas.
3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską
ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF
bylose)) pateikti į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo
centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai à Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
3.3. Pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį ir sumokėti
sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Klientų
aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai www.eso.lt Kontaktai - Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
4.
Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1. Turės būti suprojektuotas Bendrovės priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, trukdančių vykdyti
statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas,
išmontavimas).
4.2. Išmontuoti elektros įrenginiai turės būti pristatyti į Bendrovės Klaipėdos regiono sandėlį.

5.
Kita informacija
5.1.
Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų
aptarnavimo telefonu 1802.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt
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patvirtino

Vadovas MARTINKUS DONATAS

suderino

Vyresnysis inžinierius VARSLAUSKAS AURIMAS

parengė

Inžinierius DIEKANTAS ANDRIUS
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