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Objektas 

 

 

 

 

Adresas 

VIENBUČIO GYVENAMO NAMO (ŪKININKO SODYBOJE),  

ADRESU KAUNO R. SAV., ZAPYŠKIO SEN., JADAGONIAI, 

5201/0005:488, STATYBOS PROJEKTAS 

NR. 2017J1-01-TDP- 

   

KAUNO R. SAV., ZAPYŠKIO SEN., JADAGONIAI, 5201/0005:488 

 

Projektavimo 

etapas 

 

Statybos rūšis               

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP) 

 

 

NAUJA STATYBA 

   

   

     

   
    

Statytojas 
MINDAUGAS KRIAUČIŪNAS 

 
 

    

   
    

   

     

   
    

Projekto vadovas 
DARIUS ČIUTA 

Atest. Nr. A913  
 

    

   
    

                                                                                                                     Kaunas, 2018 m. 





                                                                 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys 

Statinio pavadinimas : Vienbučio gyvenamo namo (ūkininko sodyboje), adresu Kauno r. sav., Zapyškio sen., 

Jadagoniai 5201/0005:488, statybos projektas 

Statytojas (užsakovas) : Mindaugas Kriaučiūnas  

Projektuotojas : Darius Čiuta (IDV 650576), projekto vadovo kvalifikacijos Nr. A913 

Projektavimo etapai (stadijos) : Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – parengiamas techninis darbo 

projektas. Jo sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

reikalavimus. 

Statybos rūšis : vadovaujantis STR 01.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  yra nauja statyba. 

Statinio kategorija : statiniai priskiriami neypatingų statinių kategorijai. 

Statinio paskirtis : gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. 

Žemės sklypo apibūdinimas 

Žemės sklypo paskirtis: Žemės ūkio  

Teritorija, reljefas : sklypo dalyje, kurioje planuojama statyba reljefas yra lygus, sklype nėra didelių perkritimų. 

Yra vandens telkinys. 

Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės, privažiavimai: iš rytų ir pietų pusių ribojamas gatvių 

(Užtvankų ir Paparčių), iš pietų pravažiavimu tarp sklypų, iš šiaurės su suformuotu žemės sklypu, kurio unik. Nr. 

4400-2221-3043. 

Šalia sklypo esantis užstatymas: gretimame sklype statinių nėra, vyraujantis užstatymas nėra intensyvus, 

dominuoja atskirai stovintys pastatai. 

Sklype esantys želdiniai: veja, medžiai, krūmai. 

Sanitarinė ir ekologinė situacija: sklypo ekologinė ir sanitarinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos šaltinių. 

Naujai statomo gyvenamojo namo projektiniai sprendiniai 

Pastato plano ir tūrio sprendiniai: pastatas planuojamas vieno aukščio, pailgos formos. 

Fasadai: pastatas projektuojamas kaip vienalytis monolitinis lydinys, tam naudojamas betonas, gelžbetonio 

monolitas 

Pastato konstrukciniai sprendiniai: pastato konstrukcija g/b liejinys, pamatai- poliniai. 

 

 



 

Techniniai pastato paskirties rodikliai 

Numatomi techniniai 
rodikliai: 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

Sklypas 

Sklypo plotas ha 1.6913 

Užstatymo tankumas % 0.04 

Užstatymo intensyvumas % 0.02 

Gyvenamas namas 

Bendras plotas m2 245 

Naudingas plotas m2 195 

Pastato tūris m3 1050 

Pastato aukštis m 4.5 

Butų skaičius  1 

Energetinio naudingumo klasė  A+ 

 










