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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.

SKLYPO PLANAS

1.1.Projektuojamo statinio statybos vieta:
Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 155 (sklypas kad. Nr. 5247/0009:511)
„

Projektuojamo pastato sklypo situacijos schema“

Projektavimo riba: Techninio darbo projekto projektavimo riba apima
Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 155.

priklausantį žemės sklypą

Statybos rūšis: Nauja statyba ;
Projektuojami statiniai (statinių paskirtis pagal STR 1.01.03:2017) statinių kategorija:
− 8.8 gamybos ir pramonės paskirties pastatai , neypatingas ;
1.2.Pažintiniai duomenys apie sklypą
Sklypo plotas 0.9813 ha, pagrindinė naudojimo paskirtis: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Sklypas yra netaisyklingos formos. Sklypas lygus. Sklype nėra jokių pastatų. Vakarinėje pusėje sklypas
ribojasi su Vyčio Kryžiaus gatve iš kurios projektuojami dvi įvažos. Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su Rugiagėlių
gatve iš kurios projektuojama viena įvaža. Rytų ir šiaurės pusėse sklypas ribojasi su neužstatytais sklypais.
Pastato pažymėto plane 1 absoliutinė altitudė – 79,30
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Pastato pažymėto plane 1 absoliutinė altitudė – 79,50
Pastato pažymėto plane 1 absoliutinė altitudė – 79,80
Pastatų projektavimo sklype pagrindas UAB „Geodara“ atliktas topografinis planas.
1.3.Pastatų išdėstymas sklype
Projektuojami sandėliavimo - gamybos paskirties pastatai su administracinėmis patalpomis;
Pastatų projektavimo vieta buvo pasirinkta pagal pasaulio šalių orientaciją, insoliaciją (sekančiame
statybos etape numatoma ant stogų įrengti saulės jėgaines) ir vadovaujantis esama privažiavimo kelių situacija.
Visi trys pastatai projektuojami identiško tūrio, ploto ir funkcinio planavimo.
Pastatai projektuojami taip, kad galėtu funkcionuoti individualiai – projektuojami atskiri įvažiavimai,
automobilių stovėjimo aikštelės, krovimo – iškrovimo aikštelės, vietos laikinam gaminių ar medžiagų
sandėliavimui lauke. Siekiant užtikrinti saugumą projektuojamas teritorijos skaidymas vidinėmis tvoromis.
Žemės paviršius yra projektuojamas taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į pastatus ir nebūtų pažeistos
trečiųjų asmenų teisės.
1.4.Sklypo aukščių suplanavimas, lietaus vandens surinkimas
Bendroje projektuojamų pastatų sklypo dalyje sklypas lyginamas iki 79,30.
Aplink pastatus yra įrengiama 40 cm pločio nuogrinda. Pėsčiųjų takai ir važiuojamoji dalis grindžiama
betoninėmis trinkelėmis su paviršinio lietaus vandens nuvedimu nuo jų.
Lietaus vanduo nuo pastatų lietvamzdžiais yra nuvedamas į lietaus kanalizaciją..
Formuojamas sklypas taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į kaimyninius sklypus. Sklype įrengiami
drenažo tinklai. Sklype lietaus vandens srovės tekės natūralia kryptimi, dalis vandens natūraliai infiltruosis į pievą.
Koncentruotos nuo pastato stogo susidarančios lietaus vandens srovės surenkamos į lietaus kanalizaciją.
1.5.Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas
Pastačius pastatus ir nutiesus inžinerinius tinklus, sklypo aplinką numatoma sutvarkyti įrengiant betoninių
trinkelių dangos takelius, apželdinant veja, dekoratyviniais augalais pagal galiojančius teisės aktus,
nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.
Takų ir transporto aikštelių danga – betoninės trinkelės.
1.6.Sklype įrengiami transporto privažiavimo keliai, stovėjimo vietos, pėsčiųjų takai
Į sklypo dalį kurioje projektuojami trys gamybos – sandėliavimo pastatai patenkama per įvažiavimus
vakarinėje pusėje iš Vyčio Kryžiaus gatvės bei įvažiavimą pietų pusėje iš Rugiagėlių gatvės.
Privažiavimo susikirtimo su kitais inžineriniais tinklais vietoje inžineriniai tinklai bus apsaugomi
apsauginiais futliarais.
Automobilių stovėjimas numatomas sklypo ribose, išlaikant 1m atstumą kietos dangos iki sklypo ribos.
1.7.Sklypo (kad. Nr. 5247/0009:511) bendrieji rodikliai
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2.

STATINIŲ ARCHITEKTŪRA

2.1.Projektuojami statiniai
Sklype projektuojami trys gamybos – sandėliavimo paskirties pastatai su administracinėmis patalpomis.
Pastatų konfigūracija plane – taisyklingos stačiakampės formos.
Pagrindiniai pastatų išmatavimai: (metrais):
1 pastatas ~12,50m - 24,50m - 12,50m - 24,50m aukštis aukščiausiame taške - 7.16m;
2 pastatas ~12,50m - 24,50m - 12,50m - 24,50m aukštis aukščiausiame taške - 7.16m;
3 pastatas ~12,50m - 24,50m - 12,50m - 24,50m aukštis aukščiausiame taške - 7.16m.
Pastatų orientacija buvo parinkta pagal sklypo konfigūraciją pasaulio šalių atžvilgiu, insoliaciją, gretimybes,
ir Statytojo pageidavimus.
2.2.Pastatų funkcinio ryšio zonavimo sprendiniai.
Pastatuose projektuojamos dviejų aukštų administracinė patalpos ir vieno aukšto gamybos – sandėlio po
vienu dviejų šlaitų stogu.
1 pastatas: Pirmajame pastato aukšte projektuojama gamybos – sandėlio patalpa (218.50m²), tambūras
(2.25 m²), posėdžių kabinetas (8.20m²), pagrindinė patalpa (35.10m²), kabinetas (9.80m²), virtuvėlė (4.15m²), WC
(3.65m²), laiptinė (6.15m²), katilinė (2.40m²).
Antrajame pastato aukšte projektuojamas koridorius (5.50m²), buitinė patalpa (17.65m²), virtuvė
(14.90m²), prausykla (4.90m²), persirengimo patalpa (3.35m²), WC (2.30m²), pagalbinė patalpa (18.50m²).
Pirmojo aukšto plotas 290.00m², antrojo – 67.10 m². Bendras pastato plotas – 357.10 m².
2 pastatas: Pirmajame pastato aukšte projektuojama gamybos – sandėlio patalpa (218.50m²), tambūras
(2.25 m²), posėdžių kabinetas (8.20m²), pagrindinė patalpa (35.10m²), kabinetas (9.80m²), virtuvėlė (4.15m²), WC
(3.65m²), laiptinė (6.15m²), katilinė (2.40m²).
Antrajame pastato aukšte projektuojamas koridorius (5.50m²), buitinė patalpa (17.65m²), virtuvė
(14.90m²), prausykla (4.90m²), persirengimo patalpa (3.35m²), WC (2.30m²), pagalbinė patalpa (18.50m²).
Pirmojo aukšto plotas 290.00m², antrojo – 67.10 m². Bendras pastato plotas – 357.10 m².
3 pastatas: Pirmajame pastato aukšte projektuojama gamybos – sandėlio patalpa (218.50m²), tambūras
(2.25 m²), posėdžių kabinetas (8.20m²), pagrindinė patalpa (35.10m²), kabinetas (9.80m²), virtuvėlė (4.15m²), WC
(3.65m²), laiptinė (6.15m²), katilinė (2.40m²).
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Antrajame pastato aukšte projektuojamas koridorius (5.50m²), buitinė patalpa (17.65m²), virtuvė
(14.90m²), prausykla (4.90m²), persirengimo patalpa (3.35m²), WC (2.30m²), pagalbinė patalpa (18.50m²).
Pirmojo aukšto plotas 290.00m², antrojo – 67.10 m². Bendras pastato plotas – 357.10 m².
2.3.Pagrindinis įėjimas, laiptinės išdėstymo sprendiniai
1 pastatas: pagrindinis įėjimas į pastatą (administracinė dalis) yra numatomas pietiniame pastato
fasade. Įėjimas – įvažiavimas ir pagalbinis įėjimas į gamybinę – sandėliavimo patalpą projektuojami šiauriniame
pastato fasade.
Pagrindiniai ir pagalbiniai įėjimai į pastatus tuo pačiu yra ir pagrindiniai evakuaciniai išėjimai. Numatoma,
kad vienu metu viename pastate bus ne daugiau kaip po 10 asmenų.
2 pastatas: pagrindinis įėjimas į pastatą (administracinė dalis), įėjimas – įvažiavimas ir pagalbinis įėjimas
į gamybinę – sandėliavimo patalpą yra numatomas pietiniame pastato fasade.
Pagrindiniai ir pagalbiniai įėjimai į pastatus tuo pačiu yra ir pagrindiniai evakuaciniai išėjimai. Numatoma,
kad vienu metu viename pastate bus ne daugiau kaip po 10 asmenų.
3 pastatas: pagrindinis įėjimas į pastatą (administracinė dalis), įėjimas – įvažiavimas ir pagalbinis įėjimas
į gamybinę – sandėliavimo patalpą yra numatomas pietiniame pastato fasade.
Pagrindiniai ir pagalbiniai įėjimai į pastatus tuo pačiu yra ir pagrindiniai evakuaciniai išėjimai. Numatoma,
kad vienu metu viename pastate bus ne daugiau kaip po 10 asmenų.
2.4.Fasadų apdaila ir spalvos.
Architektūriniai pastatų sprendiniai projektuojami kompleksiškai sprendžiant fasadų kompoziciją, išlaikant
vientisą architektūrinę stilistiką.
Visų trijų pastatų išorinėms sienoms bei fasadų apdailai naudojamos daugiasluoksnės sienų ir stogų
plokštės.
1 pastatas: Sienų ir stogo spalva balta (RAL 9002 arba analogiška pagal gamintoją)
Stogas – dvišlaitis.
Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema – išorinė, iš cinkuoto dažyto metalo, stačiakampė spalva –
balta (RAL 9002 arba analogiška pagal gamintoją).
Langai, durys projektuojami pilkos spalvos (RAL 7045 arba analogiška pagal gamintoją).
Cokolinė dalis tinkuojama, spalva – pilka (RAL 7045 arba analogiškos).
2 pastatas: Sienų ir stogo spalva pilka (RAL 7045 arba analogiška pagal gamintoją)
Stogas – dvišlaitis.
Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema – išorinė, iš cinkuoto dažyto metalo, stačiakampė spalva –
pilka (RAL 7045 arba analogiška pagal gamintoją).
Langai, durys projektuojami baltos spalvos (RAL 9002 arba analogiška pagal gamintoją).
Cokolinė dalis tinkuojama, spalva – balta (RAL 9002 arba analogiškos).
3 pastatas: Sienų ir stogo spalva geltona (RAL 5001 arba analogiška pagal gamintoją)
Stogas – dvišlaitis.
Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema – išorinė, iš cinkuoto dažyto metalo, stačiakampė spalva –
balta (RAL 5001 arba analogiška pagal gamintoją).
Langai, durys projektuojami pilkos spalvos (RAL 7045 arba analogiška pagal gamintoją).
Cokolinė dalis tinkuojama, spalva – pilka (RAL 7045 arba analogiškos).

3.

INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS, ŠILDYMAS

3.1.Elektra
Elektros tiekimas numatomas pagal technines sąlygas, jungiantis prie ant sklypo rytinės ribos įrengtos
elektros įvadinės apskaitos spintos.
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3.2.Vandentiekis, buitinė nuotekynė
Projektuojama vandentiekio linija jungiama prie laikino giluminio geriamojo vandens gręžinio.
Esami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai numatomi jungti per projektuojamą laikiną vietinę nuotekų
valyklą. Paklojus centralizuotus tinklus bus jungiamasi prie jų.
3.3.Lietaus nuotekų tinklai
Projektuojama savitakinė lietaus nuotekų linija jungiama i laikina nuotekų infiltracini šulini. Surinktos nuo
kietu dangų ir pastato stogu (lietvamzdžiu) nuotekos nuvedamos į išvalyto vandens infiltracinį šulinį. Šis
sprendimas priimtas dėl to, kad geologinės sąlygos sklype yra tinkamos infiltracijai (filtracinis gruntas - smėlis).
Paklojus centralizuotus tinklus bus jungiamasi prie jų.
3.4.Šildymas, vėdinimas
Projektuojamą pastatą numatoma šildyti šilumos siurbliu (oras-vanduo).
Oro pritekėjimas į patalpas – rekuperacine sistema.
Išmetamų teršalų koncentracija neviršys normatyviniuose dokumentuose nustatytos koncentracijos ribinės
vertės.

Žymuo:
2018 12 -PP -AR

Laida
0

Lapas
5

Lapų
5

