


                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1.BENDRIEJI DUOMENYS: 

  
Statinio pavadinimas :   

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ: 
Statybos  (statinio) vieta (adresas): Kauno raj. sav. Garliavos sen. Stanaičiai Bijūnų g. 10   
 Žemės sklypo geografinė vieta: Kauno raj. sav. Garliavos sen. Stanaičiai Bijūnų g. 10   
Žemės sklypo plotas: 1.4078 ha 
Unikalus daikto Nr.4400-1636-0082 
Kadastrinis Nr. 5227/0002:445 Juragių k.v.  
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo  objektų teritorijos 
Nuosavybės teisė: savininkas UAB „SAUDA“ įm.k.159666427 
Matavimų tipas: Žemės  sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Žemės reljefas: sklypas beveik lygus. Sklypo aukščiai pagal esamą reljefo lygumą. Projektavimo 

darbai atliekami tik sklypo ribose.  
klimato sąlygos: 
                               vidutinė temperatūra šiltuoju metų laiku    +19 C (Kaunas 22 km. ) 
                               vidutinė temperatūra šaltuoju metų laiku   -5 C (Kaunas 22 km.) 
                               vidutinė metinė temperatūra +7,8 
vėjo kryptis ir stiprumas:  
vėjo apkrovos rajonas-  I , vidutinis metinis vėjo greitis  5 m/s. 
Klimatiniai duomenys: 
pagal Lietuvos klimato (vėjo stiprumo ir krypties, teritorijų vėdinimosi ir rūkų) apibūdinimo 

schemą, ši vietovė priskiriama 1-ai zonai- gerai vėdinama.  
1.1. SKLYPE KITŲ ESANČIŲ PASTATŲ IR INŽINERINIŲ STATINIŲ APRAŠYMAS (žiūrėti į 

Žemės sklypo ir Pastatų teisinės registracijos Nekilnojamojo turto  centrinio registro  duomenų banko išduotą dokumentą). 
1.2. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI: 
esamų pastatų nugriovimas: nenumatomas   
inžinerinių statinių nugriovimas: nenumatomas 
medžių ir krūmų iškirtimas: nenumatomas 
1.3. SKLYPO TVARKYMO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Įvažiavimas į sklypą lieka toje pačioje vietoje. 
Ruošiamas naujos statybos projektas : 
Sandėliavimo  paskirties pastatas sandėlis su buitinėmis patalpomis, skirtas sandėliuoti automobilių 

detales bei atliktio smulkius remonto darbus. 
 
Automobilių stovėjimo organizavimas ir privažiavimo keliai prie pastatų: 
 
Pagal STR skaičiavimus pagal pastato plotą reikalingas parkavimas 14 automobiliams. Sklypo 

ribose priešais pastatą  projektuojamos dvi lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės iš šiaurinės pusės.  
 
        
 
  
 
 
 
           



 
 1.4. SKLYPO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     
1.1. sklypo plotas ha 1,4078  
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 11,40  
1.3. sklypo užstatymo tankumas % 10,33  
1.4. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)                 % 70  
1.5. automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt.  14  
 
 
2.1.  DUOMENYS APIE PASTATUS: 
1.4. PASTATO TECHNINIAI  RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. PASTATAS – SANDĖLIS     
1.1. Pastato bendras plotas M2 1605,40  
1.2 Pastato naudingas plotas M2 1605,40  
1.3 Pastato buitinių patalpų plotas M2 181,74  
1.4.Pastato tūris                M3 9407  
1.6. aukštų skaičius                vnt. 1  
1.7. Pastato aukštis                 m 7,20  
1.8. Pastato užstatymo plotas M2 1456,84  
1.9. Statinio atsparumas ugniai  III  
1.10. Energinio atsparumo klasė šildomos dalies  A+  

 
Pastato statybos projektas atliktas pagal užsakovo užduotį. Sandėliavimo  

paskirties pastatas skirtas sandėliuoti automobilių detales, taip pat numatyta galimybė 
atlikti smulkų remontą. Pastatas planuojamas šiaurinėje sklypo dalyje, išlaikant norminius 
atstumus iki kaimyninių sklypo ribų. Likusi sklypo dalis paliemkama laisva, ateities plėtrai. 
Žemės sklypo paskirtis pramonės ir sandėliavimo obkjektų statybai. 

Pastatas iš dviejų dalių: 80%  pastato sudaro sandėlio patalpos, likusi dalis 
buitinės patalpos ir remonto dirbtuvės. Pastatas 1 aukšto, virš buitinių patalpų įrengiama 
antresolė. Pastato dalis, kurioje bus žemės sandėlio patalpos – nešildoma. Buitinės 
patalpos šildomos atitiks energinius A+ klasės reikalavimus. Pastato statybinė 
konstrukcija: pamatai gręžtiniai su rostverku, nešanti konstrukcija metalo kolonos, stogo 
konstrukcijos metalinės. Stogo denginys: metalo skardos paklotas, mineralinė vata, 
suformuoti stogo nuolydžiams ir skarda. Pastato tųris vientisas, išskirtas spalvomis. 
Fasadai šiuolaikiški, dengti „sendvič“ tipo plokštėmis. Pastato architektūrinė išraiška 
būdinga komercinio gamybinio tipo pastatams. Fasadų spalva  pilka, buitinių patalpų dalis 
– geltonos spalvos, langų ir vartų spalva - tamsiai pilka. 

 
 
Projekto dalies vadovas                                                     architektas Rytis Mažuolis 















UŽSAKOVO PRIDEDAMI DOKUMENTAI : 

 

1. Pažymėjimas apie žemės sklypo įregistravimą nekilnojamojo turto registre 
2. Žemės sklypo planas 
3. Topografinė nuotrauka 
4. Projektavimo užduotis  
5. Įgaliojimas atstovauti statytoją  

 

















UAB „SAUDA“ 
Įm.k.159666427 
Stanaičių k. Garliavos sen. LT-53285 Kauno raj.                                                            
 
 
                                                       
                                                       ĮGALIOJIMAS  

                              
                        2019 m. blandžio  mėn. 03 d. 
 

 
 

 
 
     UAB „SAUDA“ , atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Mškūno, valdanti  žemės sklypą 
(Kadastro Nr.5227/0002:445 Juragių k.v., Unik. Nr. 4400-1636-0082) adresu: Bijūnų g. 10 
Stanaičių k. Garliavos apyl. sen. Kauno r. sav., įgaliojame UAB  „Eskizo projektai“, buveinės 
adresas Savanorių pr. 192-602 Kaune,  projektų vadovą Rytį Mažuolį, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atstovauti UAB „SAUDA“ visose įstaigose ir 
organizacijose, savivaldos institucijose ir kitose įstaigose, siekiant gauti pritarimą projektiniams 
pasiūlymams bei statybos leidimą, pagal „Sandėliavimo paskirties pastato, sandėlio, Bijūnų g. 10 
Stanaičių k. Garliavos apyl. sen. Kauno r. sav. statybos projektą“ projektą. Taip pat, UAB 
„SAUDA“ vardu,  įkelti reikalingus dokumentus į elektroninę erdvę INFOSTATYBA, pasirašyti su 
šiuo veiksmu susijusius dokumentus bei sutartis.   
 
    
    
 
        

 
UAB „SAUDA“  generalinis direktorius                                            Arūnas Miškūnas 
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