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PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO VARŽUPIO G. 1, AKADEMIJOJE, KAUNO R.SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAŽINTINIAI DUOMENYS
•
Statybos pavadinimas. Prekybos paskirties pastato Varžupio g. 1, Akademijoje, Kauno r.sav.,
statybos projektas.
• Statytojas (užsakovas). Žemės sklypo savininkas ir projekto užsakovas UAB „Arnidus“ (į.k.
304836654).
• Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir
partneriai. Projekto vadovas - Tomas Jūras (kvalifikacijos atestatas Nr. A1923), architektūrinės dalies
vadovas - Gintautas Natkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A189).
• Objekto teritorija. Projektas rengiamas statytojui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype
Varžupio g. 1, Akademijoje, Kauno r. sav. Sklypo kadastrinis Nr. 5250/0005:647, plotas 1,0714 ha,
pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties
objektų teritorijos.
Sklypas pastatais neužstatytas, šiuo metu teritorijoje auga vėja pavieniai medžiai, krūmai.
Teritorijoje išsidėstę drenažo tinklai, aukštos įtampos oro elektros tinklai. Sklypą apriboja Varžupio g.
(vakaruose), Šakių plentas (pietuose), privačios žemės sklypai rytuose (Šakių pl. 1C), bei šiaurėje
(Varžupio g. 3, Varžupio 5A, Varžupio g. 7B). Į teritoriją patenkama iš Varžupio gatvės.
Tvarkoma teritorija nepatenka į saugomas, Natura 2000 ar kultūros paveldo teritorijas ir su jomis
nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija 500 m atstumu šiaurės kryptimi – Kamšos miškas - teritorija
atitinkanti BAST kriterijus. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 būveinių apsaugai tikslas –
griovių ir šlaitų miškai, purpurinis plokščiavabalis. Projektuojamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros
vertybių nėra ir į kultūros apsaugos zonas nepatenka. Artimiausias kultūros paveldo objektas yra
pavienis objektas - forto liekanos (Un. kodas 26356), nutolęs nuo tvarkomos teritorijos apie 100m
pietryčiu kryptimi.
Sklypui taikomos specialiosios naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos statinių
apsaugos zonos, elektros tinklų apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos, viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.
TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ (PASIŪLYMŲ) APRAŠYMAS
Vadovaujantis projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi ir užsakovo pageidavimais sklype pagal
koreguoto detaliojo plano sprendinius (Pritarimas koreguoti detaliojo plano sprendinius techninio
projekto rengimo metu žemės sklype (Kad. Nr. 5250/0005:647), esančiame Kauno r. sav., Akademijos
mstl., Varžupio g. 1, 2019 m. lapkričio 13 d. Nr. ĮS-2121, Kaunas) projektuojamas vieno aukšto,
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stačiakampio tūrio, prekybos paskirties pastatas. Pagrindiniai pastato fasadai orientuoti į Šakių plentą
bei Varžupio gatvę.
Visos pagrindinės pastato patalpos numatytos pirmame aukšte. Pirmo aukšto patalpos: pagrindinė
prekybos salė, prekių priėmimo zona, darbuotojų kabinetas, buitinės patalpos darbuotojams, paruošimo
prekybai patalpos, sandėliavimo patalpos, techninės paskirties patalpos pastato aptarnavimui, patalpos
nuomai. Antresolė – skirta pastato inžineriniams tinklams bei įrengimams.
Projektuojamo pastato aukštis – 7,95 m, bendrasis plotas – 2316,88 m2. Stogas – sutapdintas, stogo
danga – dviejų sluoksnių prilydoma ruloninė bituminė danga. Pastato fasadų apdaila – daugiasluoksnės
fasadinės plokštės, aliuminio stiklo konstrukcijos su emaliuoto stiklo zonomis. Pagrindiniuose
fasaduose numatomas ažūrinis medinių lentelių segmentas. Stogelio apdaila – aliuminio kompozito
plokštė.
Į tvarkomą sklypą numatyti du įvažiavimai iš Varžupio g. centrinėje bei pietinėje sklypo dalyje
suplanuota kietos dangos aikštelė, kurioje išsidėsčiusios automobilių laikymo vietos, žmonių su negalia
automobilių stovėjimo vietos, elektromobilio įkrovimo vieta, dviračių laikymo stovai, taromatas,
stoginė prekių vėžimėlių statymui, aikštelės apšvietimo atramos, pergolos.
Prekybos centrui reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius pagal STR 2.06.04:2014.
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” sudaro – reikalinga 1 automobilių stovėjimo
vieta 30m2 prekybos salės ploto 1707,33/30  57 vietos. Projektuojamoje aikštelėje numatyta 97
stovėjimo vietos, iš jų 5 skirtos žmonių su negalia reikmėms (4% vietų turi būti skirta žmonių su
negalia reikmėms kai bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius didesnis nei 50 vnt., pagal STR
2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas"), 3 stovėjimo vietos skirtos šeimų poreikiams, numatyta
elektromobilio įkrovimo galimybė. Dalis automobilių stovėjimo vietų projektuojamos elektros tinklų
apsaugos zonoje virš jų įrengiant pergolas. Šių automobilių stovėjimo vietų sprendiniai suderinti su
elektros perdavimo sistemos operatoriumi Lietuvoje Litgrid AB.
Šiaurinėje dalyje už sklypo esantys gyvenamosios paskirties sklypai nuo projektuojamo prekybos
paskirties pastato ties automobilių aikštelės dalimi atskiriami aklina tvoros dalimi, siekiant sumažinti
vizualinę bei triukšmo taršą.
Pagrindinės laikančios konstrukcijos sudaro: gelžbetoniniai pamatai (poliai), surenkamos
gelžbetoninės kolonos, plieninės stogo denginio konstrukcijos (santvaros, posantvarės, sijos ir
profliuotas paklotas).
Pastato eksploatacijai užtikrinti reikalingi inžineriniai tinklai bus jungiami prie magistralinių
inžinerinių tinklų. Į pastato statybos zoną patenkantys inžineriniai tinklai iškeliami.
Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos paskirties pastatas. Statinio
kategorija - ypatingasis statinys, statybos rūšis – naujo statinio statyba.
Projektuojamo prekybos pastato projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
Pastatas savo parametrais – aukščiu, plotu bei tūriu neturės neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai.
•

Pagrindiniai techniniai rodikliai :
Pavadinimas
SKLYPAS :
- sklypo plotas
- sklypo užstatymo intensyvumas
- sklypo užstatymo tankis
PASTATAS :
- bendrasis plotas
- naudingasis plotas

Mato
vienetas

Kiekis

m2
%
%

10714
22
22

m2
m2

2316,88
2316,88

Įmonės kodas 135284821 | Kumelių g. 6, LT-44281 Kaunas | Tel. +37069825478 | info@natkevicius.lt | www.natkevicius.lt
PVM kodas LT352848219, A/s LT887044060003244231, AB SEB bankas, banko kodas 70440

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ARCHITEKTŲ BIURAS G.NATKEVIČIUS IR PARTNERIA I

Pavadinimas
- pastato tūris
- aukštų skaičius
- pastato aukštis

Architektas

Mato
vienetas
m³
vnt.
m

Kiekis
18623
1
7,95

Gintautas Natkevičius
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