




 

16. Esamas kietų dangų plotas, m2 40 
16.1. Planuojamas kietų dangų plotas, m2 166.7 
17. Esamų pastatų aukštis, m 4.5 

17.1. Projektuojamų pastatų aukštis, m 6.60 
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas: 

18. Projektuojamų pastatų išorės apdailos 
medžiagos 

Sienos- mediniai rąstai; 
Stogas- plieninė stogo danga; 
Cokolis-betonas su akmens dekoru 

 
19. Projektuojamų pastatų spalvos Natūrali medinių rąstų spalva; 

Stogo danga- grafito spalva; 
Cokolio apdaila- natūrali akmens spalva 

 
20. Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, 

arkinis, plokščias...) 
dvišlaitis 

 
21.   

 
22.   

 
Projektinių pasiūlymų paskirtis: 

23. Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja. 
24. Informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais 

atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, 
numatomą projektavimą. 

25. Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti. 
26. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo 

įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba 
konkrečiame žemės sklype leidžiama. 

Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys: 
27. Žemės sklypo planas 
28. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę 

patvirtinantys dokumentai) 
29.  

Projektinių pasiūlymų sudėtis: 
30. 1. Aiškinamasis raštas 
31. 2. Grafinė dalis 
32. 2.1. Žemės sklypo sutvarkymo schema 
33. 2.2. Statinių planai 
34. 2.3. Statinių charakteringi pjūviai 
35. 2.4. Statinių fasadai 

Kiti duomenys: 
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Kaimo turizmo sodybos, Griškabūdžio kel. 14, Novos k., Zapyškio sen.,  

Kauno raj. statybos projektas 

 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1.1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO TIKSLAS 

 
 Šie projektiniai pasiūlymai (toliau PP) skirti informuoti visuomenę apie planuojamą statyti kaimo turizmo sodybą. 

 
1.2. TRUMPAS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS 

 
 Sklype (Unikalus Nr. 5293-0003-0020) adresu Griškabūdžio kel. 14, Novos k., Zapyškio sen., Kauno raj. 

projektuojamas kaimo sodybos pastatas. Sklype šiuo metu yra pagalbinis ūkio pastatas 1I1m (Unikalus daikto 
numeris 4400-2365-4099), užstatymo plotas 37 kv.m. Taip pat sklype yra kūdra, teka upelis. Sklype esantys 
apribojimai: elektros linijų apsaugos zona, paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juosta, kelio servitutas. 
Sklypas priskiriamas rekreacinio naudojimo žemės sklypams.  

    Kaimo turizmo sodybos pastatas statomas prie pat servituto ribos. Sklype esančio servituto plotis 3,50m. Jei 
ateityje šioje vietoje atsiras pravažiavimas, jo plotis būtų 2,5 m, paliekant 1 m iki pastato konstrukcijų. 

 
 Siekiant pastato architektūros darnos su supančia gamtine aplinka, sklype projektuojamas tradicinės lietuviškos 

architektūros, rąstinės konstrukcijos sodybos pastatas. Projektuojamas pastatas yra vieno aukšto su mansarda. 
Pirmame aukšte numatoma svetainės, virtuvės su valgomuoju patalpa, vyrų tualetas, moterų ir ŽN tualetas, 
pagalbinė patalpa, bei dengta terasa. Mansardoje numatomi keturi miegamieji, du vonios kambariai ir balkonas. 
Kaimo turizmo sodybos pastatas pritaikomas ŽN reikmėms, projektuojama rampa, kurios išilginis nuolydis ne 
didesnis kaip 1:12, neįgalių žmonių patekimui į pastatą. Numatytas ŽN naudojimui patogus tualetas.  
Maksimalus žmonių sodyboje skaičius: 20 asmenų; 
Automobilių stovejimo vietos numatomos naujai projektuojamoje aikštelėje. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius poilsio paskirties 
pastatuose- 1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui).  Naujai projektuojamoje aikštelėje numatomos 4 
automobilių stovėjimo vietos. 
Geriamas gėlas vanduo busimiems vartuotojams bus tiekiamas iš projektuojamo požeminio vandens gavybos 
gręžinio. 
Iš naujai projektuojamo kaimo turizmo sodybos pastato buitinės nuotekos bus nukreipiamos į biologinio valymo 
įrenginius. Atsižvelgiant į nuotekų valymo reglamento nuotekų tvarkymo reikalavimus išvalytų nuotekų priimtuvo 
pasirinkimui prioriteto tvarka (p.10), išvalytų nuotekų išleidimui pasirenkamas sklypo vakariniame pakraštyje 
esantis upelis su pratekančiu vandeniu, kuris yra Nemuno baseinio dalis. 
 
Sodybos pastatui  elektros energija bus tiekiama iš esamų tinklų linijos, pagal elektros energijos pirkimo- 
pardavimo sutartį 25695094-52312/2913248. 
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