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DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS (DŽ) 

 
 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo  Pavadinimas Puslapių 
(brėžinių) 
skaičius 

vnt. 

Laida 

1. 2. 3. 4. 5. 
  Titulinis lapas 1  

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
1. Ž23(2020)-1-PP-SP.SA.DŽ Dokumentų žiniaraštis 1 0 
2. Ž23(2020)-1-PP-SP.SA.AR Aiškinamasis raštas 5 0 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
3. Ž23(2020)-1-PP-SP.B-01 Sklypo plano schema M 1:500 1 0 

4. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-01  Pirmo aukšto planas (alt.± 0.00)  M 
1:100 

1 0 

5. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-02 Techninio (II) aukšto  planas (alt. 
±5.40)  M 1:100 

1 0 

6. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-03 Techninio (II) aukšto  planas (alt. 
±7.35)  M 1:100 

1 0 

7. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-04 Techninio (III) aukšto  planas (alt. 
±10.44 ir alt. ±12.20  )  M 1:100 

1 0 

8. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-05 Stogo planas M 1:100 1 0 
9. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-06 Šiaurės rytų fasadas 1 0 
10. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-07 Pietryčių fasadas 1 0 
11. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-08 Pietvakarių fasadas 1 0 
12. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-09 Šiaurės vakarų fasadas 1 0 
13. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-10 Pjūvis A-A M 1:100 1 0 
14. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-11 Pjūvis B-B M 1:100 1 0 
15. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-12 Pjūvis C-C M 1:100 1 0 
16. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-13 Pjūvis D-D M 1:100 1 0 
17. Ž23(2020)-1-PP-SA.B-14 Pjūvis E-E M 1:100 1 0 
18.  Esamo pastato foto urbanistinėje 

aplinkoje 
  

19.  Rekonstruojamo pastato 
vizualizacijos 

1 0 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



Atestato  
Nr. 

Projektuotojas:  
 

               UAB  VYGG 
 

Projektas:  

RELIGINĖS PASKIRTIES PASTATO (BAŽNYČIOS), 
ŽALIOJI G. 23, ŠLIENAVA, SAMYLŲ SEN., KAUNO 

RAJ. SAV.,  REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

A268 PV V.Budvytis  2021 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 
A268 PDV V.Budvytis  2021 

0      
Kalba:                  Statytojas: 

ŠLIENAVOS ŠVČ. MERGELĖS 
MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA 

 

Ž23(2020)-1-PP-SP.SA.AR 
 

Lapas Lapų 

LT 1 5 

 

 

 
PROJEKTINIAI  PASIŪLYMAI 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS 
 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS). ŠLIENAVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
APSILANKYMO PARAPIJA“, jur. kodas 191289430. 

  
 RANGOVAS. Bus parinktas konkurso būdu. 
 
 PROJEKTUOTOJAS. "VYGG", UAB, įmonės kodas 132670216, adresas – J. Gruodžio 18-6, 

Kaunas, projekto vadovas Vytautas Antanas Budvytis, atestato Nr. A268, 2018-02-28. 
 
 PROJEKTAVIMO STADIJA IR ETAPAI. Parengiami Projektiniai pasiūlymai, kurių sudėtis 

ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 nurodymus.  
 
 STATYBOS RŪŠIS. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002  VI skyriaus 9 punktu statybos rūšis 

yra rekonstravimas. 
 
 STATINIO PASKIRTIS. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis - religinė (pagal STR 

1.01.03:2017 p. 7.15). 
 

STATINIO KATEGORIJA. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 13 p.  statinys yra ypatingas 
(visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių). 

 
IŠDUOTOS PROJEKTAVIMO SĄLYGOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI. Nėra. 

 
2. PP RENGIMO PAGRINDAS 

 
1. Projektavimo užduotis. 
2. Įgaliojimas projekto vadovui. 
3. Žemės sklypo statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, išduoti VĮ Registrų 

centro 2008 08 12 (2 lapai).  
4. Statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, išduoti VĮ Registrų centro 2020 12 

02 (3 lapai).  
5. Žemės sklypo ribų planas. 
6. Toponuotrauka. 
7. Esamų statinių kadastro duomenų bylos kopija (27 lapai). 
8. Sutarties pasirašymo ir jos vykdymo metu galiojantys LR įstatymai, kiti galiojantys 

teisiniai ir projektavimo norminiai aktai: Statybos ir kiti įstatymai, reglamentuojantys 
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktai, reglamentuojantys esminius statinio 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, teritorijų planavimo ir normatyviniai 
statinio saugos ir paskirties dokumentai. 

 
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

 
GEOGRAFINĖ VIETA 
Rekonstruojamas pastatas (bažnyčia) Kauno rajone, Šlienavos kaime, prie Kauno marių 

kairiojo kranto, į pietryčius nuo Kauno miesto, 1,5 km į pietryčius nuo Kauno marių, 0,5 km į rytus 
nuo kelio 1902 (Vaišvydava-Girionys-Žiegždriai),  pusiaukelėje tarp Girionių ir Žiegždrių.  

Parapijai priklausantis sklypas yra Žaliosios ir Ramybės gatvių, šiaurės vakarų pusėje yra 
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Šlienavos kaimo kapinės, o už jų - Laumėnų tvenkinys. Privažiavimai prie sklypo iš Žaliosios ir 
Ramybės gatvių. Įvažiavimas į sklypą iš Ramybės gatvės. Transporto eismas neintensyvus.  

 Gretimi sklypai užstatyti gyvenamosios paskirties mažaaukščiais (1-2 a.) pastatais.   
 
 ŽEMĖS SKLYPO APIBŪDINIMAS. 

 8240 m2 ploto žemės sklypas yra netaisyklingo daugiakampio formos. Sklypo adresas: Žalioji 
g. 23, Šlienava, Samylų sen., Kauno raj.; žemės sklypo unikalus Nr.: 5280-0004-0194; žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 5280/0004:194 Šlienavos m. k. v.; pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita; 
naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; naudojimo pobūdis: Religinių bendruomenių 
pastatų statybos; žemės sklypo plotas: 0,8240 ha; užstatyta teritorija 0,8240 ha. Nuosavybės teisė: 
savininkas  - Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija, a.k. 191289430. 

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos: ryšių linijų, elektros linijų, vandentiekio, 
lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių, gamtos paminklų apsaugos zonos.  

Sklypas užstatytas pastatais, teritorija apželdinta, takai iškloti betoninėmis plytelėmis, pakloti 
inžineriniai tinklai. Sklype yra pavieniai želdiniai - spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, gyvatvorės, 
dekoratyviniai krūmai.  Įrengti gazonai. Šiaurės rytinėje sklypo dalyje  įrengta automobilių stovėjimo 
aikštelė.  

Šventorius (sklypas) yra uždaras – aptvertas tvora.  
 Žemės sklype servitutų nėra. 

  
 ŽEMĖS SKLYPE ESANČIŲ PASTATŲ APIBŪDINIMAS. Sklype yra įvairios paskirties 10 
pastatų: gyvenamosios paskirties pastatas - klebonija (1A1m), religinės paskirties pastatas - bažnyčia 
(2R1m), religinės paskirties pastatas - varpinė (3R2ž), pagalbinio ūkio paskirties pastatas - ūkinis 
pastatas (4I1m), pagalbinio ūkio paskirties pastatas - ūkinis pastatas (5I1ž), pagalbinio ūkio paskirties 
pastatas - ūkinis pastatas (6I1ž) su šuliniu k1, pagalbinio ūkio paskirties pastatas - ūkinis pastatas 
(7I1ž) su šuliniu k3, religinės paskirties pastatas - parapijos namai (8B2bž).  

Visi statiniai nuosavybės teise priklauso Šlienavos Švč. M. Mergelės Apsilankymo parapijai. 
    

SKLYPE ESANTYS INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI. Sklype pakloti šie 
inžineriniai tinklai: ryšių, elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų, šilumos ir karšto 
vandens tiekimo, elektros, ryšių. 

 
 SANITARINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA.  Teritorija apželdinta, takai iškloti 

betoninėmis plytelėmis, neužteršta, sklype susikaupusių šiukšlių ar kenksmingų aplinkai medžiagų 
nėra. 

 
 INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI.  Sklype ir gretimoje teritorijoje inžinerinius 

geodezinius tyrinėjimus 2019 m. gruodžio mėn. atliko MB "DVG planai". 
Inžinerinius geologinius tyrimus 2020 m. balandžio mėn. atliko UAB „Rapasta“. 
 
ESAMI KULTŪROS PAVELDO IR ISTORINIAI PAMINKLAI. VERTINGOSIOS 
SAVYBĖS 
Nėra.  

 
4. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
4.1. Projektuojamas statinys 
Rekonstruojamas religinės paskirties pastatas - bažnyčia 2R1m (Un. Nr.  5296-0036-4020).  
Pastatas vieno aukšto su antresole ir pastogės patalpomis, 1943 m. statybos. 1965 m. 

pristatytas 2 aukštų priestatas ir trys įėjimo portikai (vienas bažnyčios pastato šone, kiti du - gale).  
 
4.2. Esamo statinio būklės įvertinimas 
2019  m. gruodžio mėn. atliktas pastato konstrukcijų techninės būklės tyrimas (ataskaitos 

rengėjas UAB "Įraža"). 
Pastato pamatai betoniniai. Pagrindinės bažnyčios dalies išorinės sienos rąstinės, virš 

pagrindinio įėjimo portiko ant betoninių kolonų - karkasinės (žiogrinės). Likusieji trys portikai įrengti 
ant metalinių kolonų. Lauko sienų apdaila - apkalimas dažytomis medinėmis lentelėmis. Vidaus 
pertvaros medinės. Vidaus sienų, pertvarų ir lubų apdaila - plastikinės dailylentės. 
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Stogas virš centrinės bažnyčios dalies dvišlaitis, pastato gale - daugiašlaitis, virš pagrindinio 
įėjimo - dvišlaitis ir vienšlaičiai, dengti cinkuotos skardos danga, neapšiltinti. Portikų stogeliai pastato 
gale vienšlaičiai, pastato šone - vienšlaitis. 

Grindys ant grunto pagrindinėje pastato dalyje išklotos parketu. Priestate virš pagrindinio 
įėjimo - lentų, dažytos. Perdangos medinės.  

Ties visais įėjimais (portikais) įrengti betoniniai lauko laiptai.  
Visi langai ir durys mediniai.  
Pastate nėra vandentiekio ir kanalizacijos. Visas pastatas nešildomas, šildoma tik klebono 

patalpa kietu kuru.  
 
4.3. Sklypo plano sprendiniai 
Įrengus inžinerinius tinklus į pastatą, atstatomos ir remontuojamos esamos dangos. Takai, 

priėjimai prie pastatų išlieka esantys. Automobilių stovėjimo aikštelė esanti (danga žvyro) bei talpina 
pakankamą kiekį automobilių (žr. Automobilių stovėjimo vietų poreikio skaičiavimas).  

 
4.4. Architektūriniai sprendiniai 
 
Pastatas plane daugiakampio formos, pagrindinis fasadas nukreiptas į Ramybės gatvę. Pastato 

gabaritai plane po rekonstravimo – esami 26,79x14,32 m. Keičiasi tik kiek prideda šiluminė izoliacija..  
 
Pamatai. Remiantis statybos sklypo geologine sandara, daliai pastato suprojektuoti gręžtiniai 

poliniai pamatai Ø300mm, apjungti monolitiniais rostverkais. Polių ilgis 3 m.  
 
Sienos.  
Pagrindinis bažnyčios laikantysis rėmas yra trijų lankstų klijuotosios medienos rėmas. 

Klijuotos medienos rėmo pastovumas užtikrinamas plieninėmis templėmis. Esamos rąstinės sienos 
sujungiamos su klijuotos medienos rėmais.  

Po rekonstravimo pastato esamos rąstų sienos apšiltinamos iš išorės papildomai įrengiant 
medinį karkasą. Pagrindinio priestato sienos (S2) gali būti  įrengiamos išlaikant esamą medinį karkasą, 
užtikrinant nurodytus šilumos izoliacijos storius. Sienos šiltinamos Paroc extra termoizoliacija. 
Pažeisti karkaso elementai keičiami arba stiprinami. Pastato dalyje ties F ašimi tarp ašių 1-4 esanti 
išorinė siena storinama karkasu iš išorės, kad būtų išlaikoma pastato simetrija. Dėl esamos 
nesimetrijos perstatomos esamos lauko sienos tarp ašių 1-2 keičiant jas į karkasines. Prie pagrindinio 
įėjimo portiko tarp ašių 8-10 apjungiant esamas betonines kolonas pirmo aukšto lygyje įrengiamos 
patalpa vaikams ir laiptinė į antrą aukštą (choristams ir vargonininkui). Esama portiko perdanga virš 
durų naikinama, vietoj jos aukštesniame aukštyje įrengiama monolitinė gelžbetoninė perdanga, kuri iš 
lauko pusės apšiltinama tarp medinio karkaso. Ši perdanga iš lauko pusėsdengiamos „Minerito“ 
plokšte.  

Fasado dalis po langais ir/arba tarp jų - tamsiai pilka medžio „Minerito“ plokštė.  
Langų angokraščiai iš išorės aptaisomi medžiu.   
 
Langai. Visi esami pastato langai keičiami į medinius. Naujai projektuojami langai medinių 

langų rėmų spalva iš išorės pilka, iš vidaus balta. Keičiamų langų grafika analogiška esantiems. 
Ateityje numatoma jose suprojektuoti ir įrengti tematinius vitražus. Išorės palangės, lietaus surinkimo 
sistemos ir kiti skardinimo elementai tamsiai pilkos skardos.  

 
Durys. Pagrindinio įėjimo dvivėrės durys medinės - esamos, remontuojamos ir perdažomos. 

Kitos įėjimo durys perstatomos į naujas  angas remontuojamos bei perdažomos.Visų lauko durų spalva 
tamsiai pilka. 

Vidaus durys aklinos, faneruotos, dažytos, lygios. 
 
Stogas. Visa esamo pastato stogo konstrukcija tarp ašių 1-8 išardoma. Kita pastato dalis tarp 

ašių 9-10 esama stogo konstrukcija gali būti išsaugoma, atsižvelgiant į esamą jų būklę bei užtikrinant 
nurodytus šilumos izoliacijos storius. Pažeisti elementai keičiami arba stiprinami. Viso pastato stogas 
apšiltinamas termoizoliacija "Paroc". Esama cinkuota skardinė stogo danga keičiama į "Classic" tipo 
skardą (spalva pagal RAL 7011). Virš bažnyčios salės suprojektuotas stoglangis.  

Lietaus nuvedimas nuo stogų išorinis lietvamzdžiais ir latakais. 
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Laiptai. Tarp pastato ašių 9-10 įrengiami 3 maršų  laiptai į II-ąjį aukštą. Nuo II-ojo aukšto 
numatomi sukti metalinių konstrukcijų laiptai į varpinę.  

 
Pastato vidaus apdaila. Klijuotos medienos rėmo konstrukcijos matomos visame pastato 

interjere. Tarp klijuotų medienos rėmų įrengiamos akustinės G/K kartono plokščių sienos ir lubos.Jos 
glaistomos ir dažomos balta spalva.  

 

Grindys. Visos esamo pastato grindys išardomos ir įrengiamos naujos šildomos ant grunto. 
Naujų grindų konstrukcija - monolitinė armuota betono plokštė (150 mm), ant šilumos izoliacijos 
(polistireninis putplastis EPS 100, 100 mm storio, kuri įrengiama ant vidutiniagrūdžio smėlio, 
sutankinto ne mažiau kaip E>50,0 MPa, sluoksnio (ne mažiau, kaip 200 mm storio). Grindų danga - 
akmens masės plytelės.  

 
4.5. Inžinerinių tinklų aprašymas 
Įrengiami rekonstruojamo pastato šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, gaisrinės 

signalizacijos ir elektrotechnikos vidaus inžineriniai tinklai. 
 
Elektros tinklai į rekonstruojamą pastatą sklype esami. Pastato vidaus evakuacinio apšvietimo 

tinklai projektuojami rengiant techninį darbo projektą (TDP) gaisrinės saugos dalyje. Bendrasis 
patalpų apšvietimas projektuojamas atskiru interjero projektu.  

Prisijungiama prie sklype esančių vandentiekio bei nuotekų tinklų nuo rekonstruojamo pastato 
vakarinės dalies pagal išduotas prisijungimo sąlygas.  

Lietaus nuotekos, surenkamos nuo stogo išoriniais lietvamzdžiais, nuo atstatomų aplink 
rekonstruojamą pastatą bei naujai projektuojamų dangų - projektuojamos. Automobilių stovėjimo 
aikštelė esama, esamas aikštelės reljefas ir žvyro danga nekeičiama.  

Šildymas – vėsinimas. 
Oras - vanduo 
Vėdinimas 
Natūralus, sanmazguose - mechaninis. 
Ryšių tinklai sklype esami, rekonstruojamame pastate įrengiamas šviesolaidinis internetas. 
 
4.6. Automobilių stovėjimo vietų poreikio skaičiavimas. 
Automobilių poreikio skaičiavimas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“: 
1) Religinės paskirties pastatams turi būti numatyta 1 vieta 15 m2 salės ploto. 
2) Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 70 

m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos. 
1. Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato (klebonijos) 1A1m naudingasis plotas 129,90 

m2. Todėl šiam pastatui reikalingos 2 automobilių stovėjimo vietos. 
2. Rekonstruojamam religinės paskirties pastatui - Bažnyčiai, kurios salės plotas 158,59 m2 , - 

11 (158,59/15).  
3. Religinės paskirties pastataui - Parapijos namams, kurių salės plotas 

50,28+61,98+49,03=161,29 m2, - 11 (161,29/15).  
Bendras esamiems sklype pastatams eksploatuoti reikalingas automobilių stovėjimo vietų 

skaičius -  
2+11+11=24.  
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5. BENDRIEJI  SKLYPO  IR STATINIO RODIKLIAI 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

   Iki naujos 
rekonstravimo 

Po 
rekonstravimo 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 I.  SKLYPAS 

(Unikalus Nr.: 5280-0004-0194;  
Kadastrinis Nr.: 5280/0004:194 
Šlienavos k. v.); 
Pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis: Kita; 
Sklypo naudojimo būdas:  
Visuomeninės paskirties teritorijos; 
Naudojimo pobūdis: 
Religinių bendruomenių pastatų 
statybos 

    

1. Sklypo plotas m2 8240 8240  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 10 10  
3. Sklypo užstatymo tankis % 8 9  
 II.  PASTATAI (PATALPOS)     

1.  Religinės paskirties pastatas - 
bažnyčia 2R1m (Unik. Nr. 5296-0036-
4020) 

    

1.1.  Pastato bendrasis plotas m2 281,83 289,11  
1.2. Pastato tūris m3 1532 2345  
1.3. Aukštų skaičius vnt.  1 2  
1.4. Pastato aukštis m 17,90 18,00  Nuo vidutinės 

žemės 
paviršiaus 
altitudės iki 
varpinės 
kraigo 

1.5. Energinio naudingumo klasė  - - Reikalavimai 
nekeliami 

1.6. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė 

 - - Reikalavimai 
nekeliami 

1.7.  Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III III  
1.8. Kategorija  Ypatingas Ypatingas  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
BENDRIEJI  SKLYPO  IR STATINIO RODIKLIAI 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

   Iki naujos 

rekonstravimo 

Po 

rekonstravimo 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 I.  SKLYPAS 
(Unikalus Nr.: 5280-0004-0194;  
Kadastrinis Nr.: 5280/0004:194 
Šlienavos k. v.); 
Pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis: Kita; 

Sklypo naudojimo būdas:  
Visuomeninės paskirties teritorijos; 

Naudojimo pobūdis: 
Religinių bendruomenių pastatų 

statybos 

    

1. Sklypo plotas m
2
 8240 8240  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 10 10  

3. Sklypo užstatymo tankis % 8 9  

 II.  PASTATAI (PATALPOS)     

1.  Religinės paskirties pastatas - 
bažnyčia 2R1m (Unik. Nr. 5296-0036-
4020) 

    

1.1.  Pastato bendrasis plotas m
2
 281,83 289,11  

1.2. Pastato tūris m
3
 1532 2345  

1.3. Aukštų skaičius vnt.  1 2  

1.4. Pastato aukštis m 17,90 18,00  Nuo vidutinės 

žemės 
paviršiaus 

altitudės iki 

varpinės 

kraigo 

1.5. Energinio naudingumo klasė  - - Reikalavimai 

nekeliami 

1.6. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė 

 - - Reikalavimai 

nekeliami 

1.7.  Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III III  

1.8. Kategorija  Ypatingas Ypatingas  

 


































