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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 

-Statytojas (užsakovas).  P. J.  
-Statinio pavadinimas. VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., VIJŪKŲ K., 
ŽEMYNOS G. 6, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. 
-Adresas. KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., VIJŪKŲ K., ŽEMYNOS G. 6 

 -Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB „A3 studija“, architektas/projekto vadovas Saulius 
Daniulaitis, atestato Nr. A1068. 
-Projekto rengimo pagrindas. Užsakovo projektavimo užduotis. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis 
teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 
-Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, p. 7.1 statybos rūšis – naujo statinio 
statyba. 
-Statinių paskirtis. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) 
pastatai – skirti gyventi vienai šeimai. 
-Statinių kategorija. NEYPATINGAS. 
 

SITUACIJOS SCHEMA 

 
 
SKLYPO SUTVARKYMO DALIES PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 

Projekto sklypo sutvarkymo dalis paruošta vadovaujantis projektavimo (technine) užduotimi, statybos įstatymu, 
statybos reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais, LR Nekilnojamojo turto kadastro 
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nuostatais, užsakovo užsakymu ir pageidavimais. Sklype nėra įrengtų valstybei priklausančių melioracijos sistemų bei 
įrenginių, tad jų iškėlimas nesprendžiamas. 

Šiai teritorijai nėra parengto detalaus plano. 
Žemės sklypas nepatenka į Kultūros paveldo vertybių objekto ribas ar saugomų teritorijų sąrašą. Sklype 

įregistruotų servitutų nėra. Vandens telkinių, statinių ar saugomų želdinių sklype nėra. Sklypo sanitarinė ir ekologinė 
situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje 
nėra taršos šaltinių ar stambių gamybinių objektų. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  

 Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) – 653,00 kv.m; 
 
TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 
Analizuojama teritorija yra Kauno rajono teritorijoje, Žemynos g. 6. Sklype norima pastatyti vieną vieno aukšto iki 5,35 m 
aukščio gyvenamosios paskirties pastatą – vienbutį gyvenamąjį namą, įrengti antžemines automobilių stovėjimo vietas ir 
suformuoti gyventojų poilsio zoną.  
 

1. Triukšmas. Numatoma, jog PŪV neturės įtakos akustinei aplinkai, viršijimų pagal HN 33:2011 neprognozuojama. 
Aplinkoje dominuoja ir dominuos foninis triukšmas, kurį sukuria aplinkinės gatvės. Planuojamoje vaikų žaidimo 
aikštelėje ir butuose triukšmo lygis atitiks HN 33:2011 keliamus reikalavimus. 

2. Oro tarša. Į aplinką išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys. 
3. Insoliacija. Gyvenamųjų kambarių insoliacija projektuojamame pastate tenkins urbanizuotoms teritorijoms 

keliamus minimalius reikalavimus (ne mažiau kaip 2,5 val.).  
4. Norminiai atstumai. Nuo projektuojamo gyvenamojo namo iki sklypo ribos yra išlaikomas didesnis nei 3 m 

atstumas. Nesudėtingi inžineriniai statiniai (kiemo aikštelė) projektuojami ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo 
ribos. Visi norminiai atstumai išlaikomi. 

5. Kultūros paveldo vertybė. Saugomos teritorijos. Žemės sklypas nepatenka į Kultūros paveldo vertybių 
objekto ribas ar apsaugos zonas ir į saugomas/Natura 2000 teritorijas. 
 

TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
Sklypas yra Kauno rajono teritorijoje, Žemynos gatvėje. Žemės sklypo plotas – 653 m2, kad. Nr. 5283/0004:1292, 

unikalus Nr. 4400-5719-9898, registro Nr. 44/2671804. Sklypas yra stačiakampio formos, rytų pusėje jis ribojasi su 
projektuojama Žemynos g., o kitose pusėse – su privatiems savininkams priklausančiais sklypais. Reljefas sklype beveik 
lygus – absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 66,61 m iki 66,90 m. Sklypas nuosavybės teise priklauso A.B. ir 
S. B . . Sklypo savininkai yra pasirašę užstatymo teisės sutartį su P .J .  Sklypo plano 
sprendiniai pateikiami ant 2021-01-05 atliktos topografinės nuotraukos. 

Pagrindinis įvažiavimas ir patekimas į sklypą numatomas iš projektuojamos Žemynos g. rytinėje pusėje. Projekte 
numatoma statyti vieną vieno aukšto vienbutį gyvenamąjį namą. Šalia pastato formuojama apželdinta erdvė gyventojų 
poilsiui ir kiemo aikštelė automobilių stovėjimui. Numatomas bendras sklypo želdynų plotas – 55%, kas tenkina 
privalomuosius 25% želdynų gyvenamosios paskirties sklype. 

 

Numatomi bendrieji statinių rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas Vienbutis gyvenamasis namas 

Sklypo plotas 653 m2 
23 579 m2 

Sklypo užstatymo intensyvumas 18 

Sklypo užstatymo tankumas 31 

Bendras pastato plotas 118,92 m2 

Naudingasis pastato plotas 118,92 m2 
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Pastato aukštis 5,33 m 

Butų skaičius 1 

Energinio naudingumo klasė A++ 

Akustinio komforto sąlygų klasė C 

 
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ ĮRENGIMAS 

Sklype numatoma kiemo aikštelė, skirta automobilių stovėjimui. Bendras aikštelės plotas – 87,90 m2. Aikštelė 
išsidėsčiusi šiaurės rytų sklypo dalyje, siekiant užtikrinant patogų patekimą į pastatus.  

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ bendrieji reikalavimai 30 lentelės 

„Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius“ nustatomas reikalingas parkavimo vietų skaičius. Pastatui, kurio 

naudingasis plotas neviršija 70 m2  - 1 vieta. Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2 , bet neviršija 140 

m2 – 2 vietos. Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam 

iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui.  

Projektuojamo vienbučio gyvenamojo namo naudingas plotas yra 118,92 m2, todėl reikalingos 2 parkavimo 

vietos. Viso, prie naujai projektuojamo pastato suprojektuotos 2 automobilių parkavimo vietos sklype, priešais 

įvažiavimą. Suprojektuotos automobilių parkavimosi vietos tenkina minimalius reikalavimus.  

 
SUPROJEKTUOTO PASTATO APIBŪDINIMAS 
Vienbutis gyvenamasis namas (sklypo plane pažymėtas Nr.1): 

Suprojektuotas vienbutis gyvenamasis namas. Pastato tūrinis sprendimas – prasikišantys stačiakampiai turiai 
keturšlaičiais stogais. Pastato fasado spalviniai sprendimai parenkami neutralūs, prisitaikantys prie aplinkos, 
nekontrastuojantys. Siūloma fasadų apdaila – šviesios spalvos struktūrinis apdailinis tinkas bei akcentiniai tamsesnės 
spalvos klinkerio langų apvadai. 

Bendras pastato plotas – 118,92 m2, naudingas plotas – 118,92 m2. 
Į pastatą patenkama iš rytų pusės.  
1 vienbučiame name suprojektuotos patalpos: 2 tambūrai, katilinė, wc/dušas, 2 kambariai, vonia/wc, rūbinė, 

miegamasis, koridorius, svetainė/virtuvė/valgomasis. 

Pastato eksploatacijai užtikrinti reikalingi inžineriniai tinklai bus jungiami prie Kauno rajono inžinerinių tinklų. 
Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų atžvilgiu (įėjimų 

apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos, apsauginė 
signalizacija ir kt.). 
 
Projekto rengimo pagrindas:  

1. Žemės sklypo ribų planas; 
2. Toponuotrauka; 
3. Projektavimo užduotis. 

 
 Projektas parengtas projektavimui naudojant UAB „A3 studija“ licencijuotą programinę įrangą: 

1. Autocad Architecture 2010 serijos numeris 390-95741222; 
2. Microsoft Office Home&Business 2016 produkto ID:00333-59001-33215-AA375. 

 
P.V.                                  S. DANIULAITIS 





UŽSAKOVAS Lapas Lapų

BRĖŽINYS

Atestato

Nr.

Laida

Mastelis

Etapas

PP

0

1:500

ŽYMUO

UAB "A3 studija"
PROJEKTO

SKLYPO PLANAS

VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV.,

GN-2021-08-30-6-PP-SP-01

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS

P.J.

UŽLIEDŽIŲ SEN., VIJŪKŲ K., ŽEMYNOS G. 6

6

9














