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Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras atlikti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 68' punkto reikalavimais. Projektinius sprendinius
papildyti (jei reikalinga) įvertinus gautas infrastruktūros valdytojų (tame tarpe ir KRSA Kelių ir transporto
skyriaus) prisijungimo sąlygas. Užtikrinti nepertraukiamą želdinių juosta , taip kaip nurodyta DP sprendiniuose
palei vakarinę sklypus Nr. 57 ir 63 skiriančią ribą.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Statybos pavadinimas. Prekybos paskirties pastato A. Merkio g. 57, Lapėse, Kauno r. sav. statybos
projektas.
Statybos sklypo adresas. A. Merkio g. 57, Lapės, Kauno r. sav. (skl. kad. Nr. 5217/0013:993).
Statytojas (užsakovas). UAB „Gulbelė“, įm. k. 174278339, V. Kudirkos g. 61, LT‐71126 Šakiai.
Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė MB “Alaunės ir Šarakausko architektai”, įm. k.
304035090, PV architektas Jonas Šarakauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A1901).
Objekto teritorija. Prekybos paskirties pastatas projektuojamas Kauno rajone, Lapių gyvenvietėje,
privačiame 8172m² ploto žemės sklype, esančiame A. Mergio g. ir Medžiotojų g. (krašto kelias Nr. 232)
sankryžoje. Sklypui 2006 m. parengtas detalusis planas, pakeičiant sklypo paskirtį į kitą (komercinės
paskirties objektų teritorijos). Sklypas ribojasi su jau minėtomis gatvėmis bei privačiais įregistruotais
sklypais. Sklype yra įregistruoti servitutai ‐ tarnaujantis kelio servitutas bei viešpataujantis ir
tarnaujantis servitutai tiesti požemines ir antžemines komunikacijas. Patekimai į sklypą detaliuoju planu
numatyti du – abu iš A. Merkio gatvės.
Aplinkiniuose sklypuose pastatų nėra, artimiausi – kitapus Medžiotojų gatvės stovintis gyvenamųjų
namų kvartalas bei kolektyviniai sodai šiaurinėje pusėje. Sklypas į saugomas teritorijas nepatenka.
Sklypui nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos,
elektros tinklų apsaugos zonos, skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos.
TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ (PASIŪLYMŲ) APRAŠYMAS
Statybos rūšis: Nauja statyba.
Statinio naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas (7.3.).
Statinio kategorija: Neypatingas.
Sklype projektuojamas 1 aukšto prekybinis pastatas, skirtas mažmeninei prekybai.
Pagrindinai techniniai rodikliai:
Eil. Nr.
1

Rodiklis

Kiekis

Sklypas

1.1

Sklypo plotas

8172 m²

1.2

Sklypo užstatymo intensyvumas

0,155 (Pagal detalųjį planą
leistinas iki 0,4)

1.3
2

Sklypo užstatymo tankumas

16 % (Pagal detalųjį planą
leistinas iki 30%)

Pastatas (prekybos paskirties)

2.1

Pastato bendrasis plotas

1263

2.2

Pastato pagrindinis plotas

1051

2.3

Pastato tūris

9198

2.4

Aukštų skaičius

1

2.5

Pastato aukštis

6,8

2.6

Energetinio naudingumo klasė

A++

2.7

Pastato akustinio komforto sąlygų klasė

nereglamentuojama

2.8

Kiti specifiniai pastato rodikliai:

2.8.1

Pastato atsparumas ugniai

II (bus tikslinamas rengiant TP)

2.8.2

Parkavimo vietų skaičius

73

2.8.3

Želdynų plotas

32,2% sklypo ploto

Trumpas statinio projektinių sprendinių aprašymas: Prekybos paskirties pastatas projektuojamas
detaliuoju planu nustatytos statybinės zonos ribose, išlaikant normatyvinius atstumus iki sklypo ribų,
vientiso tūrio, santūrios išraiškos. Pastatas vieno aukšto, sutapdintu stogu. Pastatas sudalintas į 7 zonas.
Didžiausioji skirta mažmeninei maisto ir ūkinių prekių prekybai bei sandėliui, kitos – specializuotai
smulkiai prekybai bei paslaugoms. Vienoje zonoje įsikurs vaistinė. Maisto prekių parduotuvės
aptarnavimas ir prekių pristatymas suprojektuotas iš šiaurinės pusės. Pastatas projektuojamas metalo
karkaso, stogas – profpaklotas, apšiltintas akmens vata, dengta rulonine hidroizoliacine danga. Fasadų
apdailai numatoma naudoti daugiasluoksnius panelius bei medžio kompozito plokštes Fiberdeck.
Cokolis bus tinkuojamas cokolio tinku. Fasado spalviniai sprendimai parenkami neutralūs, pritaikyti prie
aplinkos, nekontrastingi gamtinei ir urbanistinei aplinkai, atitinkantys pastato paskirtį. Visi
apskardinimai, turėklai, lietvamzdžiai, latakai, langų ir vitrinų rėmai numatomi RAL 7016.
Pastato reikmėms sklype projektuojamos 73 automobilių stovėjimo vietos (1 vieta 20m² prekybos salės
ploto maisto prekių parduotuvei ir 30m² ‐ ne maisto prekių parduotuvei). 14 vietų suprojektuota
elektromobiliams, 4 – žmonėms su negalia. Projektuojamas automobilių skaičius gerokai viršija
minimalų reglamentuojamą. Parkavimo aikštelės suprojektuotos pietinėje ir vakarinėje pastato pusėse,
vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais. ŽN skirtas transporto priemonių stovėjimo vietas
numatoma pažymėti horizontaliu ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis) ir vertikaliu kelio ženklu
"Stovėjimo vieta" su papildoma lentele "Neįgalieji". Greta ŽN automobilių stovėjimo vietų įrengiama
1.5 m pločio išlipimo aikštelė. Apželdinimui sklype skiriama kaip 30% sklypo ploto. Įgyvendinant

detaliojo plano sprendinius bei siekiant minimalizuoti galimą neigiamą poveikį gretimiems sklypams,
išilgai rytinės sklypo ribos projektuojama želdinių juosta. Sklypas nebus tveriamas.
Projektuojamas pastatas bus prijungtas prie centralizuotų inžinerinių tinklų pagal išduotas prisijungimo
sąlygas. Norminiai atstumai nuo pastato konstrukcijų iki inžinerinių tinklų apsaugos zonų bus išlaikomi.
Projektuojamo pastato sprendiniai nepablogins gretimų pastatų situacijos ir jų netemdys, kadangi
aplinkiniuose sklypuose pastatų nėra. Priešgaisriniai atstumai taip pat išlaikomi. Suprojektuotos
parkavimo aikštelės nepažeidžia teisėtų trečiųjų asmenų interesų.
Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms: Sklype numatoma veikla pavojaus
aplinkai ir gyventojams nesukelia. Kenksmingų teršalų, didelio triukšmo ar dulkių veikla nesukels. Pastato
inžinerinės sistemos pagal galimybes bus prijungtos prie miesto tinklų. Taršūs gamybiniai ‐ technologiniai
procesai sklype nenumatomi. Statybos metu aikštelė, reikalinga statybinių medžiagų sandėliavimui ir statybinės
įrangos išdėstymui, aptveriama. Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos statomo pastato sklypo ribose.
Statybinis transportas darbo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti bei įvažiuoti į greta esančius
kaimyninius sklypus. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar
konteineriuose, rūšiuojamos ir išvežamos utilizuoti. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti
laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Projektuojamas pastatas tiesioginės insoliacijos kaimyniniams
pastatams neturės. Aplinkui nėra jokių pastatų kuriems projektuojamas pastatas sumažintų insoliacijos laiką.
Įvertinus veiklos pobūdį, gretimų sklypų ir teritorijų paskirtį bei, naudojimo pobūdį, planuojamos teritorijos
inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad planuojamo pastato statybą neturės neigiamo poveikio aplinkai ir
gretimybėms, neįtakos papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų paskirčiai. Statybos metu
neigiamas poveikis aplinkai ar artimiausiems namų ūkiams nebus daromas. Priėjimai ir privažiavimai nebus
apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.
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