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TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1.1. 2021-09-PP-SP.SA-BSŽ Bylos sudėties žiniaraštis 1
1.2. 2021-09-PP-SP.SA-BSR Bendrieji statinių rodikliai 2
1.3. 2021-09-PP-SP.SA-AR Aiškinamasis raštas 2

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
2.1. 2021-09-13 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 1

2.2. (6.6)2E-
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
sutikimas

1

BRĖŽINIAI
3.1. 2021-09-PP-SP-01 Sklypo planas   M 1:500 1
3.2. 2021-09-PP-SA-01 I aukšto planas    M 1:150 1
3.3. 2021-09-PP-SA-02 Stogo planas   M 1:150 1
3.4. 2021-09-PP-SA-03 Fasadas 1-9   M 1:150 1

3.5. 2021-09-PP-SA-04
Fasadas  A-D   M 1:150
Fasadas  D-A   M 1:150

1

3.6. 2021-09-PP-SA-05 Fasadas 9-1   M 1:150 1
3.7. 2021-09-PP-SA-06 Pjūviai   M 1:150 1
3.8. 2021-09-PP-SA-07 Vizualizacijos 1
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Tvirtinu:

Pastato 1A1m griovimo ir pastatų 3l1p, 4I1m, 6I1m rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą 
Vilniaus g. 6, Karmėlavoje, Kauno raj. sav. projekto projektiniai pasiūlymai

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato
vnt.

Kiekis

PastabosEsamas
Projek-

tuojamas

I SKYRIUS
SKLYPAS

1.1. Sklypo plotas m2 4966,0 -

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 4,6 14,6

1.3. Sklypo užstatymo tankumas % 5,0 16,2

1.4. Apželdintas sklypo plotas (žaliasis plotas) m2 4655,8 2377,3

1.5. Apželdinto sklypo dalis % 93,8 47,9

II SKYRIUS
PASTATAI

2.1. Pagalbinio ūkio paskirties pastatų 3l1p, 4I1m, 
6I1m rekonstravimas į prekybos paskirties pastatą

Ypatingasis
statinys

2.1.1. Pastato bendras plotas.*
3I1p
4I1m
6I1m

m2 

-
-
-

726,20*

2.1.2. Pastato naudingas plotas. *
3I1p
4I1m
6I1m

m2

-
-
-

726,20*

2.1.3. Pastato tūris.* 
3I1p
4I1m
6I1m

m³
63,0
48,0
52,0

4230,00*

2.1.4. Aukštų skaičius.*
3I1p
4I1m
6I1m

vnt.
1
1
1

1
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2.1.5. Pastato aukštis. * 
3I1p
4I1m
6I1m

m
2,40
2,40
2,50

6,75*

2.2. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato 
1A1m griovimas

Neypatingasis
statinys

2.2.1. Pastato bendras plotas.* m2 79,88 -

2.2.2. Pastato naudingas plotas. * m2 79,88 -

2.2.3. Pastato tūris.* m³ 305,00 -

2.2.4. Aukštų skaičius.* vnt. 1 -

2.2.5. Pastato aukštis. * m 3,2 -

V. SKYRIUS
KITI STATINIAI 

Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai:

4.1. Automobilių stovėjimo aikštelė II gr.
nesudėtingasis

4.1.1. Plotas m2 1557,00*

4.2. Šaligatvis II gr.
nesudėtingasis

4.2.1. Plotas m2 228,00*
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas    Šarūnas Kiaunė   A912                           2021.09.13

 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ESAMA SITUACIJA
UAB „Egilis“ nuosavybės teise priklauso komercinės paskirties sklypas Vilniaus g. 6 Karmėlavos

mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., suformuotas apjungus du sklypus Vilniaus g. 4 ir Vilniaus g. 6 į
vieną sklypą. Sklype yra 8 esami registruoti įvairios paskirties pastatai, kurie patenka į kelio apsaugos
zoną. Į sklypą įvažiuojama iš Vilniaus g.

Dauguma pastatų palei visą Vilniaus g. Karmėlavos miest. nuo magistralinio kelio krašto abejose
kelio pusėse stovi atsitraukę ~ 20 m., t.y. praktiškai visi pastatai miestelyje patenka į kelio apsaugos
(70 m) zoną.   

Atsižvelgiant į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prašymą 2021-04-06 Nr. (6.6)2E - atlikome
nuovažos į parduotuvę poveikio kelių saugumui vertinimo ataskaitą, kuriai gautas pritarimas pateiktiems
nuovažos sprendiniams su skiriamąja salele (žiūr. posėdžio protokolą).

Naujo  prekybos  paskirties  pastato  statybos  projektas  rengiamas  4966 m2 sklype.  Sklypas
neužstatytas. Sklypo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų
teritorijos. Sklypą nuosavybės teise valdo UAB „Egilis“.

Šiaurės  vakarinėje  pusėje sklypas ribojasi  su Vilniaus  g.,  pietvakarinėje  ir  šiaurės rytų pusėse
sklypas  ribojasi  su  gyvenamosiomis  teritorijomis,  o  pietryčių  pusėje  sklypas  ribojasi  su  žemės  ūkio
paskirties sklypu.

Sklype yra pavienių nevertingų medžių.
Šiaurės  vakarų  pusėje,  šalia  planuojamos  teritorijos  eina  visos  reikalingos  inžinerinės

komunikacijos. Elektros įvadas iki apskaitos spintos bus rengiamas atskiru projektu.
   

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Sklypo sprendiniai 

Sklype planuojama dalį pastatų griauti, dalį – rekonstruoti į prekybos paskirties pastatą – nedidelę
parduotuvę (salės plotas ~ 390 m2). Pastatą planuojama statyti lygiagrečiai Vilniaus g. atsitraukiant toliau
nei esamas užstatymas, tačiau lygiuojant su užstatymu gretimuose sklypuose, kas sudarytų 42 metrus
nuo Vilniaus gatvės krašto ribos (pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 1 punktą teigiama, kad Kelių apsaugos zonose draudžiama:

- statyti ir (ar) rekonstruoti pastatus (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys),
kurie nesusiję su kelių transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu, išskyrus pastatus miestuose,
miesteliuose, kompaktiškai užstatytose kaimų teritorijose, kurie statomi ir (ar) rekonstruojami pagal šio
straipsnio 2 dalies reikalavimus).

Rekonstruojami pastatai, patenkantys į kelio apsaugos zoną yra Karmėlavos miest. ribose. Be to
pagal  Kauno  rajono  bendrąjį  planą  numatyta  nauja  magistralinio  kelio  trasa  aplenkianti  Karmėlavos
miestelį, todėl numatoma komercinė veikla neturės esminės įtakos esamam keliui (žiūr. kelių saugumo
vertinimo  ataskaitos  protokolą),  o  ateityje  netrukdys  numatytam  kelių  plėtros  vystymui  ir  priežiūrai,
nepablogins kelio techninės būklės, užtikrins kelių transporto eismo saugumo reikalavimų laikymąsi ir
(ar) nekels pavojaus aplinkai, žmonių turtui, gyvybei ar sveikatai. 
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Priešais parduotuvę projektuojamoje parkavimo aikštelėje numatyta iki 50 vietų, trys iš jų skirtos
neįgaliesiems. 

Pagrindinis  įėjimas į  parduotuvę numatomas iš šiaurinės pusės,  priešais  automobilių  stovėjimo
aikštelę. Ūkinis privažiavimas prie parduotuvės numatytas rytinėje sklypo dalyje. Atstumas iki gretimo
gyvenamo  užstatymo  didelis,  iki  parkavimo  aikštelės  didesnis  nei  25 m,  todėl  įtakos  aplinkinėms
gyvenamosioms teritorijoms neturės. Be to parduotuvei prekės tiekiamos epizodiškai darbo valandomis,
nakties metu parduotuvė neveiks, dienos metu nebus viršytas leistinas 45 dBA, vakaro metu – 40 dBA.
Šiukšlių konteineriai įrengti šalia aptarnavimo rampos, išlaikant norminius atstumus.

Sklype esantys menkaverčiai krūmai, medžiai yra kertami. 
Privažiavimai,  stovėjimo  aikštelė  –  asfalto  danga,  šaligatvis  –  betoninių  trinkelių  danga,  kita

teritorijos dalis apsėjama veja, kuri sudaro daugiau nei 25% teritorijos. Žali plotai numatyti iš pietrytinės
pusės. 

Prie  įėjimo  į  parduotuvę  šaligatviai  formuojami  nuolaidūs,  be  peraukštėjimų,  pilnai  pritaikyti
neįgaliesiems. 

Kieme pagal aukščių planą lietaus vandenį numatoma surinkti į lietaus nuotekų sistemą, įrengiant
lietaus  nuotekų  surinkimo  trapus.  Kieme  bus  projektuojamas  lauko  apšvietimas.  Sklypo  aptvėrimas
nenumatomas.

Parkinge numatoma elektromobilių parkavimo vieta su įkrovimo prieiga, bei perspektyvinės vietos
pagal STR reikalvimus (sprendžiama TDP). 

PLANINIS, TŪRINIS, KONSTRUKTYVINIS SPRENDIMAS
Projektuojamas parduotuvės pastatas yra ~ 730 m2 bendro ploto, salės plotas ~ 390 m2, pastato

aukštis 6,75m. Pastatas yra vieno aukšto.
Pirmajame aukšte – įėjimo holas, prekybos salė, nuomojamos patalpos. Visos bendro naudojimo

patalpos, įėjimai pritaikyti neįgaliesiems. Stovėjimo aikštelėje išskirtos 2 B tipo vietos neįgaliesiems ir
viena A tipo vieta. Darbo vietos ŽN numatytos pirmajame aukšte, WC pritaikytas neįgaliesiems.

Prekybos pastate numatytos buitinės patalpos atskirai vyrams ir moterims, WC, poilsio patalpa ati-
tinkantys buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus, administracinis kabinetas. Poilsio
patalpa ir kabinetas apšviečiami natūraliai pro stoglangius ir dirbtiniu apšvietimu.

Projektuojama, kad pastate vienu metu nebus daugiau kaip 100 žmonių.       
Pastato karkasas surenkamas, kurį sudaro gelžbetoninės kolonos, rėmsijė, metalinės sijos, santva-

ros. Projektuojamo pastato forma taisyklinga, pasirinkta ryšinė karkaso sistema. Pamatai – stulpiniai mo-
nolitiniai,  surenkamos  g/b  kolonos  kvadratinio  skerspjūvio.  Stogas  šlaitinis,  dengtas  rulonine  dviejų
sluoksnių  danga,  su  išoriniu  lietaus  vandens  nuvedimu.  Sienos  daugiasluoksnių  plokščių,  apdailintų
aukšto slėgio laminatu. Langai – aliuminiai, numatytas vienas stoglangis patalpų apšvietimui.

Projektuojamas pastatas priskiriamas A++ energinio naudingumo klasei.

APDAILA, SPALVINIS SPRENDIMAS
Cokolis tinkuojamas, dažomas pilkai.
Pastato fasadai apdailinami aukšto slėgio laminato plokštėmis tamsiai raudonos - vyšninės spalvos

RAL 3011, dalis sienų - pilkos spalvos plokštėmis RAL 7035. Galinė pastato siena – daugiasluoksnių
plokščių RAL 7016.

Langų rėmai pilki, durų spalva atitinka lauko apdailos spalvą.

PV Šarūnas Kiaunė    
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1.Projektini pasi lym viešinimo proced ras atlikti vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “ VIII skyriaus 68' punkto
reikalavimais. 2. Pastatais t sti/formuoti susiklos iusi užstatymo linij palei Vilniaus gatv , o
želdynus formuoti masyvu. 3. Statini! aukš"io, sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo 

parametrai nustatomi vadovaujantis Kauno rajono savivaldyb#s bendrojo plano 1-ojo keitimo 

(patvirtinto Kauno rajono savivaldyb#s tarybos 2014-Ð8-28 sprendimu Nr. TS-299) sprendiniais. 

Irena Berta
Text Box
1.Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras atlikti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 68' punkto reikalavimais.  2.  Pastatais tęsti/formuoti susiklosčiusią užstatymo liniją palei Vilniaus gatvę, o želdynus formuoti  masyvu. 3. Statinių aukščio, sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo parametrai nustatomi vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo (patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-Ð8-28 sprendimu Nr. TS-299) sprendiniais. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija 
kiaunes@yahoo.com 

 2021-09-22 Nr. (6.6)2E- 

Į  2021-08-05 Nr. 1-18686 

 
 
DĖL 2021-08-05 PRAŠYMO 
 

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) išnagrinėjo 
Jūsų pateiktus projektinius pasiūlymus, kurie buvo pateikti 2021-08-05, registracijos Nr. 1-18686 
„Pastatų 1A1m,1A1m, 6l1ž, 2l1m, 5Š1griovimo pastatų 3l1p, 4l1m,6l1m, rekonstravimo į prekybos 
paskirties pastatą Vilniaus g. 6 Karmėlavos mstl. Karmėlavos sen., Kauno r. projektiniai 
pasiūlymai“. 

Kelių direkcija informuoja, kad neprieštarauja „Pastatų 1A1m,1A1m, 6l1ž, 2l1m, 
5Š1griovimo pastatų 3l1p, 4l1m,6l1m, rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą Vilniaus g. 6 
Karmėlavos mstl. Karmėlavos sen., Kauno r. projektiniams pasiūlymams“, tačiau galutinius 
projekto sprendinius vertins, kai gaus pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus reikalavimus parengtą ir įformintą 
projektą.  

Projektą, kuris ribojasi su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu Nr. A6 Kaunas–Zarasai–
Daugpilis*   rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės 
aktais. Esant poreikiui inžinerinių tinklų dalį rengti vadovaujantis reikalavimais pateiktais Kelių 
direkcijos internetiniame tinklalapyje (žiūrėti nuorodą: http://lakd.lrv.lt/lt/administracine-
informacija/aktuali-informacija/informacija-apie-inzineriniu-tinklu-klojimo-techniniu-salygu-
nustatyma).  
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