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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ESAMA SITUACIJA
Naujo prekybos paskirties pastato statybos projektas rengiamas 3415 m2 sklype Griežlės g. 40,
Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. Sklypas neužstatytas. Sklypo paskirtis – kita, žemės sklypo
naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypą nuosavybės teise valdo UAB „Egilis“.
Rytinėje sklypo pusėje yra pagrindinė Griežlės g., šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi su Erdvės g.,
rytinėje ir pietinėje pusėse sklypas ribojasi su neužstatytais sklypais. Įvažiavimai į sklypą yra iš
Griežlės g. pietvakarinėje sklypo dalyje ir iš Erdvės g. šiaurinėje sklypo dalyje.
Palei šiaurinę sklypo ribą yra 3,76 m pločio kelio servitutas (tarnaujantis) S17; palei vakarinę
sklypo ribą yra 2,50 m pločio kelio servitutas (tarnaujantis) S19; palei pietinę sklypo ribą yra 6,00 m kelio
servitutas (tarnaujantis) S18.
Sklype medžių nėra.
Šalia planuojamos teritorijos eina kai kurios miesto komunikacijos – dujų, ryšių tinklai, elektros
tinklai, vandentiekis. Lietaus ir buitinių nuotekų tinklai yra už 220 m nuo sklypo ribos (Vakarės g.). Yra
gautos techninės sąlygos šių tinklų prisijungimui. Elektros įvadas iki apskaitos spintos bus rengiamas
atskiru projektu.
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Sklypo sprendiniai
Naujas prekybos paskirties pastatas projektuojamas vadovaujantis teisės aktais, iki gretimų sklypų
ribų išlaikomi norminiai atstumai.
Pastato pagrindinis fasadas lygiagretus Griežlės gatvei, parkingas numatytas palei pagrindinę
gatvę vakarinėje sklypo pusėje arčiausiai įvažiavimo į sklypą.
Sklype planuojama statyti parduotuvę su 394 m2 prekybos sale. Joje numatyta keletas nuomojamu
patalpų (pvz. vaistinė, gėlės ar kt.) su atskiru įėjimu iš pietų pusės.
Priešais parduotuvę projektuojamas parkingas (44 vt. automobiliams), trys vietos parkinge skirtos
neįgaliesiems, kita teritorijos dalis apželdinama, įrengiami šaligatviai, dviračių stovai.
Siekiant planuojamą pastatą iš visų pusių pėsčiomis pasiekti saugiai, priešais pagrindinį įėjimą į
parduotuvę per parkavimo aikštelę projektuojama perėja, kuri užbaigiama šaligatvio atkarpa iki sklypo
ribos.
Pagrindinis įėjimas į parduotuvę numatomas iš vakarinės pusės. Ūkinis privažiavimas - šiaurinėje
sklypo dalyje. Skaičiuojama, kad automobilių srautas į parkingą bus ~ 10 aut./ val. Atstumas iki gretimų
gyvenamųjų pastatų didesnis nei 25 m. Parduotuvei prekės tiekiamos epizodiškai darbo valandomis,
nakties metu parduotuvė neveiks, todėl planuojama, kad leistinas triukšmo lygis nebus viršytas.
Šiukšlių konteineriai įrengti šalia aptarnavimo rampos, išlaikant norminius atstumus.
Privažiavimai, stovėjimo aikštelė – asfalto dangos, šaligatviai – betoninių trinkelių dangos.
Parkinge numatoma elektromobilių parkavimo vieta su įkrovimo prieiga, bei perspektyvinės vietos
pagal STR reikalavimus (sprendžiama TDP). Vietos neįgaliųjų automobiliams įrengiamos arčiausiai
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įėjimo. Prie įėjimo į parduotuvę bei nuo A ir B tipo parkavimo vietų ŽN šaligatviai formuojami nuolaidūs,
be peraukštėjimų, visiškai pritaikyti žmonėms su negalia.
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.
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
atitinkantys 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,
santvaros. Projektuojamo pastato forma taisyklinga, pasirinkta ryšinė karkaso sistema. Pamatai –
stulpiniai monolitiniai, 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.
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