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PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO ĮGULOS G. 1, ŠAKIŲ K., DOMEIKAVOS SEN., KAUNO R.
SAV., STATYBOS PROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAŽINTINIAI DUOMENYS
• Statybos pavadinimas. Prekybos paskirties pastato Įgulos g. 1, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r.
sav., statybos projektas.
• Statytojas (užsakovas). Žemės sklypo savininkas ir projekto užsakovas UAB „Domeikavos SPV“
(į. k. 305795370).
• Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir
partneriai. Projekto vadovas - Tomas Jūras (kvalifikacijos atestatas Nr. A1923), architektūrinės dalies
vadovas - Gintautas Natkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A189).
• Objekto teritorija. Projektas rengiamas žemės sklype Įgulos g. 1, Šakių k., Domeikavos sen.,
Kauno r. sav. Sklypo kadastrinis Nr. 5217/0014:331, plotas 0,7679 ha, pagrindinė daikto naudojimo
paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Sklypas pastatais neužstatytas, nėra aptvertas, suformuoto įvažiavimo neturi. Teritorijoje auga veja,
medžių nėra. Sklypui taikomos specialiosios naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos
statinių apsaugos zonos, skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos.
Teritorija šiaurės-vakarų pusėje ribojasi su sklypu Įgulos g. 1A (paskirtis – kita, naudojimo būdas –
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), kuriame stovi 15 gyvenamųjų namų (14 vieno
buto pastatų ir 1 dviejų butų pastatas), sklypas ir gyvenamieji namai priklauso privatiems fiziniams ir
juridiniams asmenims. Šiaurės-rytų pusėje sklypas ribojasi su statiniais neužstatytu sklypu Rusnės g. 4
(paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, savininkas privatus juridinis asmuo), rytinėje pusėje ribojasi su statiniais neužstatytu sklypu Rusnės g. 2 (paskirtis
– kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, savininkai – du privatūs
juridiniai asmenys). Pietrytinėje ir pietvakarinėje pusėse teritorija ribojasi su valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti sklypai. Pietvakarių pusėje greta sklypo įrengta Įgulos gatvė. Pietryčių pusėje, už siauro,
neužstatyto, veja apaugusio valstybinės žemės ruožo, nutiestas Vandžiogalos plentas (valstybinės
reikšmės krašto kelias).
Pagal galiojantį Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (Kauno rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-0828d. sprendimu Nr. TS-299) teritorija priskiriama urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms,
teritorijos pavadinimas – palaikomojo režimo teritorijos, žymėjimas – U.8, esminis teritorijos požymis esamų tinklų pasiekiamumo zonoje esančios teritorijos, leistinas užstatymo intensyvumas UI ≤ 0,4,
užstatymo tankumas (negyvenamosios paskirties sklypuose) UT ≤ 0,8, maksimalus pastatų aukštis - 8,5
m.
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Ištraukos iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano:

PROJEKTUOJAMO SKLYPO
VIETA

Tvarkoma teritorija nepatenka į saugomas, Natura 2000 ar kultūros paveldo teritorijas ir su jomis
nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija 1,3 km atstumu pietryčiu kryptimi - Neries upė. bendrųjų
buveinių ar paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000
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buveinių apsaugai tikslas – 3260, upių sraunumos su kurklių bendrijomis, Baltijos lašiša, kartuolė,
paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė, salatis, ūdra, upinė nėgė. Projektuojamoje
teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra ir į kultūros apsaugos zonas nepatenka. Artimiausias
kultūros paveldo objektas yra pavienis objektas – Kauno tvirtovės tarpinės kareivinės (Un. kodas
26545), nutolęs nuo tvarkomos teritorijos apie 700 m šiaurės kryptimi.
TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ (PASIŪLYMŲ) APRAŠYMAS
Vadovaujantis galiojančio Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentais,
projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi ir užsakovo pageidavimais sklype projektuojamas prekybos
paskirties pastatas, automobilių stovėjimo aikštelė, atraminės sienelės bei reklaminis pilonas.
Prekybos paskirties pastatas projektuojamas vieno aukšto, stačiakampio formos plano, sutapdintu
stogu. Projektuojamo pastato aukštis – 7,57 m, bendrasis plotas – 2443,36 m2, tūris – 16950 m3. Pastato
fasadų apdaila – daugiasluoksnės fasadinės HPL plokštės ir aliuminio-stiklo konstrukcijos. Fasadui
naudojamų plokščių spalva - šviesiai pilka (RAL 7024) su geltonos spalvos plokščių intarpais.
Sutapdinto stogo danga – pilkos spalvos PVC danga. Virš pastato stogo projektuojama tūrinė prekybos
centro reklama (reklamos konstrukcijos viršaus aukštis nuo žemės paviršiaus – 11,00 m).
Projektuojame pastate planuojamos dviejų tipų patalpos: vienos jų skirtos pagrindinei veiklai prekybos centrui ir jo aptarnavimui, kitos skirtos patalpų nuomai. Pastato planinė struktūra: pagrindinis
įėjimas veda į tambūrą, iš kurio patenkama į holą, vandens įvado patalpą, du tualetus. Iš holo
patenkama į dalį nuomojamų patalpų ir į prekybos centro pagrindinę prekybos salę. Už prekybos salės
išdėstytos darbuotojų patalpos, techninės patalpos ir kitos prekybos centro aptarnavimui skirtos
patalpos. Dalis techninių patalpų įrengiama antresolėje, į kurią patenkama per pagalbinį įėjimą (šiaurės
rytiniame pastato kampe). Prekių pristatymo ir priėmimo zona projektuojama greta šiaurės rytinė
sklypo ribos. Nuo kaimyninių sklypų Rusnės g. 2 ir Rusnės g. 4 ši zona atitveriama vientisa fasadinių
plokščių siena.
Pagrindinės laikančiosios pastato konstrukcijos - gelžbetoniniai poliniai pamatai, surenkamos
gelžbetoninės kolonos, metalinės santvaros, surenkamos gelžbetoninės kolonos, plieninės stogo
denginio konstrukcijos.
Pastatas sklype projektuojamas išlaikant reglamentuojamus 3 m atstumus nuo kaimyninių sklypų
ribų bei išlaikant 50 m atstumą nuo Vandžiogalos plento briaunos (krašto kelio apsaugos zonos dydis –
50 m atstumas nuo kelio briaunos). Ties šiaurės vakarine sklypo riba bei ties dalimi šiaurės rytinės
sklypo ribos projektuojamos atraminės sienelės, formuojančios statybos zonos žemės paviršių, žemesnį
už esantį gretimuose sklypuose. Tai leidžia vizualiai šiek tiek pažeminti projektuojamą pastatą
kaimyninių sklypų atžvilgiu. Sklypo peraukštėjimas nuo projektuojamo pastato grindų paviršiaus iki
atraminės sienelės viršaus - iki 0,7 m. Pastatu neužstatyta žemės sklypo dalis naudojama automobilių
stovėjimo aikštelei bei želdynams įrengti. Sklype taip pat numatomos vietos modulinės
transformatorinės įrenginiui, dyzelinio generatoriaus įrenginiui (kuris įsijungs/veiks tik gaisro pavojaus
atveju), buitinių atliekų konteineriams ir kitiems įrenginiams. Tvora sklypo perimetru nėra
projektuojama.
Patekimui į sklypą projektuojami du įvažiavimai iš Įgulos gatvės. Siekiant pagerinti transporto
eismo sąlygas Vandžiogalos pl. ir Įgulos g. sankryžoje, atskiru projektu rengiami šios sankryžos
rekonstravimo sprendiniai. Šio projekto sprendiniais Įgulos gatvės atkarpoje ties prekybos centro sklypo
riba bus įrengiamas šaligatvis pėsčiųjų judėjimui. Preliminarūs rengiamo „Vandžiogalos pl. ir Įgulos
gatvės sankryžos rekonstrukcijos projekto“ sprendiniai pateikiami kartu su pastato projektiniais
pasiūlymais (šiuo metu projektą tikrinančiose institucijose svarstomi 2 galimi sankryžos rekonstravimo
variantai).
Įmonės kodas 135284821 | Kumelių g. 6, LT-44281 Kaunas | Tel. +37069825478 | info@natkevicius.lt | www.natkevicius.lt
PVM kodas LT352848219, A/s LT887044060003244231, AB SEB bankas, banko kodas 70440

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ARCHITEKTŲ BIURAS G.NATKEVIČIUS IR PARTNERIAI

Prekybos paskirties pastatams (prekybos centrams) reikiamas automobilių stovėjimo vietų skaičius
nustatomas pagal STR 2.06.04:2014. „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”:
reikalinga 1 automobilių stovėjimo vieta 30 m2 prekybos salės ploto, t. y. projekte prekybos paskirties
patalpų automobilių stovėjimo vietų poreikis – 1823,27/30  61 vieta. Čia įvertintas maksimalus pastate
galimas prekybos salių plotas, į jį įtraukiant pagrindinio pastato operatoriaus salės plotą ir visą (bendrą)
nuomai skirtų patalpų plotą.
Sklype projektuojamoje aikštelėje bus įrengiama 115 automobilių stovėjimo vietų. 7 iš jų skirtos
žmonių su negalia reikmėms (1 vnt. - A tipo, 6 vnt. – B tipo), 2-jose stovėjimo vietose įrengiama
elektromobilių įkrovimo prieiga (dvi vidutinio-greito įkrovimo stotelės), 21 stovėjimo vietoje įrengiami
elektros kabelių kanalai, kad vėliau būtų galima įrengti papildomas elektromobilių įkrovimo prieigas.
Automobilių stovėjimo aikštelės gilumoje, ties rytiniu sklypo kampu, numatyta buitinių atliekų
konteinerių vieta ir 12×12 m dydžio erdvė pastatą aptarnaujančio transporto apsisukimui.
Sklype projektuojama asfaltbetonio danga (~3221 m2) naudojama automobilių stovėjimo aikštelei ir
įvažiavimams į sklypą įrengti. Pėstiesiems projektuojama trinkelių danga (~951 m2). Žalieji plotai
(veja) užims ~949 m2, kas sudaro ~12,36 % viso sklypo ploto.
Pastatų eksploatacijai užtikrinti reikalingi inžineriniai tinklai bus jungiami prie sklype ar greta jo
esančių inžinerinių tinklų, kurie užtikrina reikalingus kiekius bei pajėgumus naujai projektuojamam
pastatui. Į pastato statybos zoną patenkantys inžineriniai tinklai iškeliami.
Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas, statinio
kategorija – ypatingasis statinys, statybos rūšis – naujo statinio statyba.
Projektuojamo prekybos paskirties pastato projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų
interesų. Pastatas savo parametrais – aukščiu, plotu bei tūriu nepažeidžia Kauno rajono bendrojo plano
sprendinių bei neturės neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai. Siekiant įvertinti projektuojamo prekybos
paskirties pastato ir antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės galimą poveikį gretimybėms, UAB
„Infraplanas“ atliko „Planuojamo prekybos centro (Įgulos g. 1, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r.
sav.) triukšmo ir oro taršos vertinimą“. Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai parodė, jog planuojamos
ūkinės veiklos teritorijoje įgyvendinimas reikšmingos neigiamos įtakos triukšmo padidėjimui visose
artimiausiose gyvenamosiose teritorijose neturės, triukšmo lygis esamose ar suplanuotose saugotinose
(gyvenamosiose) aplinkose atitiks triukšmo ribines vertes pagal HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" reglamentą. Oro taršos
skaičiavimais nustatyta, kad į aplinką išmetamų teršalų kiekiai viršijimų aplinkos ore nesudarys,
dominuojanti išliks vietovės foninė tarša.
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PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas
SKLYPAS:
- sklypo plotas
- sklypo užstatymo intensyvumas
- sklypo užstatymo tankis
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS:
- bendrasis plotas
- naudingasis plotas
- užstatymo plotas
- pastato tūris
- aukštų skaičius
- pastato aukštis*

Mato
vienetas

Kiekis

m2
%
%

7679
32
33

m2
m2
m2
m³
vnt.
m

2443,36
2443,36
2483
16950
1
7,57

* pastato aukštis skaičiuojamas nuo statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki
pastato ar jo dalies aukščiausio taško (pagal Kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisyklių IV skyriaus, 85 p.)

Architektas

Gintautas Natkevičius
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