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 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Pavadinimas Lapų skaič�ius
1 Bendroji dalis. Antras�tinis lapas 1
2 Projektinių pasiu� lymų turinys. Ais�kinamasis ras�tas 3
3 Sklypo planas 1
4 Ru� sio planas 1
5 Pirmo auks�to planas 1
6 Antro auks�to planas 1
7 Fasadai, vizualizačijos 2
8 Pju� vis 1

IS,  VISO: 11

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

Statinio statybos vieta:  Ainių g. 28, Romainių kaimele1s k., Uz� liedz� ių sen., Kauno raj.

Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis:  6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis,  būdas,  pobūdis:  Kita; gyvenamosios
teritorijos; maz�aauks�č�ių gyvenamųjų namų statybos;

Statybos rūšis:  naujo statinio statyba

Statinio kategorija:  neypatingas statinys

Statytojas:  statytojas yra z�eme1s sklypo  Ainių g. 28 Romainių kaimele1s k.,  Kauno r., savininkas
privatus asmuo E. K. 

Projektuotojas. Projektuotojas juridinis asmuo MB "X-ARCH", Trakų g. 19-3, LT-44236 Kaunas, į.
k. 303011407. Projekto vadovas, arčhitektas R. V. Milas�evič�ius, kvalifikačijos atestatas Nr. A 760, 2013-
10-18, tel. Nr. +370698 32885, rustenis@yahoo.čom. Projekto renge1 jas arčhitektas S.Bartlingiene1 .

Projekto  rengimo  pagrindas. Statytojas  2021-07-22  įgaliojo  projekto  vadovą  Ru� stenį  Vitą
Milas�evič�ių (įgaliojimo Nr.AI28-2021/07/22)  atstovauti jį visose įmone1se, įstaigose ir organizačijose
vykdant darbus z�eme1s sklype adresu Ainių g.28, Romainių kaimele1s k., Kauno r.  gyvenamojo pastato
projektavimo ir statybos metu.

Projektas  rengiamas  remiantis  uz�sakovo  pateiktais  z�eme1s  sklypo  nuosavybe1s  dokumentais,
parengta ir suderinta toponuotrauka, z�eme1s sklypo planu,  Detaliojo plano 1-ojo keitimo sprendiniais,
patvirtintais Kauno rajono savivaldybe1s administračijos direktoriaus  2004-01-19 sįsakymu Nr. TS-35,
atliktais inz� ineriniais geologiniais tyrine1 jimais.  

Projektinių pasiu� lymų rengimo uz�duotis suderinta Kauno rajono savivaldybe1s administračijos
Urbanistikos skyriuje, 2022-03-24. 

Pagal  suderintoje  projektinių  pasiu� lymų  rengimo  uz�duotyje  nurodytas  pastabas,  buvo  atliktas
poveikio reiks�mingumo Natura2000 teritorijoms įvertinimas, pateiktas Kauno marių regioninio parko
direkčijai  ir  gauta  planuojamos  u� kine1s  veiklos  įgyvendinimo  poveikio  įsteigtoms  ar  potenčialioms
„Natura2000“ teritorijoms reiks�mingumo is�vada 2022-04-22, Nr.V3-7.1-232. Is�vadoje nurodoma, kad
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poveikis negali bu� ti reiks�mingas ir neprivaloma atlikti planuojamos u� kine1s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo.

     
Bendrieji statinio ir sklypo tečhniniai rodikliai

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1
2
3

I SKYRIUS SKLYPAS 

Sklypo plotas
Sklypo uz�statymo intensyvumas
Sklypo uz�statymo tankis

m2 1632
0.27
0.21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

II SKYRIUS PASTATAI

Pastato bendrasis plotas*
Pastato naudingasis plotas. *
Pastato tu� ris.*
Butų skaič�ius
Auks�tų skaič�ius.*
Pastato auks�tis.* 
Energinio naudingumo klase1
Pastato akustinio komforto sąlygų klase1
Statinio atsparumo ugniai laipsnis

m2

m2

m3

vnt.
vnt.
m

448,08
372,52
3190
1
2
7,75
A++
C
II

Trumpas statybos sklypo aprašymas. Sklypas yra Kauno rajone, Uz� liedz� ių seniu� nijoje, Romainių
kaimele1s kaime. Į sklypą patenkama is�  rytų puse1 je esanč�ios privač�ios Ainių g.,  savininkai turi teisę
naudotis s� ia gatve (įrengistruotas servitutas). Dalis sklypo ribojasi su saugomu Neve1z� io z�emupiu ir
Neve1z� io kras�tovaizdz� io draustiniu, bet į jį nepatenka.

Is�  s� iaure1s  puse1s  sklypą   riboja  mis�kas,  pietvakarių  puse1 je  sklypas  ribojasi  su  privač�iu  sklypu,
pietryč�ių puse1 je- su Kupole1s g.

Gretimuose  sklypuose  yra  pastatyti  maz�o  auks�tingumo  vienbuč�iai  gyvenamosios   paskirties
pastatai, dalis sklypų dar neuz�statyti.

Sklypas įregistruotas nekilnojamojo turto registre: registro įras�o Nr. 44/246475. 0.1632 ha (1632
m²)  ploto  z�eme1s  sklypas  bendrosios  jungtine1s  sutuoktinių  nuosavybe1s  teise  priklauso  privatiems
asmenims E.K. ir G.K. 

Ž, eme1s sklypo adresas:  Ainių g. 28, Romainių kaimele1s k., Uz� liedz� ių sen., Kauno raj.; unikalus Nr.
4400-0368-6300,  kadastro  Nr.5283/0004:290;  pagrindine1  naudojimo  paskirtis:  kita;  naudojimo
bu� das:  gyvenamosios  teritorijos; naudojimo  pobu� dis:  maz�aauks�č�ių  gyvenamųjų  namų  statybos;
Teritorija, kurioje taikomos spečialiosios z�eme1s naudojimosąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, ketvirtasis skirsnis).

Kitos daiktine1s teise1s:  Kelio servitutas (vies�pataujantis daiktas).
Teritorijos,  kuriose  taikomos  spečialiosios  z�eme1s  naudojimo  sąlygos:  z�eme1s  sklype  įrengtos

valstybei priklausanč�ios melioračijos sistemos bei įrenginiai. 
S, iuom metu sklype esamų statinių ne1ra. Sklype inz� inerinių tinklų ne1ra. 

Sklypo plano sprendiniai. Į sklypą patenkama is�  esamos Ainių gatve1s.   
Automobilių  stove1 jimo vietos projektuojamos sklypo ribose  pagal  STR 2.06.04:2014 “Gatve1s  ir

vietine1s  reiks�me1s  keliai.  Bendrieji  reikalavimai”,  30  lentelę.  Viso  numatoma  7  stove1 jimo  vietos
automobiliams (2 vietos pastato garaz�e, 5 vietos sklype). 

Privaz� iavimo - prieigų dangos  bazalto  arba  klinkerio trinkelių. Prie namo sienų numatoma įrengti
nuogrindą. 

Numatomi  projektuoti  reikalingi  inz� ineriniai  tinklai.  Kadangi  teritorija  ne1ra  apru� pinta
čentralizuotais tinklais,  vandenį  gyvenamąjam namui numatoma tiekti  is�  gretimame skype esanč�io
artezinio  vandens  grez� inio  (gautas  gręz� inio  savininko  sutikimas).  Buitinių  nuotekų  tvarkymas
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organizuojamas  įrengiant  nuotekų  biologinio  valymo  įrenginį.  Lietaus  vanduo  bus  surenkamas  ir
nuvedamas į lietaus surinkimo talpas. Buities nuotekų ir lietaus vanduo nebus is� leidz� iamas į s� laitą ar
raguvą.  Elektros  tiekimui  s�alia  sklypo  ribos  įrengta  įvadine1  elektros  spinta.  Pastatui  numatoma
rekuperačijos  ir  oro  ve1sinimo  sistema.  S, ildymui  planuojama  rinktis  oras-  vanduo  s� ilumos  siurblį.
Vykdant statybos darbus paz�eisti drenaz�o sistemos elementai bus atstatomi.

Statybos metu reljefas nekeič�iamas pagal esamą nuolydį formuojamas nez�ymiai. 
Sklypo uz�statymo intensyvumas bei tankumas projektuojami maz�esni nei numatyta detaliajame

plane.

Architektūriniai  sprendiniai. Įe1 jimas  į  namą  is�  vakarų  puse1s.  Projektuojamas  dviejų  auks�tų
vienbutis  gyvenamasis  namas  su  garaz�u  ir  tečhniniu  ru� siu  baseino  įrangai.   Dalies  namo  stogas
sutapdintas, dalies s� laitinis. Namo fasadų apdaila- Corteno skarda (RAL8002) bei natu� ralaus garinto
medz� io natu� raliai pilke1 janč�ios fasadine1s dailylente1s (RAL7045). Laikui be1gant, de1 l  fizinių savybių ir
atmosferos poveikio, lentų atspalvis keisis nuo rusvos iki pilkos. 

Cokolis – pilkos akmens mase1s plytele1s, pagal RAL 7012.
Langai – mediniai daz�yti arba kaustyti aliuminiu, tamsiai pilkos spalvos, pagal RAL 7012. Garaz�o

vartai RAL7012.
Apskardinimui rekomenduojama VM ŽINC skarda, spalva pilka.
Namo sienos is�  keraminių blokelių ar plytų, is�  lauko puse1s aps�iltinamos PIR ploks�te1mis,  perdangos

– monolitine1s.

Projektuojamo  pastato  projektiniai  sprendiniai  neture1s  neigiamos  įtakos  aplinkinei  teritorijai,
nepaz�eidz� ia treč�iųjų asmenų interesų.

Projekto vadovas, arčhitektas Ru� stenis Vitas Milas�evič�ius
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. PAVADINIMAS PLOTAS

(m²)
R01 TECHNINIS RŪSYS 14,64
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