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Pastaba. Projekto sudėtyje įvertinti Nemuno upės potvyvių grėsmės tikimybę, pagal ofilialius Aplinkos ministerijos 
duomenis, ir galimybes statyti pastatus pagal LR teisės aktus. Pastatų architektūra turi derėti prie šios vietovės 
kraštovaizdžio ir sudaryti bendrą darnią visumą, nekuriant kontrasto ar disonanso su esama gamtine aplinka.



VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATO VYDŪNO AL. 39A, VILKIJOJE, 

KAUNO R. SAV.  STATYBOS PROJEKTAS 

 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Statybos pavadinimas. Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Vydūno al. 39A, 

Vilkijoje, Kauno r. sav., statybos projektas. 

 Statytojas (užsakovas). Sklypo bei pastatų sklype savininkai – A. R., I. R. 

 Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė MB Faber Novus. Projekto vadovas – Andrius 

Kenstavičius (architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A2014), architektai – Paulius Narauskas, Karolis 

Česnauskas. 

 Objekto teritorija. Projektuojamo objekto žemės sklypas kad. Nr. 5290/0001:563, yra 3200 m² 

ploto. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių 

gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypas valdomas privačios nuosavybės teise. Sklype išsidėstę 

menkaverčiai pagalbinio ūkio pastatai – demontuojami. Statiniai nėra įtraukti į nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registrą.  

Projektuojamas sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių – Vilkijos senojo miesto vieta 

vakarinėje teritorijos dalyje (Un. kodas 23759). Valstybės saugomas, regioninės reikšmės objektas. 

Vilkijos Senojo miesto vietos - vertingosios savybės: žemės ir jos paviršiaus elementai (reljefas), 

kultūrinis sluoksnis. Reljefas - Nemuno dešinysis kranto slėnis, terasuotas slėnio šlaitas ir jo viršus, 

šlaitas išraižytas griovių, teritorija užstatyta Vilkijos miesto pastatais. Kultūrinis sluoksnis – iki 1,7 

metro storio sluoksnis su archeologiniais radiniais, sužalotas įvairių statybų ir ūkinės veiklos metu, 

dalis nuplauta Nemuno potvynių metu. Atsižvelgiant į vertingąsias savybes sklype numatomi 

archeologiniai darbai prieš pradedant vykdyti žemės darbus kaip tai numato PTR 2.13.01:2022 

„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“.  

 Pagal Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo sprendinius: 

„Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys Vilkijos m. (Vilkijos sen.)“, sklypas patenka į 

gamtinio karkaso: Nacionaliniai migracijos koridoriai urbanizuotose teritorijose. Šioje teritorijoje 

numatyti reglamentai: tankumas – iki 30 % sodybose ir 50 % visuomeninės paskirties statiniams 

skirtose teritorijose; ne mažesnis kaip 50 % želdynų plotas, skatinamas žaliųjų jungčių formavimas; 

saugomi ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai, pastatai projektuojami 

išlaikant susiformavusias užstatymo tradicijas.  

 Tvarkomas sklypas vakarinėje dalyje ribojasi su Vydūno al. 41 sklypu, kuriame stovi vienbutis 

gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio statiniais. Šiaurinėje dalyje sklypas ribojasi su Vydūno al. 

39, gyvenamosios paskirties sklypu, kuriame išsidėstęs daugiabutis gyvenamasis namas su 

pagalbinio ūkio statiniais ir su nesuformuotu žemės sklypu tarp Vydūno alėjos gatvės ir 

projektuojamo sklypo. Rytinėje dalyje sklypas ribojasi su  Vydūno al. 37 gyvenamosios paskirties 

sklypu, kuriame išsidėstęs vienbutis gyvenamasis namas su pagalbinio ūkio statiniais. Pietinėje 

dalyje sklypas ribojasi su nesuformuotu sklypu - Nemuno krantine. 



 Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos 

zonos; vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; 

kelių apsaugos zonos; kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, potvynių 

grėsmės teritorijos. 

 Pagal galiojantį Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo 

(patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 d., Sprendimu Nr. TS – 299) 

sprendinius „Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys Vilkijos m. (Vilkijos sen.)“ 

teritorijoje, kurioje rengiamas projektas, priskiriama mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios 

teritorijos funkcinei zonai, kurios leistinas užstatymo intensyvumas UI ≤ 0,5 (užstatytų teritorijų 

tankinimas) maksimalus pastatų aukštingumas – 2a.(8,5 m). 

 Ištrauka iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-ojo pakeitimo sprendinių. 

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys Vilkijos m. (Vilkijos sen.): 

 

 
 

 



 
Ištrauka iš Regia. lt skaitmeninio žemėlapio su nekilnojamojo kultūros paveldo ir Natura 2000 

teritorijų ribomis : 

 
 

TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ (PASIŪLYMŲ) APRAŠYMAS 

  

 Sklype šiuo metu išsidėstę negyvenamosios paskirties statiniai, nėra įtraukti į kultūros vertybių 

registrą, nėra vertingi. Visi sklype esantys statiniai demontuojami. 

 Vienbutis gyvenamasis namas, pagalbinio ūkio pastatas projektuojami statiniais neužstatytoje 

sklypo dalyje išlaikant normatyvinius 3 metrų atstumus iki sklypo ribų, atsižvelgiant į paviršinių 

telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostas, potvynių grėsmės teritorijas pagal Aplinkos 

apsaugos agentūros patvirtintus „Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius“ (2022-05-25; 

Nr. D1-147). Pietinė sklypo dalis patenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną, kuri sutampa 

su apsaugos juosta (20 metrų nuo pietinės sklypo ribos). Sklypas taip pat patenka į vidutinės ir 

mažos tikimybės potvynių grėsmės teritorijas. Vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritorijoje 

nenumatomi statiniai. Dalis projektuojamo pastato patenka į mažos tikimybės potvynių grėsmės 



teritoriją, kurioje potvyniai gali pasikartoti kartą per 1000 metų. Mažos tikimybės potvynių 

grėsmės teritorijoje nėra apribojimų gyvenamosios paskirties pastatų statybai. 

 Į sklypą patekimas formuojamas iš Vydūno al. gatvės pusės. Iki pastato planuojamas kietos 

dangos kelias ne siauresnis nei 3,5 metro pločio, taip pat kietos dangos aikštelė (12mx12m) skirta 

transporto apsisukimui. 

 Pastato vieta parenkama atsižvelgiant į sklypo reljefo ir aukščio skirtumus siekiant mažiausios 

įtakos reljefo pokyčiams, vizualinei integracijai aplinkoje. Kad pastatas kuo mažiau išsiskirtų iš 

supančios aplinkos savo masteliu ir aukščiu, pasinaudojama sklype esančiu peraukštėjimu. 

Projektuojamas pastatas susideda iš dviejų stačiakampių tūrinių elementų. Viena dalis skirta 

gyvenamosioms ir bendrosioms erdvėms, kita pagalbinėms ir sandėliavimo patalpoms. Tūriai 

tarpusavyje sujungti - stogeliu, laiptais (bendrų patalpų neturi). Pagrindinis patekimas į pastatą 

numatomas antrame aukšte.  

 Į antrą aukštą patenkama iš Vydūno alėjos pusės. Aukšte numatoma garažo patalpa su 

pagalbinėmis patalpomis,  holas, tualetas, du darbo kambariai. Pagalbinės paskirties pastate 

antrame aukšte numatoma sandėliavimo patalpa. 

 Pirmame pastato aukšte numatomos pagrindinės gyvenamosios patalpos ir bendrosios 

patalpos: svetainės-valgomojo patalpa, du sandėliukai, skalbyklos patalpa, vonios kambarys, 

dušinė, du miegamieji kambariai, drabužinė. Pagalbinės paskirties pastato pirmame aukšte 

numatyta: virtuvės patalpa, sandėliavimo patalpa. Gyvenamąjį namą bei pagalbinės paskirties 

pastatą apjungia lauko terasa su lauko židiniu, kuriame numatoma poilsio erdvė po stogeliu. 

 Projektuojamo pastato konstrukcijos: monolitinio gelžbetonio sienos, surenkamos perdangos, 

blokelių mūro pertvaros, metalinės kolonos. Stogas – sutapdintas. 

 Fasadų apdailai parenkamos natūralios medžiagos fasadinių lentų danga (tamsiai pilka), 

natūralaus lieto betono apdaila (natūralaus betono spalva – šviesiai pilka), aliuminio stiklo 

konstrukcijos (tamsiai pilkos). 

  Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatams reikalingas automobilių stovėjimo vietų 

skaičius pagal STR 2.06.04:2014. „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ – 

reikalingos 2 automobilių stovėjimo vietos pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m² 

ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m² plotui. Pastato naudingasis plotas (neįskaičiuojant 

garažo patalpos) - 169,14 m², tai reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius: 2 + (169,14 − 

140) / 50 ≈ 3. 

 Automobilių stovėjimo vietos numatytos projektuojamo pastato garaže (2 vnt.) ir sklype, 

kietos dangos aikštelėje (2 vnt.). Viso 4 automobilių stovėjimo vietos. 

 Sklype klojama betoninių trinkelių danga. Likusi sklypo dalis užsėjama vėja, įrengiami želdynai, 

sodinami medžiai. Želdynų kiekis sklype – 2368 m2, kas sudaro 74 % viso sklypo ploto. 

 Pastato eksploatacijai užtikrinti reikalingi inžineriniai tinklai bus jungiami prie magistralinių 

Vilkijos miesto inžinerinių tinklų. 

 Projektuojamas gyvenamasis namas, pagalbinio ūkio paskirties pastatas, kiti sklype numatomi 

statiniai savo parametrais – aukščiu, plotu bei tūriu neturės neigiamos įtakos aplinkinei gamtinei 

urbanizuotai teritorijai, o tuo pačiu nekilnojamosioms kultūros vertybei – Vilkijos senojo miesto 

vieta (Un. kodas 23759), nežalos ir nenaikins kultūros vertybės vertingųjų savybių. 

 Projektiniams pasiūlymams pritarė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Kauno teritorinio skyriaus specialistai (2022-11-07; Nr.22-PP-07KR), neturėjo pastabų 



projektuojamų pastatų architektūrinei išraiškai ir  projektuojamų pastatų integralumui esamoje 

Vilkijos miesto aplinkoje. 

 

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI: 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

SKLYPAS :   

- sklypo plotas m2 3200 

- sklypo užstatymo tankis % 11 

- sklypo užstatymo intensyvumas % 10 

- sklypo apželdintas plotas m2 2368 

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS :   

- bendrasis plotas: m2 219,85 

- naudingasis plotas:  219,85 

- užstatymo plotas: m2 156 

- pastato tūris m³ 1089 

- aukštų skaičius vnt. 2 

- pastato aukštis  m 7,10 

PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATAS :   

- bendrasis plotas: m2 60 

- naudingasis plotas: m2 - 

- užstatymo plotas: m2 35 

- pastato tūris m³ 215 

- aukštų skaičius vnt. 2 

- pastato aukštis  m 6,60 

KITOS (ŠILTNAMIŲ) PASKIRTIES PASTATAS :   

- bendrasis plotas: m2 21 

- naudingasis plotas: m2 - 

- užstatymo plotas: m2 21 

- pastato tūris m³ 69 

- aukštų skaičius vnt. 1 

- pastato aukštis  m 4,50 

 

  

 Architektas            Paulius Narauskas 
 
















