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Gyvenamosios paskirties pastato (įvairioms socialinėms grupėms) 
remonto ir paskirties keitimo į vienbutį gyvenamą namą Kauno r. sav., 
Užliedžių sen., Giraitės k., Klevų g. 30 projektas.  
    Statytojas: V. D.   
 
   
 

 
         AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

PRIVALOMŲJŲ PP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS 
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 

 
    PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

2.1.1. Statinio projektavimo užduotis. 
2.1.2. Žemės sklypo ir statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. 
2.1.3. Sklypo kadastrinių matavimų duomenys. 
2.1.4. Statinio statybos sklypo ir gretimos teritorijos tyrinėjimų ataskaitos. 
2.1.5. Topografinis sklypo planas. 
 

    PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 

 
    LR įstatymai, Vyriausybės nutarimai: 

1. LR Statybos įstatymas.( 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101- 3597 ) 
    Statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas. 
2. STR 1.01.09:2017. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 
3. STR 1.14.01.:1999. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka. 
4. STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas. 
5. STR 1.01.05:2007. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
 

     
    
 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas.  
Gyvenamosios paskirties pastato (įvairioms socialinėms grupėms) remonto ir paskirties keitimo į 

vienbutį gyvenamą namą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Klevų g. 30 projektas.     
Statytojas: V. D. 

• Statytojas (užsakovas). Statytojas: V. D. 
• Žemės sklypo kadastro numeris 5286/0006:102 Užliedžių k. v. 
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• Žemės naudojimo paskirtis : Kita 
• Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 
• Žemės sklypo plotas: 0,2221 ha 
• Pastatas – specializuoti senelių globos namai, 

Unikalus daikto numeris 5299- 3031- 8019 ) 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis : gyvenamoji 
  Projekto užsakovas yra V. D. 

• Projektuotojas. Techninį projektą parengė UAB „Georaimonda“ įmonės kodas 302302000. Projekto   
vadovas Edmundas Jackus (kvalifikacijos atestatas Nr. 1564). 
• Statinio paskirtis keičiama į : Gyvenamoji (vieno buto pastatai). 
•  Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo lėšomis. 
        Statinių kategorija. Statinys priskiriamas neypatingos svarbos statinių kategorijai. 
• Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, p. 9, statybos rūšis yra remontas, paskirties 
keitimas.    

 
 
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS  

 

 
 
 
• Žemės sklypo pažintiniai duomenys.  
Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 5283/0006: 102 Užliedžių k. v.) yra 2221 m2 ploto, netaisyklingos formos. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. 
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Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
• Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Inžinerinius tyrinėjimus 2022. 11.  mėn. atliko S. B.
(kval. pažymėjimas Nr. 1GKV-368), aukščių sistema LAS 07, koordinačių sistema LKS- 94, buvo ištirtas 
statybos sklypas ir gretima teritorija.  
• Teritorija, reljefas. Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis sklypo reljefas su nuolydžiu nuo
sklypo šiaurinės link sklypo pietinės dalies. Saugotinų medžių statybos zonoje nėra. 
• Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimuose sklypuose – mažaaukščių gyvenamųjų namų
užstatymas. Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su Klevų gatve. Išlaikomi norminiai 3m atstumai  nuo 
remontuojamo pastato 1A 2p iki sklypų ribos. 
• Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype įrengtos vandentiekio, buitinių
nuotekų , lietaus vandens surinkimo sistemos, elektros, dujų tekimo įvadas, elekroninių ryšių tinklas. 

 Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra 
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar 
triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 
Saugomo želdiniai. Saugotinų medžių sklype nėra. 

     Klimatinės sąlygos. Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Kauno apskrityje yra 
sekančios klimatinės sąlygos: 

1. vidutinė metinė oro temperatūra   +(6,3÷6,6) 0C; 
2. šalčiausio penkiadienio oro temperatūra  -(22÷24) 0C; 
3. santykinis metinis oro drėgnumas         80%; 
4. vidutinis metinis kritulių kiekis  630 mm; 
5. maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)       73,4 mm.
6. Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV;
7. vidutinis metinis vėjo greitis   4 m/s; 
8. skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 22 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno apskritis priskiriama II-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
 Pagal STR 2.05.04:2003 ‘Poveikiai ir apkrovos” Kauno apskritis priskiriama I–jam sniego apkrovos 
rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

Teritorijos tvarkymo paveldosaugos reikalavimai: Sklypas, kuriame numatoma vykdyti remonto 
darbus ir keisti paskirtį patenka į nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją. 

 Kauno tvirtovės 9-ojo forto (unikalus kodas 10452) vertybės teritorija 
1.3. Kauno tvirtovės 9-ojo forto (unikalus kodas 10452) apsaugos zonos vizualinės apsaugos 

pozonio ribų nustatymas. 
 PROJEKTUOJAMO STATINIO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 
PASLAUGŲ APIMTIS 
Statinys – pastatas 1A2p unik. nr. 5299-3031-8019 statytas 1993 metais. Esamo dviaukščio 
pastato sienos – mūrinės trisluoksnės, išorės pusėje 12 cm silikatinė, vidinėje pusėje 25 cm 
keraminių plytų mūras, išorės apdaila- struktūrinis tinkas, vidaus apdaila- dažytas tinkas, perdanga 
– surenkamos gelžbetonio plokštės ir monolitiniai ruožai, stogo konstrukcija- šlaitinė, stogo danga-
skardos lakštai. Sklype yra pagalbinis namų ūkio pastatas 2I1p unik. nr. 5299-3031-8024 ir ūkinis 
pastatas 3I1p unik. nr. 5299-3031-8038. Remontuojant pastatą 1A2p išorė ir vidaus išplanavimas 
nekeičiami. Įstiklinamas vienas balkonas antrame aukšte.  

  Remontuojamo pastato 1A2p rodikliai 
Prieš remontą ir  
paskirties keitimą 

Po remonto ir  
paskirties keitimo 

Užstatymo plotas 266 m2 266 m2 
Bendras plotas 458,61 m2 467,38 m2 

Naudingas plotas 324,68 m2 327,79 m2 
Tūris 1935 m3 1935 m3 

Aukštis 10,00 m 10,00 m 
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Sklypo užstatymo tankumas - 22%. 
Sklypo užstatymo intensyvumas - 76%. 
Esamo pastato 1A2p foto fiksacija atlikta 2022m. lapkričio mėn. 
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TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
        Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.  Sklypas esantis prie Klevų gatvės. 

Pastatas 1A2p stovi - sklypo šiaurės rytinėje dalyje, vienaukštis ūkio pastatas 2I1p sklypo vakarinėje 
pusėje, vienaukštis ūkio pastatas 3I1p pietvakarinėje sklypo dalyje. Įėjimų vietos ir susisiekimo takai, 
privažiavimai - nekeičiama. Pastato prieigoms nedaroma įtakos. 
        Projektuojami privažiavimai, keliai, takai, aikštelės.  Pagal reglamentuojamą privalomą 
automobilių parkavimo vietų skaičių, atsižvelgiant į esamo gyvenamo namo plotą – projektuojamos šešios 
parkavimo vietos (viena vieta esamame garaže namo1A2p rūsyje, penkios prie įvažiavimo į sklypą kieme. 
      Projektuojamos dangos, tvoros, vartai. Sklype esamų privažiavimo kelių, parkavimo vietų ir 
pasivaikščiojimo takų danga – betono trinkelės. Takų plotis ne mažesnis kaip 1,2 m. Aptvėrimas ir 
apsaugos priemonės – pagal galiojančius reikalavimus. Sklypo apželdinimas sudaro daugiau nei 
reglamentuojamus 25 % sklypo ploto.  
• Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Statybos sklype esantys paviršių lygiai
keičiami nežymiai. Išsaugomas esamas reljefas. Pastatų statymo vietoje paviršius lyginamas 0,3 m ribose. 

• Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas. Lietaus vanduo nuo pastatų nuvedamas
lietvamzdžiais ir surenkamas į esamą lietaus vandens surinkimo sistemą. Lietaus vanduo nuo sklypo 
paviršiaus pasiskirsto natūraliu būdu.  

• Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. 
Pastate oro taršos šaltinių nebus . Projektuojamo pastato buitinės nuotekos nuvedamos į nuotekų 

tinklus. Lietaus vandens nuotekos nuo pastato ir sklype įrengtų dangų pasiskirsto natūraliu būdu. 
• Apsauga nuo triukšmo.

Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. 
Langai įrengiami su stiklo paketais. 
Pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija. 
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• Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

Atitvarinių konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka B 
energinio naudingumo klasės pastatų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

 
 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis 
inžineriniais tinklais. 

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros 
tiekimo trikdymo. 
  
 

 
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal 
techninio projekto sudedamąsias dalis (pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 
„Statinio projektavimas“, II skyriaus 5.6.18 punktą): 



BENDRIEJI DUOMENYS 
 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:   
      Gyvenamosios paskirties pastato (įvairioms socialinėms grupėms) remonto ir paskirties keitimo 
į vienbutį gyvenamą namą Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Klevų g. 30 projektas.     
Statytojas: V. D. 

 
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis           Kiekis 

  Prieš remontą ir 
paskirties keitimą 

Po remonto ir 
paskirties keitimo 

I. SKLYPAS  KAD.NR. 5283/0006:102 Užliedžių k. v.    
1.1. sklypo plotas m2  2221  2221 
1.2. sklypo užstatymo plotas m2  484  484 
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas %  76  76 
1.4. statinių užimtas žemės plotas m2  484  484 
1.5. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)  m2  450  450 
1.6. automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt.   4  6 
1.7. sanitarinės (apsaugos) zonos plotis m   
1.8. sklypo užstatymo tankumas % 22  22 
II. PASTATAI    
2.2. Gyvenamas pastatas 1A2p, unik. nr. 5299-3031-8019 
   statybos rūšis: remontas, paskirties keitimas 
 statinio kategorija: neypatingas statinys 

   

        Remontuojamas gyvenamas namas 1A2p     
2.2.1. butų skaičius: vnt.  1 1 
 2.2.2. statinio užimtas žemės plotas m²   266  266 
2.2.3. bendrasis plotas:  m²   458,61  467,38 
2.2.4. naudingas plotas: m²  324,68  327,79 
2.2.5. pastato tūris m³ 1935 1935 
2.2.6. aukštų skaičius  Vnt.  2 2 
2.2.7. pastato aukštis m 10,00 10,00 
2.2.8. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II II 
2.2.9. energetinis naudingumas  B B 
2.2.10. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.50]   C C 
    
 3.3. Esamas ūkio pastatas 2I1p, unik. nr. 5299-3031-8024     
 3.3.1. statinio užimtas žemės plotas m²  197  197 
 3.3.2. bendrasis plotas: m²  154,92  154,80 
 3.3.3. pastato tūris m³  845  845 
 3.3.4. aukštų skaičius Vnt. 1 1 
 3.3.5. pastato aukštis m   9,10  9,10 
 3.3.6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II II 

 3.3.7. energetinis naudingumas  - - 
  3.4. Esamas ūkio pastatas 3I1p, unik. nr. 5299-3031-8038    
 3.4.1. statinio užimtas žemės plotas m²  21  21 
 3.4.2. pastato tūris m³  49  49 
    
IV. INŽINERINIAI TINKLAI(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių 
tinklų (sklype ir už sklypo ribų) pavadinimas)  

   

4.1.1. vandentiekio  m   
4.2.1. elektros kabelis   m   
 

 
Statinio projekto vadovas       Edmundas Jackus                                Kv. atest. Nr. A1564    

                               Architektė  Vaidevutė Stanislovaitienė 
Šifras 
EJ/03-11-2022-PP-AR-BSR 

laida lapas lapų 
O 1 1 
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