
Aušra Petrikienė * 1I1žp ūkio pastato (unik. Nr. 5297-0037-2014)  statybos užbaigimas, keičiant pastato paskirtį į vieno buto 
gyvenamąjį namą Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r.sav., statybos projektas*  

Projektinių pasiūlymų  aiškinamasis raštas* 2016 
 
 

NUMATOMO PROJEKTUOTI STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 

 

 

1.Statinio pavadinimas, adresas. 1I1žp ūkio pastato (unik. Nr. 5297-0037-2014)  statybos 

užbaigimas, keičiant pastato paskirtį į vieno buto gyvenamąjį namą Pamario g. 13, Samylų k., Samylų 

sen., Kauno r.sav., statybos projektas.  

2.Statybos vieta. Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r.sav. Sklypas ir esamas jame 

pastatas nuosavybės teise priklauso Aušrai Petrikienei. Sklypo reljefas sąlyginai lygus – aukščio 

altitudės svyravimai neviršija 1 m., išskyrus nežymią šiaurinę sklypo dalį, kurioje jokia statyba 

neplanuojama. 

3.Statinio naudojimo paskirtis.  Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu  STR 1.01.09:2003 

„Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ pastatas priklauso gyvenamiesiems pastatams 

(namams) pagal tipą: 7.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai), skirti gyventi vienai 

šeimai.  

4. Statybos rūšis. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2010 „Statinio statybos 

rūšis“ yra nauja statyba. 

5. Statytojas (užsakovas). Statytoja -  Aušra Petrikienė. 

6.  Statinio kategorija. Vadovaujantis statybos techniniu reglementu  STR 1.01.06:2013 priskiriami 

neypatingos kategorijos statiniams. 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

Pavadinimas Mato 

vnt. 

Plotas Pastabos 

1.SKLYPAS    

1.1.Sklypo plotas ha 0,3248  

1.2.Sklypo užstatymo intensyvumas % 10,00  

1.3.Sklypo užstatymo tankumas % 5,90  

1.4.Statiniais užstatytas žemės plotas m2 190,00  

1.5.Apželdintas sklypo plotas m2 850,00  

    2.GYVENAMAS NAMAS  ,,1“    

2.1.Butų skaičius vnt. 1  

2.2.Bendrasis plotas  m2 287,18  

2.3.Naudingas plotas: m2 226,30  

2.4.Gyvenamas plotas m2 131,40  

2.5.Garažo plotas  m2 42,80  

2.6. Pastato tūris m3 1057,00  

2.7. Aukštų skaičius vnt. 1 su mansarda  

2.8. Pastato aukštis  m2 6,90  

2.9. Energinio naudingumo klasė - B  

2.10.Pastato akustinio komforto sąlygų 

klasė 

 C 

2.11. Pastato užstatytas plotas  m2 199,00 

    

    3.INŽINERINIAI TINKLAI:    

Inžinerinių tinklų ilgis:* m Buitinės nuotekos esami 

 m Vandentiekis esami 

 m El.kabelis esami 
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STAINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
Gretimos teritorijos.  Gretimose teritorijose  jau stovi pastatyti vienbučiai gyvenamieji namai, dalis 
aplinkinės teritorijos – neužstatyta, plyti pievos. 
Statomo pastato architektūra (aukštingumas, fasadų sprendiniai, tūris), planavimo sprendiniai. 
Pastatas (namas) skirtas gyventi vienai šeimai. Gyvenamasis namas yra vieno tūrio, dvišlaičiu stogu. 
Pastato tūryje numatytas garažas, katilinė, virtuvė, gyvenamieji kambariai, sanmazgai. Pagrindinė 
pastato konstrukcija yra jau esama, pastatyta pagal 2006 m. spalio 30 d. Kauno rajono savivaldybės 
administracijos Urbanistikos skyriaus išduotą statybos leidimą Nr. NR-73. Šiuo metu pagal Kauno 
rajono savivaldybės administracijos 2015 m. lapkričio 10 d. išduotus specialiuosius architektūros 
reikalavimus Nr. 2015 SAR-800 bei kitus galiojančius teisės aktus siūloma užbaigti statinį kaip vieno 
buto gyvenamąjį namą, skirtą gyventi vienai šeimai.  
Projekto sprendiniais numatomas pastato apšiltinimas, stogas šlaitinis, dengtas skarda. Fasadų apdaila 
– tinkas, dažytas fasadiniais dažais. 
Pastato architektūra atitinka esminius statinio architektūros reikalavimus nurodytus statybos įstatymo 
5 straipsnyje – yra korektiška gamtinei ir urbanistinei aplinkai bei draugiška ir harmoninga supančiai 
aplinkai. Fasadų sprendimas neagresyvus, apdailai naudojamos regionui būdingos ilgaamžės apdailos 
medžiagos. Išlaikomas architektūrinis vientisumas ir sprendinių kompleksiškumas. 
Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimanto (drėgnumo, temperatūros) lygiai 
irrodikliai, norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. Pastate žmonėms bus užtikrinamos 
atitinkančios higienos normas sąlygos:  užtikrinamas geriamo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, 
patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Statinio konstrukcijoms ir apdailai 
nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Norminiai reikalavimai statinių higienos, 
sveikatos ir aplinkos apsaugai aspektu bus tenkinami. 
Norminis natūralus apšvietimas bus užtikrinamas per langus. 
Grindų danga parinkta tokia, kad jai sudrėkus, ji nebūtų slidi. Vandens ir dirvožemio teršimo 
kenksmingomis medžiagomis nebus. 
Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams. Projektas atitinka keliamiems esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (netaikoma) reikalavimams, trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos reikalavimams. 

 
SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 
Įvažiavimas. Įvažiavimas į sklypą iš Pamario gatvės. Įvažiavimas – trinkelių, asfaltbetonio danga. 
Parkavimas. Automobilių paskavimas numatytas sklypo teritorijoje. Aikštelių danga – trinkelės, 
asfaltbetonis. 
Sklypo aptvėrimas. Sklypo aptvėrimas neprojektuojamas. 
Sklypo apšvietimas. Sklypo teritorija bus apšviesta, atskiras apšvietimas bus įrengtas prie pastato 
įėjimo. 
 
 
 
Projekto vadovė                                                                       Solveiga Deimantė Grušauskienė 
 
 








