


AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

STATINIO BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Statinio pavadinimas. 

Parduotuvės pastato, Atgimimo g. 1, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r , statybos projektas 

Statybos geografinė vieta.Adresas. 

Atgimimo g. 1, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. savvaldybė. 

Statytojas (Užsakovas). 

UAB „Rugvita“ Vilties g. 2, Mažeikiai. 

Statybos rūšis. 

Vadovaujanrtis STR 01.01.08:2002, IV skyriaus 7.1 punktu, statybos rūšis - naujo statinio statyba. 

Statinio kategorija. 

Ypatingas statinys.  

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis. 

Projektuojamas pasatas – parduotuvė (prekybos paskirties). 

Žemės sklypas. 

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. 

Žemės sklypo plotas – 0.5865 ha. 

Kelių plotas – 0.0444 ha. 

Ariamos žemės plotas – 0.4776 ha. 

Kitos žemės plotas – 0.0645 ha. 

Nuosavybės teisė – UAB „Rugvita“. 

Kadastrinis Nr. 5247/0009:0464. 

Projektuojamas užstatymo tankumas  - 39,22 %. 

Projektuojamas užstatymo intensyvumas – 37,51%. 

Projektuojamas užstatomas plotas  - apie 2300 m2. 

Projektuojamas pastato bendras plotas – apie 2200 m2. 

Pastato aukštų sklaičius – 1. 

Pastaba: Projektuojami duomenys bus tikslinami techninio projekto rengimo metu. 

 

PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS 

 
Šių projektinių pasiūlymų tikslas, parengti prekybos paskirties pastato projektinius sprendimus 

(pasiūlymus) su tikslu, kad ateityje būtų galima vykdyti sekančius etapus: 

1. Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių 

idėją; 



2. Informuoti  visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio, kuriam Teritorijų 

planavimo įstatymo 20 str. nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir 

statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą prokektavimą; 

3. Specialiesiems architektūros reikalavimas nustatyti; 

4. Naudoti kaip medžiagą Projektuotojo parinkimo konkursui; 

5. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo 

įstatymo 20 str. nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba 

konkrečiame sklype leidžiama; 
6. Projektiniai pasiūlymai yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujanris rengiamas Techninis 

projektas arba Techninis darbo projektas. 

 

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 
 

Prekybos paskirties pastatas projektuojamas Kauno rajono Alšėnų seniūnijoje, Jonučių kaime 

Atgimimo g. Nr. 1, esančiame sklype, šiaurinėje sklypo dalyje. Sklypas nuosavybės teise priklauso - UAB 

„Rugvita“. Sklypo teritorijoje paviršiaus altitudė svyruoja 68.81-70,65 m ribose virš jūros lygio. Sklypo 

rytinę kraštinę riboja Vytauto gatvė, pietinę – valstybinė žemė, likusias kraštines privatūs sklypai. 

Vytauto gatve (valstybinės reikšmės krašto kelias Nr, 130 Kaunas – Prienai – Alytus) vyksta intensyvus 

transporto judėjimas. Šios aplinkybės užtikrina nuolatinus būsimo prekybos paskirties pastato klientų 

srautus. 

Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Gretimybėse nėra objektų, 

kuriems projektuojamas pastatas darytų kokią neigiamą įtaką.  Tvarkomoje teritorijoje nėra saugomų 

želdinių (medžių ir krūmų), augančių ne miško ūkio paskirties žemėje, tačiau už pietinės sklypo ribos yra 

medžių eilė. Projekte iš pietinės pusės numatomi papildomi įvažiavimai/išvažiavimai. Prieš pradedant 

medžių (krūmų) kirtimo ar genėjimo darbus rekalinga gauti atitinkamus leidimus/pritarimus.  

Sklype valstybei priklausančių melioracijos įrenginių nėra. (Kauno rajono savivaldybės 

administracijos žemnės ūkio skyriaus 2015-10-14 raštas Nr. T5-474). 

Teritorijoje nėra griaunamų statinių.  

Sklype yra įrengtų požeminių komunikacijų: elektros (numatomas elektros linių rekonstravimas), 

buitinių nuotekų tinklai,  vandens tinklai, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai (numatomas elektros 

linių rekonstravimas). Esamos inžinerinės komunikacijos yra apsaugomos arba iškeliamos.  Tvarkomoje 

teritorijoje numatoma automobilių aikštelė  bei du privažiavimai iš kelio (pietinėje pusėje), kuris veda į 

Vytauto g. bei iš Atgimimo g., ši gatvė randasi pačiame sklype, kaip sevitutinis kelias. 

Projektuojamų statinių sąrašas: 

1. prekybos paskirties pastatas; 

2. automobilių stovėjimo aikštelė (įvažiavimai/išvažiavimai į sklypą); 

3. pėsčiųjų takai. 

Projektiniai sprendiniai priimti atsižvelgiant į: 



1) projektinių pasiūlymų rengimo užduotį; 

2) projektavimo normas; 

3) užstatymą ir esamą išplanavimą; 

4) esamus inžinerinius tinklus; 

5) medžiagų ir gaminių charakteristikas; 

6) teritorijų planavimo dokumentus. 
Projektuojamas pastatas yra vieno aukšto, netaisyklingos formos., stogas plokščias. Į pastatą 

patenkama iš rytinės pusės. Geriamas vanduo, buitinės nuotekos bus pajungtos į esamus magistralinius 

tinklus. Numatomas papildomas drenažo  įrengimas aplink pastatą. Pastato šildymmas – vietinės katilinės, 

kūrenamos dujomis. Elektra – teikiama prisijungus prie esamų tinklų. 

Pastato išorės ir vidaus apdailai naudoti LR sertifikuotas statybos/apdailos medžiagas, atitinkačias 

galiojančius teisės aktus ir higienos normas, būtų saugios žmogaus sveikatai ir užtikrintų statinių 

statinių atsparumo laipsnį. 



OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA 
 

 
Darbų zona            



 












