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SKLYPO PLANO, ARCHITEKTŪRINĖS DALIES
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.                 SKLYPO PLANAS

1.1. Pažintiniai duomenys. 
Naujai statomo statinio sklypas yra Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., Technikos g. 19, sklypo kad. 

Nr.5260/0011:126. Sklypo plotas – 10000m2. Sklype statomas sandėliavimo paskirties pastatas, tvarkomas gerbūvis.

1.2. Sklypo paruošimas statybai.
Statybos vietoje nustumiamas/nukasamas juodžemis.
Sklypo reljefas keičiamas minimaliai, nauji inžineriniai tinklai neklojami, sutvirtinamas pagrindas ties įvažiavimu į sklypą. 

1.3. Projektiniai sprendiniai ir pagrindiniai techniniai rodikliai. 
Pastatas statomas 15m atstumu nuo Technikos gatvės. Išlaikomas norminis atstumas iki aukštos įtampos elektros tinklų 
bei iki valstybei priklausančių melioracijos sistemų esančių pietinėje sklypo pusėje.
Šiaurės pusėje įrengiamas skalda grįstas įvažiavimas į sklypą bei transporto judėjimui skirtas apvažiavimas aplink 

sandėliavimo pastatą. Skaldos plotas: 564 m2. Sklype įrengiamos trys automobilių stovėjimo vietos pagal sklypo planą.
Sklypo projektuojamas užstatytas plotas sudaro 140 m2, atitinkamai projektuojamas užstatymo tankumas – 1,4%%.
Projektuojamas apželdintas sklypo plotas sudaro –183m2, 83,7 %.
Nauji augalai sodinami tada, kai teritorija yra galutinai paruošta, dirva įdirbta. Medžiai turi būti sodinami ne arčiau kaip

5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai – ne arčiau kaip 2 m. Vaismedžių ir vaiskrūmių atstumai nuo kaimyninių sklypų turi
būti: a) krūmai – ne mažiau kaip 1 m; b). medžiai ne aukštesni kaip 3 m – 2 metrų atstumu; c). medžiai aukštesni kaip 3m –
3 metrų atstumu.

Sugadinti arba nauji vejos plotai įrengiama pavasarį arba rudenį. 
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2.                ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

2.1. Bendrieji duomenys.
Statomas sandėliavimo paskirties pastatas.

2.2. Funkciniai ryšiai, zonavimas. 
Pastatas yra skirtas medienos gaminiams sandėliuoti.
Pastatas nėra skirtas komercinei veiklai, dirbančių asmenų pastate nenumatoma, todėl projektuojama tik sandėliavimo 

salė be buitinių patalpų. Sandėliavimo patalpos plotas: 127,79 m2. Projektuojami trys iškrovimo/pakrovimo vartai pietų, 
vakarų ir rytų pusėse, skalda formuojami įvažiavimai į pastatą. Patalpos planuojamos viename lygyje. 

2.3. Pastato konstrukcijos
• Pamatai: projektuojami  gręžtiniai pamatai su monolitne sija, 25cm pločio. Monolitinė sija šiltinama iš visų pusių,

panaudojant 10cm putų polistirolo ir įgilinant jį 50cm nuo žemės paviršiaus.
• Sienos, pertvaros: išorinės pastato sienos projektuojamos medinio karkaso, šiltintos akmens vata. Išorinėje pusėje

tvirtinamos alyvuotos spygliuočių dailylentės.  Vidinėje  -  klijuojamos nedegaus gipso kartono plokštės  ant  12mm OSB
plokštės.

• Grindys :  projektuojamos 120mm, armuotos, monolitinės sandėliavimo pastato grindys, šiltinant 10cm putplasčiu.
• Stogas: medinių konstrukcijų, šiltintas akmens vata ir dengtas profiliuota skardos danga. Stogo nuolydis: 22,3°.
• Vartai: projektuojami pakeliami plastikiniai, sekciniai vartai su termoizoliacijos užpildu ir skaidriu akrilo paketu.

2.4. Vidaus apdaila. 

• Sienos ir lubos dažomos vandens emulsiniais pusiau matiniais dažais. 
• Grindys dengiamos epoksitine grindų danga.

2.5. Fasadų apdaila. 
• Pastatų cokolis tinkuojamas ir dažomas drėgmei atspariais dažais.
• Sienos dengiamos spygliuočių dailylentėmis
• Stogo danga – profiliuota skardos danga. Lietvamzdžiai ir įlajos plastikiniai arba plastifikuotos skardos.
• Visos naudojamos medžiagos privalo turėti LR galiojančius atitikties sertifikatus. 
• Spalvų principinis parinkimas, fasadinių medžiagų išdėstymas nurodytas fasadų brėžiniuose. Tikslios apdailos 

medžiagų spalvos parenkamos statybos darbų eigoje, derinant su projekto autoriumi ir statybos darbų vykdytoju.
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2. SKLYPO PLANO, ARCHITEKTŪRINĖS DALIES
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėž.
Nr.

Lapo
Nr.

Laida Brėžinio pavadinimas Psl.

Projekto dalis SKLYPO PLANO

1 SP-1 0 Sklypo planas M 1:500 53

Projekto dalis ARCHITEKTŪRINĖ

2 SA-1 0 Pirmo aukšto planas M 1:100 54

3 SA-2 0 Fasadai tarp ašių 1-2 ir A-B M 1:100 55

4 SA-3 0 Fasadai tarp ašių 2-1 ir B-A M 1:100 56

5 SA-4 0 Pjūvis A-A M 1:100 57

6 SA-5 0 Pamatų planas M 1:100 58

7 SA-6 0 Stogo planas M 1:100 59

8 SA-7 0 Gegnių planas M 1:100 60

9 SA-8 0 Pamatų šiltinimo detalė  M 1:20 61

10 SA-9 0 Grindų ant grunto detalė M 1:10 62

11 SA-10 0 Sienos detalė  M 1:10 63

12 SA-11 0 Stogo detalė  M 1:10 64
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