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PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

PROJEKTUOJAMAS STATINYS IR JO VIETA. Numatoma rekonstruoti esamq garah4
pastat4 ir pristafrti automobiliq saugojimo bei administraciniq - buitiniq patalpq priestatus Kauno raj.
Neveroniq km. Kra5to gatveje.

STATYTOJAS ruZSAKOVAS). GaraZq pastato savininkas Giedrius Undiaitis.
RANGOVAS. Parenkamas konkurso b[du.
PROJEKTUOTOJAS. Individuali lmond ,,2. Radvilavidiaus projektavimo biuras", imones

kodas 134808025, adresas - K. Bar5ausko g. 88-25, buveine - A. Juozapavidiaus pr.2l-54, Kaunas,
imones atestato Nr. I 681, projeklo vadovas Marijus Byla, atestato Nr. A I 1 58

PROJEKTAVIMO STADIJA IR ETAPAI. Rengiamas techninis projektas (detalizuotas). Jo
sudetis ir detalumas atitinka STR 1.05.06:2005 nurodymus.

STATYBOS nUStS. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 8.2 punktu yra esamo pastato
rekonstravimas.

STATINIO PASKIRTIS. Vadovaujantis STR 1.01.09:2003 8.7 punktu statinys priskiriamas
negyvenamqlq pastatq grupes garaZrl paskirties pogrupiui.

STATINIV KATEGORIJA. Vadovaujantis STR l.Al.06:2AA2 5.3 punktu ir reglamento
pakeitimo (2004 05 27 d. Nr. DL-292\ 2 lenteles 3 punktu priestatq statinys priskiriamas )patingrl
statinir+ kategorijai (atstumas tarp priestato laikandiqfq konstrukcijq atramq viriija l2 m).

ATLIKTI STATYBINIAI TYRINEJIMAI IR TYRIMAI

TNZTNERINIAI GEODEZINIAI TYRINEJIMAI. Siuos ryrinejimus 2012 m individuali imone
,,Montega", [ic. Nr. 43ITK - 777 .

Buvo padaryta topografine ir poZeminiq irengimq nuotrauka, apimanti Zemes sklypE ir gretimq
teritorij4.

rxZrNgnINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI. Siuos tyrimus 2010 m. rugsejo m6n. atliko UAB
,,Rapasta", i. k. 134839070 (Kaunas, Donelaidio g. 60-206, Lietuvos geologijos tarnybos leidimas tirti
Zemes gelmes Nr. 30).

Statybos aikSteleje buvo iSgrgZti 3 grgiiniai iki 10,5-14,1 m gylio, t. p. prie grgZiniq buvo
atlikti 3 gruntq statinio zondavimo bandymai.

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBIINTNTVTAS

TERITORIJA, RELJEFAS, TRANSPORTO EISMAS. Teritorijayra aptverta. Reljefas sklype
nedideliu nuolydZiu Lemejapietvakariq kryptimi). Zemes pavir5ius sklype kinta maidaug 1 m ribose.

Zemes sklypas Soninemis kra5tinemis ribojasi su gatves kra5tu ir gretimais sklypais.
fvaZiavimas ! sklyp4 irengtas i5 Kra5to gatvds, kurioje automobiliq transporto eismas ndra intensyvus.

APLINKINIS UZSTATYMAS. Aplinkineje teritorijoje pietvakarineje puseje atstume - 200 m
yra UAB ,,Druskininkt1 Rasa" administracinis ir sandeliavimo pastatai, Siuo metu baigiamas statlrti
gyvenamosios paskirties pastatas atstuma- 45,0 m nuo esamo garah4 pastato. Kitq pastafq 200 m
atstume nera.

ZgUeS SKLYPO APIBUDINIMAS. 10419 m ploto trapecines formos sklypas, kurio paskirtis
,,Susisiekimo ir iniinerinirl komunikacijrtr aptarnavimo obj ektq statyba".

Zemes sklypo adresas: Kauno raj. Neveroniq km. kadastrinis Nr. 5233/0016:953, unikalus Nr.
44AA-1561-2494. i,emds sklype servitutai nenustaflrti. Sklypui yru nustatytos specialios naudojimo
sqlygos priskirtas Susisiekimo ir iniineriniq komunikacrjq objektq statybai, iniinerinirl tinklq
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(elektros, ryšių, vandentiekio, nuotekų, šilumos ir karšto vandens tiekimo, dujotiekio) apsaugos zonos;
saugotini medžiai, augantys ne miško žemėje.

INŽINERINĖS GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS.
Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame

pjūvyje. Iš viršaus tyrinėtas sklypas padengtas 0,1-0,3 m storio derlingo dirvožemio sluoksniu. Po
derlingo dirvožemio sluoksniu iki 0,8-0,9 m gylio sutiktas supilto grunto sluoksnis kurį sudaro smėlis
su priemolio ar molis su smėlio ir organinės medžiagos priemaiša, gręžinio Nr. 3 zonoje, po
dirvožemio sluoksniu iki 1,4 m gylio sutiktas puraus smulkaus smėlio sluoksnis. Giliau tyrinėtame
sklype slūgso limnoglacialinės nuogulos, kurias iki 3,8-5,8 m gylio sudaro kietai plastingo juostuoto
molio sluoksnis, giliau puraus ir tankaus dulkingo smėlio bei vidutinio tankumo ir tankaus smulkaus
smėlio sluoksniai.
Paviršutinio tipo vanduo sutiktas 0,6-3,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus(alt.71,02-69,28m ), vanduo
susikaupęs smulkiame smėlyje ar molyje esančiuose smėlio lęšiuose.

  Tarpsluoksninis vanduo sutiktas 3,8-5,7 m gylyje nuo žemės paviršiaus (alt.68,55-65,92 m),
vandens kolektoriumi yra dulkingo ar smulkaus smėlio sluoksniai, gręžinio Nr.3 zonoje
tarpsluoksninis vanduo turi 2,63 m aukščio spūdį iki alt. 68,55 m.
  Lietingais metų laikotarpiais ir pavasarinių polaidžių metu virš molio gali susikaupti paviršutinio tipo
vanduo. Aukščiausias prognozuojamas požeminio vandens lygis yra nurodytas gręžinių stulpeliuose ir
inžineriniame geologiniame pjūvyje.
  Dulkingo smėlio filtracijos koeficientas 4 m/d.
Smulkaus smėlio filtracijos koeficientas 12 m/d.

  Kasant iškasas vandeningame smėlyje, vyks vandens pritekėjimas bei grunto slinkimas į jas.

      SANITARINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA. Teritorija neužteršta, sklype susikaupusių šiukšlių
ar kenksmingų aplinkai medžiagų nėra.

TRUMPAS SKLYPO PLANO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Statybos ir rekonstravimo projekte numatoma esamo garažų pastato unik. Nr. 5298 – 9014 –
1038 rekonstravimas ir prie jo naujų priestatų statyba. Esamas žemės sklypas unik. Nr. 4400 – 1561 –
2494, kadastrinis Nr. 5233/0016:953 skirtas susisiekimo ir inžinerinių komunikaci,jų aptarnavimo
objektų statybai, todėl, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, numatoma sutvarkyti aplinką prie
esamo garažų pastato, bei naujų priestatų. Sklypo vakarinėje pusėje yra gretimas sklypas, kurio
kadastrinis Nr. 5233 -0016 – 0257 nuosavybės teisėmis priklausantis Giedriui Undraičiui. Su jo
sutikimu, projektuojami priestatai numatomi prie sklypo ribos, tuo pačiu dalį privažiavimo kelių
įrengiant G. Undraičio sklypo ribose, kas rengiama atskiru projektu. Žemės sklypo pietvakarinėje
dalyje statomas nauji priestatai, skirti autotransporto saugojimui, aptarnavimui bei buitinių patalpų
įrengimui, priglaudžiant prie esančio pastato pietvakarinio fasado. Prie šio priestato pietrytinio galo
įrengiama sustiprintos betono plytelių dangos aikštelė, skirta lengvųjų automobilių sustojimui ir
galimam krovininiam transportui įvažiavimui į priestatą. Šiaurės rytų esamo pastato pusėje įrengiamas
privažiavimo kelias su asfalto danga. Kitas, pagrindinis, privažiavimas įrengiamas pastato
pietvakarinėje dalyje, gretimo sklypo unik. Nr. 5233 -0016 -0527 (kadastr. Nr. 5233/0016:527) ribose
ir rengiamas atskiru projektu.

Įrengiant dangas suformuojami reikalingi paviršių nuolydžiai. Bendras teritorijos paviršius
formuojamas su nuolydžiu pietvakarių ir pietų kryptimis. Įrengus projektuojamas dangas likę žalieji
plotai, nukentėję statybos metu, atstatomi.

Projektuojami ūkio – buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų lauko inžineriniai tinklai. Buitinių
nuotekų surinkimui projektuojami valymo įrengimai. Paviršinių vandenų surinkimas sprendžiamas
suformuojant paviršiaus nuolydį pietvakarių kryptimi (link Krašto gatvės), vandenį surenkant į palei
gatvę esantį griovį. Lietaus vanduo nuo pastato šiaurės rytų pusės stogo surenkamas lietvamzdžiais ir
lietaus nuotekų tinklu, kartu su prijungta drenažo sistema, nuvedama į esamus lietaus kanalizacijos
tinklus Neveronių šiltnamių kombinato teritorijoje. Lietaus vanduo nuo projektuojamų kelių paviršių
nukreipiamas į projektuojamus valymo įrenginius ir išleidžiamas taip pat į lietaus kanalizacijos
tinklus.
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TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Projektuojami priestatai -  priglaudžiami prie pastato 4G1p. Pastato 4G1p paskirtis – garažų;

unikalus Nr. 5298-9014-1038; aukštų skaičius – 1; bendrasis plotas – 763,93 kv. m; pagrindinis plotas
– 763,93 kv. m; užstatytas plotas – 763,93 kv. m; tūris – 4196 kub. m; statybos metai – ~1992 m;
pamatai juostiniai, betoniniai; sienos ir pertvaros - mūrinės, perdangos – gelžbetoninės plokštės; stogas
sutapdintas, ruloninė danga.

ESAMAME PASTATE IR PRIESTATUOSE NUMATOMA VEIKLA: Esamame garažų
pastate numatoma 15 vnt. lengvojo autotransporto priemonių laikymas, išardytų autotransporto
priemonių detalių (variklių, elektoninės įrangos, atskirų mazgų bei detalių) sandėliavimas.
Projektuojamo pietvakarinio  priestato dalyje tarp ašių 1 – 6  numatoma 30 vnt. naudotų autotransporto
priemonių laikymas, tarp ašių 6 – 10 numatomos 20 vnt. naujų autotransporto priemonių laikymas,
tarp ašių  10 – 14 numatoma saugojamų autotransporto priemonių parengimas techninei apžiūrai bei jų
aptarnavimas. Komercinis automobilių aptarnavimas (autoservisas) nenumatomas. Šioje zonoje
numatoma galimybė įrengti kransiją bei du automobilių pakėlėjus.. Projektuojamo priestato dalyje tarp
ašių 15 – 19 įrengiamos administracinės - buitinės patalpos. Projektuojamame šiaurės – rytų pusės
priestate numatoma dalinai išardytų automobilių saugojimas iki bus išvežami į metalo supirktuves ar
savartyną.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI.
 Projektuojami du stačiakampiai priestatai. Pagrindiniame, pietvakarinėje pusėje projektuojamame
priestate numatomos administracinės – buitinės patalpos,  autotransporto priemonių saugyklos bei jų
techninio paruošimo patalpos. Šis priestatas  šiaurės rytų kraštu priglaudžiami prie esančio pastato
4G1p pietvakarinio šono. Pagrindinio priestato pietrytinėje ir pietvakarinėje sienose įrengiami ketveri
pakeliami vartai, sienoje, sublokuotoje su esamu pastatu numatomi dar treji vartai, skirti vidiniam
pravažiavimui bei naudotų atsarginių detalių transportavimui. Priestato pietrytinėje sienoje įrengti
pakeliami vartai, kurių plotis 3,6 m, aukštis 4,2 m, skirti autotransporto įvažiavimui, pietvakarinėje
pusėje – vartai skirti automobilių atvežimui. Dalis vartų yra su varstomomis durimis. Šio priestato
aukštis nuo grindų iki stogo kraigo - 10,0 m, tarp ašių 13 – 14 projektuojamos 6,0 x 15,0 antresolės –
smulkių detalių sandėliavimui, ventkameroms bei pagalbinės paskirties ar kitiems poreikiams pagal
užsakovo pageidavimą. Pastato laikančios konstrukcijos – metalinės kolonos ir sijos bei santvaros.
Aukštis nuo grindų iki santvarų žemiausio taško – 7,54 m. Antresolių  dalies laikančios konstrukcijos
numatomos metalinės kolonos ir surenkamų g/b plokščių perdenginiai. Priestatas ašyje ,,10“ perskirtas
pirmo tipo (EI 45) priešgaisrine pertvara, atliekama iš daugiasluoksnių 100 mm storio sieninių
plokščių su mineralinės vatos izoliacija ir metalo danga (EI 60), tvirtinama prie ugniaatsparinto R60
metalinio fachverko. Antresolių dalies patalpos ir laiptinė nuo pagrindinės erdvės atskiriamos 15 cm
storio ,,Fibo“ keramzitbetonio blokelių pertvaromis. Vartai priešgaisrinėje pertvaroje ir į esamą pastatą
– EW 30 –C5 tipo

Pagrindinio priestato fasaduose projektuojami langai, kurių apačios altitudė 6,60 m, viršaus –
7,70 m, dalis langų yra varstomi su elektriniais varstymo mechanizmais (skirti dūmų pašalinimui).
Priestato sienos projektuojamos iš daugiasluoksnių ,,Sandwich“ tipo 100 mm storio panelių su putų
poliuretano šilumine izoliacija ir metaline plastifikuota gamyklinio dažymo danga. Fasaduose
išryškėja horizontalios ir vertikalios siūlės tarp panelių, bei tamsesnės spalvos tarpulangių juosta.

Stogas projektuojamas dvišlaitis (nuolydis 7 %), su išoriniu vandens nuvedimu, latakais
nuvedant į lietvamzdžius. Stogas suformuojamas su nuolydžiu sudedant daugiasluoksnes ,,Sandwich“
tipo plokštes. Priestato galuose ir šonuose įrengiamos apsauginės 0,6 m aukščio tvorelės. Užlipimui
ant stogo prie esamo pastato šiaurės rytų fasado įrengiamos vertikalios kopėčios. Perlipimui ant naujo
priestato stogo (aukščių skirtumas daugiau kaip 1 m) įrengiamos vertikalios kopėčios šiaurės – rytų
fasade.

Šio priestato pietrytinė dalis numatoma ~ 4,0 m aukščio 18,35 m ilgio bei 8,85 m pločio,
kurioje įrengiamos administracinės – buitinės patalpos. Šios dalies sienos ir stogas – iš
daugiasluoksnių plokščių, laikančios konstrukcijos – metalinės kolonos ir sijos.

Prie šiaurės – rytų fasado pristatomas lengvų metalinių konstrukcijų priestatas, kurio laikančios
konstrukcijos numatomos metalinės kolonos ir sijos, sienos – profiliuoto metalo skarda (priestatas
neapšiltinamas).
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VEIKLA IR TECHNOLOGINĖ ĮRANGA
Pastate numatoma veikla – naujų ir naudotų automobilių saugojimas, paruošimas techninei

apžiūrai ir pardavimui, be kėbulų kapitalinio remonto – suvirinimo ir dažymo darbų.
Esamamo pastato dalyje (patalpa.119) numatoma laikyti tinkamus tvarkyti naudotus lengvuosius

automobilius, patalpoje 118 – išardytų automobilų detales, variklius. Šioje patalpoje įrengiami
stelažai, numatomos vietos sunkių detalių padėjimui.

Priestate patalpoje  poz. 117 numatoma iki 30 vnt naudotų automobilių saugojimas bei galimas
pardavimas. Patalpoje poz. 116 numatoma iki 20 naujų automobilių saugojimas bei pardavimas,
patalpoje poz. 115 - automobilių techninis paruošimas, smulkus remontas. Šioje patalpoje numatomi
du automobilių pakėlėjai, numatytos galimybės įrengti kransiją.

Pagrindinio priestato administracinėse patalpose numatomos darbo vietos vadovui, vadybininkui,
sekretorei – buchalterei bei buitinės patalpos darbininkams. Numatomi 3 administracijos ir 6
automobilių techninio aptarnavimo bei remonto darbus vykdantys darbuotojai. Administracinės
patalpos dėl galimos darbų apimties padidėjimo ar dėl galimo gamybos pobūdžio pakeitimo, užsakovo
pageidavimu numatomos didesnės, negu reikalauja normatyvai.

Pastato šiaurės – rytų priestate numatoma laikyti išardytus automobilius iki perduodant į metalo
surinkimo įmones.

VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI.
 Projektuojami šie vidaus inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, vėdinimo,
elektrotechnikos, gaisrinės signalizacijos. Šildymo sistemos neprojektuojamos – administracinėse –
buitinėse patalpose bus naudojama orinis šildymas ,,Oras – oras“, pagal įrengimų tiekėjo technines
rekomendacijas, kitose patalpose darbo vietos bus šildomos kilnojamaisiais elektiniais arba dujiniais
šildymo įrenginiais.

Dūmų šalinimas gaisro atveju numatomas natūraliu prapūtimu per duris, vartus ir
mechanizuotai varstomus langus
Vanduo
Vandens šaltiniai

Bendras geriamos kokybės šalto vandens pareikalavimas sudaro:
 metinis – 0,88 tukst m3/metus;
 paroje – 2,4 m3/parą;
 valandinis – 1,0 m3/hmax.

Projektuojamas objektas geriamos kokybės vandeniu aprūpinamas iš miesto vandentiekio
tinklų. Vandentiekio įvadas suprojektuotas iš PE100 d110 vamzdžių. Vandentiekio įvado pasijungimo
vietoje suprojektuota atjungimo armatūra.

Vanduo naudojamas ūkio buities poreikiams, vidaus ir išorės gaisrų gesinimui. Pastate
vamzdynas pereina į kalaus ketaus vamzdyną, tam naudojama speciali flanšinė jungiamoji mova.
Pastato vandens apskaitos mazgo patalpoje numatytas vandens įvado mazgas su kombinuotu DN50/20
vandens skaitikliu be apvedimo linijos.

Gaisrai gesinami iš šalia esamo  vandens telkinio ir dviejų antžeminių gaisrinių hidrantų H1 IR
H2, pajungtų nuo anksčiau suprojektuoto žiedinio vandentiekio tinklo d160 Krašto gatvėje. Išorės
gaisrų gesinimui reikalingas vandens debitas 40 l/s.
Nuotekų tvarkymas

Bendras išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis sudaro:
 metinis – 0,88 tukst m3/metus;
 paroje – 2,4 m3/parą;
 valandinis – 1,0 m3/hmax.

Išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas:
Pagal  BDS5 – iki 250mg/l;
pagal SM –  iki 200mg/l.

Buitinės nuotekos nuo iš rekonstruojamo pastato nuvedamos į sklype esamus kvartalinius ūkio
nuotekų tinklus d200.
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GALIMA STATYBOS IR GAMYBINĖS VEIKLOS ĮTAKA APLINKAI, GRETIMOMS
TERITORIJOMS

Galima statinio ir jame vykdomos veiklos įtaka aplinkai yra minimali. Esamas žemės sklypas
unik. Nr. 4400 – 1561 – 2494, kadastrinis Nr. 5233/0016:953 skirtas susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų statybai. Šiuo metu jame yra sunkvežimių garažas, kuris
rekonstruojamas. Pagal numatomą technologiją, rekonstravus pastatą ir pastačius priestatus, gamybinė
veikla bus minimali: Įvertinant paklausą, galimas autovežių atvykimas 1 – 2 kartus per mėnesį,
atliekamų autodetalių išvežimas – 1 kartą per metų ketvirtį. Aptarnaujančio personalo ir klientų
atvykimas – lengvuoju transportu.

 Priestato pietinėje pusėje yra numatomas privažiavimas prie pastato, tuo pačiu yra 3 – 4
autotransporto priemonių laikino stovėjimo vietą. Prie administracinių – buitinių patalpų priestato
dalies įrengiama darbuotojų bei klientų automobilių stovėjimo aikštelė Prie aikštelių įrengiama
vandens surinkimas, kuris per valymo įrenginius perduodamas į lietaus kanalizacijos tinklus.

STATYBOS AIKŠTELĖ. Priestato statybos darbai bus vykdomi  esamo sklypo ribose.
Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos statybos aikštelėje. Krovininio transporto ir statybinės
technikos judėjimas netrukdys pėstiesiems ir transportui patekti į gretimas teritorijas. Statybinės
technikos keliamas triukšmas, dėl pakankamai didelių atstumų, aplinkai neigiamos įtakos neturės.

STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS. Priestato statybos metu atliekas sudarys: iškastas
gruntas, betono atliekos, metalo ir skardos atliekos, izoliacinių medžiagų atliekos, statybinės šiukšlės,
tuščia tara ir pakuotės. Visos statybinės atliekos, atsiradusios vykdant pastato statybos darbus, turi būti
išrūšiuotos vietoje į tinkamas naudoti atliekas, netinkamas naudoti atliekas, tinkamas perdirbti atliekas,
netinkamas perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, kurios užterštos
kenksmingomis medžiagomis). Tinkamos naudoti statybinės konstrukcijos ir atliekos tvarkingai
sukraunamos ir panaudojamos, atliekant statybos darbus teritorijoje, arba išvežamos į jų sandėliavimo
vietas. Nereikalingos statytojui ir netinkamos naudoti statybinės atliekos, sudarius sutartį su atliekas
tvarkančia įmone, išvežamos į sutartyje nurodytas statybinių atliekų saugojimo ir laidojimo vietas.
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4. PROJEKTUOJAMAS PRIESTATAS - AUTOMOBILIȍ

2 -jȎ AUTOMOBILIȍ SAUGYKLȍ  PRIESTATȍ STATYBOS KAUNO r. NEVERONIȍ km. 
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