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DAUGIABUČIO (TRIJŲ BUTŲ) GYVENAMOJO NAMO, VAIDILUTĖS G. 6, KAUNE, 

NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS (PP) 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1.1    BENDRIEJI DUOMENYS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Lukas Narkevičius 
PROJEKTUOTOJAS UAB ,,Miesto planas“ įmonės kodas 300557461, Spaustuvininkų 

g. 11-1, Kaunas. 
STATINIO PASKIRTIS Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 

paskirtis: Gyvenamieji pastatai.   
 Pogrupis:  6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 

(daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau; 
STATINIO KATEGORIJA Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 

statinys priskiriamas neypatingiems statiniams. 
PROJEKTUOJAMAS PASTATAS  Pagrindinė veikla – gyvenamoji. Pastatas 2 aukštų.  
 

1.2 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 
- Projektavimo metu galiojančiais statybas reglamentuojančiais teisės aktais,  
- Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, 
- Projektavimo darbų užduotimi, 
- Sklypo topografine nuotrauka 
 
1.3 STATYBOS VIETA  
Projektuojamas daugiabutis (trijų butų) gyvenamasis namas, adresu Vaidilutės g. 6, Kauno m. sav., 
žemės sklypo kadastrinis numeris 1901/0178:9. 
Sklypo Vaidilutės g. 6, Kauno m. sav., plotas- 565 kv.m (0,0565 ha), pagrindinė naudojimo paskirtis - 
kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.  
Sklypas Vaidilutės g. 6, iš visų pusių ribojasi su valstybine žeme, rytinėje pusėje ribojasi su Vaidilutės 
gatve. Įvažiavimas į planuojamą teritoriją iš Vaidilutės gatvės. 
Pagal Kauno miesto bendrąjį planą (2013-2023m, 2 pav.) žemės sklypas yra mišraus užstatymo 
teritorijoje, atliekančioje lokalių centrų funkcijas. Teritorijoje vyrauja gyvenamoji, visuomeninė, 
valdymo, administravimo ir komercinė veikla. Galimos žemės paskirtys ir naudojimo būdai: Kitos 
paskirties: Gyvenamosios, Visuomeninės paskirties, Komercinės paskirties objektų, inžinerinės 
infrastruktūros, bendro naudojimo, atskirųjų želdinių, rekreacinės, krašto apsaugos, konservacinės 
teritorijos.                    
Žemės sklypas Vaidilutės g. 6, kuriame projektuojamas daugiabutis (trijų butų) gyvenamasis namas, 
yra Kauno miesto istorinėje dalyje, vadinamoje Naujamiesčiu teritorijoje (pagal Kultūros paveldo 
departamento nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą) 
Sklypo ribose numatomi kirsti medžiai: 13 vnt kertami inžinerinių tinklų apsaugos zonoje,  11 vnt 
medžių numatomi kirsti sumokant Kauno m. savivaldybės patvirtinta tvarka apskaičiuotą įmoką už 
medžių kirtimą.  
Didžioji sklypo dalis – veja.  
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2. PASTATO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
2.1        BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 
2.2 PASTATO ARCHITEKTŪRINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Pastato tūris: 
Projektuojamas daugiabutis (trijų butų) gyvenamasis namas žemės sklype Vaidilutės g. 6, Kaune.  
Pastatas projektuojamas vieno tūrio, dviejų aukštų, 8.05 m aukščio, planas - kvadrato formos.  
Planinė struktūra:  
Į projektuojamą pastatą numatomi trys įėjimai, į kiekvieną butą atskiras įėjimas iš trijų pastato pusių. 
Butuose projektuojami uždari vidiniai kiemeliai, kuriuose įrengiama veja, apželdinama siena. 
Butų pirmame aukšte projektuojamos patalpos: bendras kambarys su virtuvės zona, wc, 1 kambarys. 
Antrame aukšte projektuojami 2 kambariai, 2 sanitariniai mazgai, pagalbinė patalpa. Bute A 
įrengiamas sanmazgas pritaikytas ŽN.  
Vaikų žaidimų aikštelė projektuojama ant projektuojamo daugiagučio stogo, patekimas numatomas 
atskiras iš kiekvieno buto laiptukais, įrengtuose vidiniuose kiemeliuose. Aikštelė įrengiama teisės aktų 
nustatyta tvarka.   
Stogas: 
Neeksploatuojamas sutapdintos konstrukcijos, ruloninės dangos. 
Fasadai: 
Visi pastato fasadai – tinkuoti, spalva pagal Ral 7038. Fasade montuojamos dekoratyvios horizontalios 
juostos – frizai, parapeto užbaigimui įrengiamas dekoratyvaus karnyzo juosta pastato perimetru. Frizo 
elementų pasikartojimas fasade, derinamas su tarpukario architektūros statiniais gretimybėje. 
Elementais siekiama šiuolaikinės architektūros išraišką derinti tarpukario architektūros kontekste. 
Langų rėmai pilkos spalvos pagal Ral 7043. Tarplangiuose sumontuojamos tonuoto stiklo 
konstrukcijos. 
 
2.3 PASTATO KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI 
Laikančios konstrukcijos – karkasas mūro blokelių. Pamatai – poliniai. Fasadai – tinkuoti. 
Stogas - neeksploatuojamas sutapdintos konstrukcijos. Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas 
lietvamzdžiais. Perdangos ir denginys surenkamų gelžbetoninių plokščių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I.        SKLYPAS    

1.1.    Sklypo plotas m2 565  

1.2     Statinio užstatomas plotas m2 264,21  

1.3.    Sklypo užstatymo intensyvumas  % 0,70  

1.4.    Sklypo užstatymo tankumas % 0,47  

1.5     Apželdintas žemės plotas m2 242,73 (43 %) 

1.6     Automobilių stovėjimo vietų skaičius  vnt 3  

II.       GYVENAMIEJI PASTATAI    

2.1     Bendrasis plotas m2 393,92  

2.2     Naudingas plotas m2 393,92  

2.3     Gyvenamasis plotas m2 238,79  

2.4     Pagalbinis plotas m2 155,13  

2.5     Pastato tūris m3 1879  

2.6     Aukštų skaičius vnt 2  

2.7     Pastatų aukštis m 8,05  
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2.4 SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTAI 
Žemės sklypas Vaidilutės g. 6, kuriame projektuojamas daugiabutis (trijų butų) gyvenamasis namas, 
yra Kauno miesto dalyje vadinamoje Naujamiesčiu teritorijoje (vertybės kodas 22149) (pagal Kultūros 
paveldo departamento nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą)  
 

 
3 pav. Vaidilutės g. perspektyva Nr. 2 Š-P kryptimi nuo sankryžos su Kęstučio g. (Nuotrauka iš 
Kultūros paveldo departamento nekilnojamųjų kultūros vertybių registro)       
 

Projektuojamo daugiabučio (trijų butų) gyvenamo namo sprendiniai ir vykdomi statybos darbai 

vietovės Kauno miesto dalyje vadinamoje Naujamiesčiu teritorijoje ir esamų gretimų paveldo objektų ir 

jų teritorijų KVR vertingosioms savybėms ir gretimų pastatų autentiškiems saugotiniems elementams 

neigiamų veiksnių neturės. 

Kauno miesto dalyje vadinamoje Naujamiesčiu teritorijos vertingosioms savybėms, jo kraštovaizdžiui ir 

apžvalgai nekenkia: kadangi naujos statybos zona pagrįstai parinkta sklypo vakarinėje dalyje 

atitraukta nuo Vaidilutės gatvės.  

Projekto sprendinių poveikis vertingai savybei Vaidilutės gatvelės perspektyvai kryptimi nuo sankryžos 

su Kęstučio g. gatvelės perspektyvos ir esamam užstatymui situacijos nepablogins, nei pastato 

statybos vieta, nei pastato architektūriniais sprendiniais, nei tūriu. Projektuojamo pastato tūris ir fasadų 

estetika gerai įkomponuota ir deranti esamo užstatymo atžvilgiu. Projektuojamas naujas statinys 

nepablogins esamos Vaidilutės gatvelės statinių apžvalgos. Projektuojamas pastatas Vaidilutės gatvės 

išklotinėje ir gretimo užstatymo kotekste vizualiai gerai adaptuotas masteliu, forma, medžiagomis. 
 
 

 

 

Projekto vadovas, architektas                        Nerijus Stanionis 
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