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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) UAB „Vėjo dukra“, į/k. 303990350 

PROJEKTUOTOJAS UAB ,,Miesto planas“ įmonės kodas 300557461, Spaustuvininkų g. 11-1, 

Kaunas. 

STATINIO PASKIRTIS Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, paskirtis: 

Negyvenamieji pastatai. Pogrupis:   

7.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams 

tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, 

teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai); 

7.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei 

prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, 

knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai); 

STATINIO KATEGORIJA Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, statinys 

priskiriamas neypatingiems statiniams. 

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS  Pagrindinė veikla – gyvenamoji. Pastatas 2 aukštų.  

 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

 Projektavimo metu galiojančiais statybas reglamentuojančiais teisės aktais,  

 Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, 

 Projektavimo darbų užduotimi. 

 

3. PROJEKTUOJAMO PASTATO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

3.1. Geografinė vieta. 

Europos prospektas 96, Kaunas. Projektuojamas sklypas yra Aleksoto seniūnijoje, į pietus nuo netoliese 

esančio S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo. 

Numatomas rekonstruoti pastatas, pagal Kauno miesto bendrąjį planą, yra verslo ir pramonės  teritorijų 

zonoje, kurioje vyrauja kitos paskirties (visuomeninės, komercinės ir pramoninės paskirties) statiniai. 

Šiaurinėje pusėje žemės sklypas ribojasi su Europos prospektu, pietinėje, rytinėje ir  vakarinėje pusėse 

ribojasi su suformuotais žemės sklypais. Palei rytinę sklypo kraštinę yra esamas kelio servitutas,  priėjimui 

ir privažiavimui prie esamų pastatų  4H1p, 6G2p, 8P2p,10G2p,11F1p,13H1p, 14F1p,16F1g, 17H1p. 

 

       



2019.267-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

      

3.2.  Žemės reljefas. 

Sklypo žemės reljefas be didelių perkryčių, paviršiaus altitudė svyruoja nuo 75.90 iki 76.50.  Reljefas 

tolyžio žemėja Europos prospekto link (iš pietinės į šiaurinę sklypo dalį). 

  

3.3.  Esami želdiniai. 

Sklype yra 12 vnt. medžių - 10 vnt. liepų (kamieno skersmuo 25-35cm), 2 vnt, akacijų. Pagal Europos 

prospekto platinimo projektą, 10 vnt. medžių numatoma kirsti. Taip pat sklype yra menkaverčių krūmų, 

daugiausia šiaurinėje sklypo dalyje ir pietrytiniame sklypo kampe. 

 

3.4.  Esami pastatai ir teritorijos įrenginiai. 

Projektuojamame sklype yra numatomi rekonstruoti administracinės paskirties pastatai, priklausę „Kauno 

valstybinio mėsos kombinato“ pastatų kompleksui. Pastatai 1B3p ir 2B2p – tarpusavyje sujungti ir kartu 

sudaro netaisyklingą „L“ formą. Šiaurinis šio jungtinio pastato sparnas (1B3p) - trijų aukštų plytų mūro 

statinys su rūsiu ir mansarda (unik. Nr. 1993-0061-7014), pietinis (2B2p) - dviejų aukštų plytų mūro 

statinys su rūsiu ir mansarda (unik. Nr. 1993-0061-7025). Rūsio, pirmo bei antro aukšto patalpos- abiejų 

pastatų susisiekiančios. Abu pastati turi mansardinius, tarpusavyje nesujungtus aukštus. Pastatų 

konstrukcinė schema: išorės laikančios sienos - pilnavidurių molio plytų mūras 51cm pločio, ant betoninių 

juostinių pamatų, vidaus laikančios sienos - baltų silikatinių plytų mūro, 38cm storio. Perdangos - 

gelžbetoninės su metalinėmis sijomis. 

Sklypo šiaurinėje dalyje matomi nefunkcionuojančio fontano griuvėsiai, esamas sklypo aptvėrimas. 

 

4. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS  

4.1  Pastato architektūriniai projektiniai sprendiniai. 

Rekonstrukcijos tikslas:  atnaujinti esamus pastatus, pritaikant juos šiuolaikinėms verslo bei 

administracinems reikmėms. Po rekonstrukcijos pastatai 1B3p ir 2B2p jungiami į vieną nekilnojamojo turto 

kadastro vienetą - administracinės paskirties pastatą su prekybos paskirties patalpomis. 

Pastate numatomas prekybinis plotas- 603.82m². 

Pastate numatomas administracinis plotas- 1001.43m² 

Projektuojamo pastato antžeminis plotas numatomas plėsti, naikinant pastatų mansardinius aukštus ir 

projektuojant papildomą aukštą ant žemesniosios (2B2p pastato) dalies, taip pat praplečiant šią pastato dalį 

vakarų kryptimi, taip suformuojant „U“ formos statinį plokščiu stogu. Didžioji dalis rūsio patalpų 

numatoma naikinti (užpilti). Įėjimai numatomi du (pagrindiniai) į uždaras laiptines: vienas pastato 

šiauriniame fasade, kitas - iš vidinio kiemo pusės. Pirmame pastato aukšte numatomos prekybos paskirties 

patalpos, joms projektuojami įėjimai tiesiogiai iš lauko. 

Pastate planuojama ši patalpų išdėstymo schema: pirmame aukšte projektuojamos prekybos paskirties 

patalpos, likusiuose aukštuose - administracinės paskirties patalpos. Pastato rūsyje numatoma techninė 

patalpa (-os). 

Rekonstrukcijos metu planuojamas koreguoti vidaus laikančių ir pertvarinių sienų tinklas, projektuojamos 

naujos pertvaros ir sienos. Perdangos numatomos storinti, sutaikant skirtingus abiejų pastatų aukštų 

aukščius. Planuojamos keisti/ atnaujinti pastato inžinerinės sistemos. Pastatas šiltinamas iš lauko, 

numatoma dvejopa apdaila - struktūrinis tinkas ir rūdinto plieno plokščių apdaila (naujai projektuojamai 

pastato daliai). Keičiami visi pastato langai ir lauko durys, šviesduobės užpilamos, esami lauko laiptai į rūsį 

- naikinami. Sutvarkomas gerbūvis. 

 

4.2.  Sklypo teritorijos tvarkymo sprendiniai 

Rekonstruojami pastatai yra  išsidėstę centro- pietvakarinėje skypo dalyje ir yra kiek nutolę nuo Europos 

prospekto (šiaurinės dalies). Jų vieta po rekonstrukcijos šiuo atžvilgiu nesikeičia. Pastatas 2B2p 

praplečiamas vakarų kryptimi, kartu pastatai sudaro „U“ raidę.  

Patekimas į sklypą yra esamas, servitutiniu pravažiavimu sklypo šiaurės- rytiniame kampe. Palei pietinę 

sklypo kraštinę projektuojamas pravažiavimas į pastato vidinį kiemą.  Sklypo šiaurnėje dalyje ir išilgai 

pravažiavimo rytinėje pusėje projektuojamos dvi automobilių stovėjimo aikštelės, taip pat 3 stovėjimo 

vietos pastato vidiniame kieme (viso 75 vietos, iš jų- 3 žmonėms su negalia). Sklype numatomos vietos 

dviračiams parkuoti.  

Sklype projektuojamos kietos ir vejos dangos savo rodikliais neprieštarauja detaliojo plano sprediniams. 

Lengvojo transporto judėjimo zonose projektuojama asfalto danga, automobilių parkavimo vietose- 

betoninių ažūrinių trinkelių danga. Pėsčiųjų zonose numatoma betoninių trinkelių danga. Numatomi 
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išsaugoti 3 medžiai augantys ties šiaurine sklypo riba (palei Europos prospektą), kiti, numatomi kirsti. Palei 

šiaurinę, vakarinę ir pietinę sklypo ribas numatoma užsėti veją (1 m. atstumu nuo sklypo ribos). 

Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiamos kelios salelės užsėjamos veja.  Kitų želdinių šiame projekto 

etape sodinti nenumatoma. 

 

4.3 Pastatų konstrukciniai sprendiniai  

1. Dalis esamų pamatų, sienų, pertvarų tarp patalpų išardomos, jų vietoje projektuojamos naujos. 

2. Dalis esamų patalpų padalinamos į dvi patalpas, dalinimo vietoje įrengiamos naujos pertvaros; 

3. Kertamos angos durims.  

4. Projektuojamas naujas priestatas; 

5. Projektuojami nauji vidiniai  laiptai. 

 

Pastato 1B3p   konstrukcinė schema  

Pamatai–juostiniai betono.   

Sienos - išorės sienos - keraminių  plytų mūras, pastato sienos yra tinkuotos iš vidaus ir iš lauko. Tinkas 

vietomis paeižėjęs ir nutrupėjęs. Atmosferinių poveikių veikiamos pastato fasadų dalys (parapetas, kampai, 

cokolis ) irsta, tinkas atsisluoksniuoje ir krenta. 2-3a. išorinės sienos veikiamos atmosferos poveikio. 

Perdangos tarp 1-2; 2-3 a., denginio konstrukcijos, skersinės sienos, pertvaros išgriautos. Esamos išorinio 

mūro  konstrukcijos laikosi esant  skiedinio sukibimui su plytom (bet kuriuo momentu gali įvykti sienų 

griūtis).  

Išlikusi perdanga tarp rūsio ir 1 a.  – perdanga  medinė sijinė, vietomis metalinės sijos su monolito 

intarpais. perdangos medinės sijos yra išlinkusios. Vietomis perdanga demontuota. Perdangos konstrukcijos 

būtina stiprinti. Perdangos medinės sijos  pažeistos puvinio augmenijos. 

Stogo konstrukcijos nėra. Stogo  dangos nėra, vanduo pratenka į patalpas. 

 

Pastato 2B2p   konstrukcinė schema 

Pamatai–juostiniai betono 

Sienos - išorės sienos yra  keraminių  plytų mūras, pastato sienos yra tinkuotos iš vidaus ir iš išorės.  Tinkas 

vietomis paeižėjęs ir nutrupėjęs. Atmosferinių poveikių veikiamos pastato fasadų dalys (parapetas ,kampai, 

cokolis ) irsta, tinkas atsisluoksniuoje ir krenta. 

1-2a. išorinės sienos veikiamos atmosferos poveikio.   

Perdanga 1 a.- 2 a.  – perdanga  metalinė sijinė su monolito intarpais, vietomis perdanga demontuota. 

Metalinės sijos yra pažeistos korozijos. 

Stogo konstrukcijos nėra.  (žiūr. SK Foto Nr. 1-5) 

 

 Pastatų 1B3p ir 2B2p konstrukciniai sprendiniai 

Po priestatu numatomi gręžtiniai poliniai pamatai. Viršuje apjungti monolitiniais gelžbetoniniais 

rostverkais. Cokolio apdaila - tinkas. 

Išorinės 1 a. sienos laikančiosios iš 510 mm storio iš silikatinių plytų  mūro, vidinės iš 380 mm plytų  mūro 

mūrijamos ant monolitinių  juostinių rostverkų, apšiltintų putų polistirolo plokštėmis EPS 100, tinkas. 

Išorinės 2; 3 a. sienos laikančiosios iš 510 mm storio iš keraminių blokelių mūro, esamos 380 mm plytų 

mūro, projektuojamos vidinės keraminių blokelių  250 mm plytų .  

Projektuojamos  priestato išorinės 1a. sienos laikančiosios iš 250 mm storio iš keraminių blokelių  mūro, 

vidinės   250 mm keraminių blokelių  mūro mūrijamos  ant monolitinių  juostinių rostverkų, apšiltintų putų 

polistirolo plokštėmis  EPS 100.   

Pertvaros ir vidaus atitvaros iš plytų mūro. Tarpaukštinės  perdangos: sijinės  monolitinės gelžbetoninės, 

betonas 100   mm storio.  

Sąramos surenkamos gelžbetoninės., ir monolitinės gelžbetoninės.  

Stogas sutapdintas. Danga prilydoma. 
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