


AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

1.1.   Projekto rengimo pagrindas ir sprendiniai 

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal statytojo projektavimo užduotį. Pagrindinis projekto 
tikslas- suprojektuoti garažų paskirties pastatą (dešimt vietų). 

 

1.2.    Sklypo pažintiniai duomenys 

Adresas:  Kaimelės g.199, Kaunas 
Sklypo unikalus Nr. 4400-0901-2873 
Kadastrinis Nr. 1901/0281:1292 
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita 
Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos (40%). Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos(60 %). 
Žemės sklypo plotas – 1,7190 ha 
 

1.3.  Statybos rūšis  
           Nauja statyba, griovimas. 
 
1.4. Statinio paskirtis  
          Garažų  paskirties pastatai . 
 
1.5. Statinio(-ių) kategorija  

Neypatingas statinys 
 

1.6. Esamas reljefas: 
Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis sklypo teritorijos reljefas lygus.(Vid.alt. + 67.70)  
 

1.7. Sanitarinė ir ekologinė situacija 
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar 
aplinkai kenksmingų medžiagų. 
 

1.8. Saugomi želdiniai 
           Sklype yra medžių, kurie projekto ir statybos metu nepažeidžiami ir nekertami, naujai statybai 
netrukdo ir yra išlaikomi reikalingi atstumai. 
 
1.9. Inžineriniai tinklai.  
           Inžineriniai tinklai įrengiami remiantis išduotomis prisijungimo sąlygomis.  
 
1.10. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 
                    1) Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos(III skyrius, dešimtasis skirsnis). 
                    2) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). 
 
1.10. Servitutai. 
 

1) Kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis); 
2) Kiti servitutai (tarnaujantis). 

 
 



2. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 
 
    Greta statomų ir rekonstruojamų pastatų(remiantis ankstesniu projektu), adresu Kaimelės 
g.199, Kaune, projektuojamas dar vienas garažų paskirties pastatas, vietoje esamų nenaudojamų 
silosinių (10I1b, 11I1b, 12I1b). Pastato statybos metu sklypo planas planiruojamas nežymiai. 
Gretimų sklypų ir sklypo bendraturčių interesai nepažeidžiami. Sklype prie projektuojamo pastato 
įrengiamos kietosios dangos(betoninės trinkelės), nuogrindos nuo pastato, bei veja. Įvažiavimas 
šiaurinėje sklypo dalyje nuo Alko g-vės. Projektuojamą pastatą sudarys 10 garažų su pagalbinėmis 
patalpomis. Pastatas projektuojamas pagal detaliajame plane nurodytą galimą statybos zoną. 
Aptvėrimas ir apsaugos priemonės – pagal galiojančius reikalavimus. Numatoma tvora- 
segmentinės metalo konstrukcijos( H 1,60-1,80 m). Sklypo apželdinimas po visų statybos darbų 
teritorijoje K sudarys 20%, teritorijoje I sudarys 17 %. Sklype sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų 
nesusidaro.  
         
  Pagrindiniai techniniai sklypo rodikliai 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos  

1.  Sklypo plotas: m
2
 17 190,00 - 

2.  Sklypo užstatymo plotas m
2
 6035,10 Po visų statybos 

darbų sklype 

3.  Sklypo užstatymo tankis  35  Galimas 60 % 

4.  Sklypo užstatymo intensyvumas  36 (0,4) 6255,00 m2. 
Po visų statybos 
darbų sklype. 
Galimas 
intensyvumas – 
1,0. 

5.  Apželdintas sklypo plotas % 20 (K) 
17 (I) 

- 

 
3. STATINIO ARCHITEKTŪRNIAI IR KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

 
Pastato pagrindinį plotą sudaro garažų patalpos. Kiekviename garaže įrengiamos pagalbinės 
patalpos tiek pirmajame aukšte, tiek antresolėje. Kiekviename garažo segmente įrengiama WC 
patalpa. 
 
Išorės sienos, fasadai. Pastato pagrindinės apdailos medžiagos- skarda(matinė t.pilka). 
 
Stogas. Stogo danga-skarda(matinė, t.pilka).  
 
Vidaus sienos ir pertvaros. Vidaus pertvaros formuojamos iš mūro ir daugiasluoksnių plokščių. 
 
Lubos.  Metalinės konstrukcijos aptaisytos pakabinamomis lubomis. 
Durys. Vitrininės išorės durys. Metalinės vidaus durys su užpildu.  
 
Langai, vitrinos.  Plastikiniai, rekomenduojama 3 stiklų. 
 
Šildymas, vėdinimas: pastate planuojamas natūralus vėdinimas su mechaniniais ventiliatoriais. 
Šildymas nenumatomas. Esant poreikiui patalpas galima pašildyti elektriniais pūtekliais. 
 



Konstruktyvinė schema - sienos, kur visų horizontalių jėgų pagrindinę dalį perima skersinės pastato 
sienos. Vertikalios jėgos per sienas perduodamos į pamatus ir gruntą.  
Išorinės sienos formuojamos iš daugiasluoksnių plokščių tvirtinamų prie metalinio laikančio karkaso.  
 
Pagrindiniai techniniai pastato rodikliai 
 

PASTATO NR. 

ŽYMUO 
Užstatymo plotas,m

2 
Bendras plotas, m

2
 Tūris, m

3
 

Garažų paskirties 

pastatas  
1710,00

 
1990,00 10350 

 

 



PROJEKTUOJAMAS PASTATAS





Sklypo plotas

Sklypo užstatymo tankumas(su silosinėmis)

Garažų skaičius projektuojamame pastate

IKI statybos
darbų
(pagal RC
išrašą)

Sklypo užstatymo intensyvumas

Apželdintas plotas teritorijoje K

Apželdintas plotas teritorijoje I1

17 190 17 190

PO visų sklype
planuojamų
statybos ir griovimo
darbų

39 35

17 36

20

17

10-

-



Garažas

Pagalbinė
patalpa

Garažas

Pagalbinė
patalpa

Garažas

Pagalbinė
patalpa

Garažas

Pagalbinė
patalpa

Garažas

Pagalbinė
patalpa

Pagalbinė
patalpa

Pagalbinė
patalpa

Pagalbinė
patalpa

Pagalbinė
patalpa

Pagalbinė
patalpa

Garažas

Garažas

Garažas

Garažas

Garažas

BB

AA

1 2

1 2

1 2

Garažų plotas ~ 1200 m2

Pagalbinės patalpos (1 aukšte ir antresolėje) ~ 790 m2

Bendras pastato plotas ~ 1990 m2

PASTATO PLANAS IR PJŪVIS A-A

A A

A-A

Įvadai Įvadai
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