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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2020 m. spalis 20 d. 
 
 
Projekto pavadinimas: 
Administracinės paskirties pastato Panerių g. Nr. 258C Kaune, naujos statybos projektas (neypatingas 
statinys) 
Pastato naudojimo paskirtis pagal STR - (7.2. administracinės paskirties pastatai) 
Užsakovas (statytojas) – Vytenis Daknys 
Rangovas (statinio projekto rengėjas): UAB „JAS“ 
Statybos vieta : Panerių g. Nr. 258B Kaunas, 
 
Esama padėtis: 
Projektuojama vieta- Panerių g. Nr. 258C Kaune 
Sklypas - unikalus Nr.- 4400-5105-1573 
Sklypas - kadastrinis Nr.- 1901/0018:136 Kauno m. k. v. 
Sklypas – paskirtis – komercinės paskirties objektų teritorijos 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita 
Pagrindiniai sklypo rodikliai: 
Sklypo plotas 0,0784 ha 
Nekilnojamų kultūros vertybių sklype nėra 
Sklype įregistruotų požeminių ir antžeminių komunikacijų apsaugos zonų(pagal registro įrašą) nėra 
Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonų nėra 
Sklypas neužstatytas 
Sklypas nuosavybės teise priklauso Vyteniui Dakniui 
 
Bendrieji rodikliai: 
Sklypo plotas – 783.73 kv. m.  
Užstatymo plotas – 192.67 kv. m. 
Bendras plotas – 322.19 kv. m. 
Darbo plotas – 249.86 kv. m. 
Pastato tūris – 1513 kūbiniai m.  
Pastato aukštis – 7.85 m. 
Užstatymo tankis – 0.24 
Užstatymo intensyvumas – 0.41 
Parkavimo vietų skaičius – 11 (1 vieta neįgaliojo) 
 
Projektuojamas administracinės paskirties naujas pastatas, planuojamas statyti tuščiame sklype Panerių 
gatvėje 258C Kaune. Sklypas yra ant Neries upės šlaito iš rytų pusės, ir Panerių gatvės iš Vakarų puses. 
Pietinė sklypo dalis ribojasi su kaimyniniu sklypu, šiaurinė sklypo pusė – valstybinė nenaudojama žemė. 
Pastatas numatomas apie180 m² užstatymo ploto, dviejų aukštų. Fasadai lengvų konstrukcijų, pagrindinės 
konstrukcijos – monolitinė perdanga ant gelžbetonio kolonų.  
Pastatas atitinka A++ energetinę klasę.  
Pastato patalpos vėdinamos ir vėsinamos mechaniškai, naudojant rekuperacinę sistemą. Kiekviena patalpa 
turi atidaromą langą. 
Kiekviename pastato aukšte įrengiami tualetai vyrams ir moterims, pirmame aukšte įrengiamas tualetas 
neįgaliajam, bei valymo priemonių patalpa antrame aukšte. 
Tamsios paros metu pastato patalpos apšviečiamos LED tipo šviestuvais, užtikrinant 500 LUX darbo vietos 
apšviestumą. 
 
Sklype numatoma 15% vejos, o likusi teritorija grindžiama trinkelėmis  
Sklype numatoma 11 vietų automobiliams parkuoti.  
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Pastatas šildomas elektriniais prietaisais. 
Pastate numatoma gaisro ir apsauginė signalizacijos. 
 
Pastato inžinerinės komunikacijos pajungiamos prie miesto inžinerinių tinklų, pagal išduotas prisijungimo 
sąlygas. 
Sklypas aptveriamas segmentine, ažūrine tvora su automatiniais vartais iš Panerių gatvės pusės. 
 
Pastatas pilnai pritaikomas žmonėms su negalia, numatyta vieta automobilio parkavimui. Neįgaliųjų 
automobilių stovėjimo vieta įrengiama arčiausiai įėjimo į pastatą ne didesniu kaip 50 m atstumu,  
Pastate numatytas tualetas neįgaliajam, koridoriuose ir prieigose š pastatą laipteliu. Nėra. 
Pagrindinio įėjimo ir įėjimų, tarpdurio minimalus laisvasis plotis yra ne mažesnis kaip 850 mm 
853. Riboto judumo asmenims įrengiami B, tipo tualetai vadovaujantis ISO 21542:2011 26 skyriumi [5.10].54. 
Visuomeninės paskirties statinio (patalpų) pirmame aukšte, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 100 m2 ir ne 
didesnis kaip 200 m2, įrengiamas ne mažiau kaip vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims B tipo 
tualetas su įėjimu iš bendrojo naudojimo patalpų, tarp durų minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose 
įrengiamų unitazų viršus turi būti 430 –520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. 60.  
 
 
 
Projekto vadovas V.Juozaitis........................................................... 


















