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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Informacija apie numatytus projektuoti statinius 
Projektuojama kitos paskirties pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklype 
rekonstruoti esamą gamybos, pramonės paskirties pastatą – stalių dirbtuves, dalį jų nuardant. Prie 
rekonstruojamų stalių dirbtuvių projektuojamas naujas statinys – sandėlis bei griaunama kito 
inžinerinio statinio paskirties esama stoginė. 
Objektų statybos vieta. S. Raštikio g. 14, Kaunas; skl. Kad. Nr. 1901/0079:13; Rekonstruojamo 
statinio un. Nr. 1998-8016-6021; Griaunamo statinio un. Nr. 1998-8016-6032. 
Rekonstruojamo statinio paskirtis – gamybos; statomo statinio paskirtis – sandėliavimo; griaunamo 
statinio paskirtis – kitas inžinerinis statinys. 
Statybos rūšys: Esamo statinio rekonstravimas; sandėliavimo pastato statyba; kito inžinerinio 
statinio griovimas. 
Statinių kategorija: Neypatingas statinys. 
Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

 
Esama padėtis:  
Sklypas orientuotas pietvakarių – šiaurės rytų kryptimis, apsuptas kaimyninių sklypų iš trijų pusių, 
pietvakarių pusėje ribojasi su pravažiavimo gatve, išeinančia iš S. Raštikio gatvės. 
Yra vienas įvažiavimas į sklypą iš minėtos privažiavimo gatvės, taip pat galima privažiuoti prie 
projektuojamo pastato iš kaimyninio sklypo pietryčių pusėje. Sklypo reljefas gana lygus. 
Kaimyninių sklypų užstatyme dominuoja pramonės sandėliavimo pastatai, gamybinės teritorijos. 
Esama teritorija dalinai apželdinta, sklypo pietrytinėje pusėje – senų esamų medžių eilė.   
Sklypo teritorija nesutvarkyta, esamas gamybinis pastatas, numatoma griauti stoginė, - prastos 
architektūrinės išvaizdos. Sklype yra esami menkaverčiai laikini įrenginiai (metalinis garažas) – 
demontuojami.  
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Esama fotofiksacija nuo pravažiavimo gatvės pietvakarių pusėje 
Prie projektinių pasiūlymų pridedami esamo gamybinio statinio konstrukcijų tyrimai bei būklės 
įvertinimas. 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Sklypo planas 
Pagal Kauno miesto bendrąjį planą sklypas, kuriame projektuojami pastatai - mišraus užstatymo 
teritorijos, atliekančios linijinių centrų funkcijas. Galimos paskirtys: pramonės ir sandėliavimo tik 
esamuose šios paskirties sklypuose ir kuriuose stovi pramonės paskirties pastatai.  

 
Esamose verslo ir pramonės teritorijose pagal bendrojo plano sprendinius galima kokybinė plėtra 
gerinant pastatų ir teritorijų inžinerinių sistemų būklę, pastatų ir teritorijų estetinį vaizdą, vykdant 
gamybos procesų modernizavimą; galima gamybos plėtra rekonstruojant bei galimai tankinant 
užstatymą, bet išlaikant teritorijai nustatytus užstatymo tankio ir intensyvumo rodiklius. 
Bendrajame plane teritorijai nustatytas maksimalus užstatymo intensyvumas UI iki 2. Maksimalus 
aukštis iki 12 m. 
Projekte numatoma rekonstruoti esamą gamybinį pastatą, jį sumažinant, ir statyti naują sandėlį, 
atsižvelgiant į statytojo gamybinės bei sandėliavimo veiklos poreikius ir užduotį projektuotojui. 
Sklypas sutvarkomas, griaunama esama stoginė, išvalomi sklype esami laikini statiniai (metalinis 
garažas ir kt.) Naujas sandėlis blokuojamas prie gamybinio pastato, atskiriant juos projektuojama 
ugniasiene. Sandėliavimo pastatas šiaurės vakarų pusėje statomas prie sklypo ribos, atskiriant 
sklypus projektuojama ugniasiene. Šiaurės rytų pusėje sandėlis statomas 1 m atstumu nuo sklypo 
ribos ir 8 m atstumu nuo esamo kitame slype statinio.  Prie projekto pridedami kaimyninių sklypų 
naudotojų sutikimai.   
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Projektuojamas įvažiavimas į sklypą esamo įvažiavimo vietoje, prie projektuojamo statinio taip pat 
galima privažiuoti pietryčių pusėje gretimame sklype esančiu privažiavimu, kurio naudotojas yra ir 
projektuojamų pastatų statytojas. 
Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto remiantis Priklausomųjų 
želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms 10 
%. Projektuojamas želdynų plotas 20,8 %.  Sprendiniuose saugomi esami seni medžiai. 
Sklype projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, privažiavimai. Automobilių parkavimas 
skaičiuojamas: sandėliavimo paskirties pastatams - 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto, gamybos ir 
pramonės paskirties pastatams 1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto. Projektuojamos 2 vietos 
gamybos pastatui bei 4 vietos sandėliavimo pastatui, viso 6 automobilių parkavimo vietos.  
Sklypo rodikliai: 
Sklypo plotas: 1754 m2 

Sklypo užstatymo intensyvumas /esamas/ 0.20 
Sklypo užstatymo intensyvumas /projektuojamas/ 0,58 
Sklypo užstatymo tankumas /esamas/ 29,58% 

Sklypo užstatymo tankumas /projektuojamas/ 57.42% 
Pastatų architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai:  
Rekonstruojamas gamybinis pastatas - vieno aukšto su dviejų aukštų priestatu, dalinai nuardomas. 
Pamatai po sienomis juostiniai monolitinio betono, po kolonomis- betono monolito stulpiniai. 
Sienos dauguma silikatinių plytų, išorėje sienos netinkuotos. Perdangos bei stogo denginio 
konstrukcijos – medinės, projektu keičiamos į lengvų metalo konstrukcijų. Keičiama stogo danga, 
fasadai dengiami daugiasluoksnėmis metalo plokštėmis, kaip ir projektuojamas sandėlis. 
Gamybinio pastato konstrukcijos reikiamose vietose stiprinamos, konstrukcijų stiprinimo 
sprendiniai bus projektuojami pastato techniniame projekte. Rekonstruojama esama laiptinė; 
antrame aukšte projektuojamos pagalbinės patalpos. 
Dalinai keičiamas gamybinio pastato išplanavimas, numatant patalpas darbuotojams – poilsio, 
persirengimo bei sanmazgus. Viso abiejų pastatų komplekse numatoma dirbti 4 – 5 darbuotojams, 
buitinėmis patalpomis darbuotojai naudosis tik gamybiniame pastate. Sandėliavimo pastate 
numatoma viena patalpa – sandėlis (pagal statytojo užduotį projektuotojui). 
Sandėliavimo pastatas projektuojamas karkasinės konstrukcijos, kolonos monolitinio g/b, denginio 
konstrukcijos metalo profilių. Projektuojamos sienos surenkamų daugiasluoksnių metalo plokščių, 
stogo danga – metalo profilių. 
Rekonstruojant esamą gamybinį statinį gerinama jo išvaizda, konstrukcijų būklė, pastatas 
modernizuojamas. Naujas sandėliavimo paskirties statinys projektuojamas atsižvelgiant į didinamas 
statytojo gamybos apimtis bei į gamybinės veiklos specifiką, modernizuojant gamybą bei augant 
sandėliavimo poreikiui. Pastatas statomas sklypo viduje, pasirenkant neutralią architektūrinę 
išraišką ir neakcentuojant pastato. 
Statinių rodikliai: 
Gamybinio pastato bendras plotas  252,42  m2 

Projektuojamo sandėlio bendras plotas 764 m2  
Viso projektuojamų pastatų bendras plotas 1007,2 m2 
Sandėlio tūris 8599 m3 
Sandėlio aukštis 11,50 m 
Gamybinio pastato tūris 1040 m3 

Gamybinio pastato aukštis – esamas (apie 6,5 m) 
 
 
 
Inžineriniai tinklai 
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Projektuojami vandentiekio, nuotekų, lietaus surinkimo inžineriniai tinklai, numatant naujas 
pasijungimo vietas pagal UAB „Kauno vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas. Inžineriniai 
tinklai, esantys naujo statinio statybos vietoje, perklojami. 
Projektuojamas elektros pajungimas. 
Pastatų šildymas numatomas šilumos siurbliu, elektra. 
Gaisrinė sauga 
Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniai priskiriami P.2.8, P.2.9 statinių grupėms. 
Projektuojami pastatai Cg kategorijos. Pastatai projektuojami II ugniaatsparumo laipsnio. 
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės: 
Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir 
sandėliavimo patalpos 

sienos ir lubos D–s2, d2 
grindys DFL–s1 

 
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 
Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

II 8 8 10 
Nuo II ugniaatsparumo pastatų: pastato pietryčių pusėje 8m ir daugiau, nuo pastato šiaurės rytų 
pusėje daugiau už 9 m. 
Priešgaisrinės sienos (ekranai) turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos 
produktų. 
Priešgaisrinės sienos (ekrano) atsparumas ugniai: Priešgaisrinės sienos (ekrano) atsparumas ugniai 
EI–M arba REI ne mažesnis kaip (min.)(1)     II ugniaatsparumo pastatams 60. 
Evakuavimosi keliai: Leidžiama įrengti vieną evakavimo(si) kelią iš Cg kategorijai pagal sprogimo 
ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų, kai jose būna ne daugiau kaip 25 žmonės arba patalpos plotas 
yra ne didesnis kaip 1000 kv. m. 
Keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti: 
Kelias privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15 m, 
gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastatų. Kelių plotis turi būti ne mažesnis 
kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m; 
Pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki stogo karnizo arba lauko sienos viršaus 
(parapeto) yra didesnis kaip 10 m, būtina numatyti tinkamus vidinius arba išorinius išėjimus ant 
stogo ugniagesiams gelbėtojams. Ugniagesių patekimas ant projektuojamų pastatų stogo bus 
sprendžiamas techniniame projekte. 
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas: 
Fg = FsꞏGꞏcos(90KH), 
Fg=10000 * 1 * cos(90 * 3/10) = 10000 * 0.89100652418 = 8910.065 maksimalus gaisrinio 
skyriaus plotas. 
Atliekų tvarkymas 
Statybinės atliekos statomame objekte turi būti tvarkomos vykdant vyriausybės nurodymus. 
Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 
- atliekas, tinkamas naudoti vietoje /betono, keramikos, medienos metalo gaminių, termoizoliacinių 
medžiagų ir kitų nedegių gaminių/, kurias planuojama panaudoti aikštelių, takų dangų pagrindams 
įrengti, teritorijų tvarkymui 
- atliekas tinkamas perdirbti /betono, keramikos, bituminių medžiagų/, baigiantis statybai 
pristatomas į perdirbimo gamyklas 
- atliekas, netinkamas naudoti ir perdirbti /statybines šiukšles ir atliekas, tarp jų tarą ir pakuotę 
užterštą kenksmingomis medžiagomis/, išvežamos į sąvartynus. 
Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje,  konteineriuose ar kitose uždarose talpyklose. Statybinių atliekų turėtojas 
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atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus bei 
pamatų apšiltinimo darbus, naudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti, atliekamas gruntas 
išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. Statytojas, baigęs 
statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 
naudoti ir perdirbti statybinių atliekų pristatymą į įformintą sąvartyną.  
 
 
 

Projekto vadovė                           ..........................................Vida Davidonienė 
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