OBJEKTAS
ADRESAS
ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS
UŽSAKOVAS / STATYTOJAS
STADIJA
STATINIO STATYBOS RŪŠIS
STATINIO KATEGORIJA
DALYS

VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ,
TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS
ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS
UAB “GAUDESTA”
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
NAUJA STATYBA
NEYPATINGAS
PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTUOTOJAS:
UAB „MAK GROUP“ Į.K. 302735585
ĮMONĖS VADOVAS: ROKAS MASAITIS
PROJEKTO VADOVAS.
ATESTATO NR.: A1675
LINA KIŠONIENĖ
UŽSAKOVAS - STATYTOJAS
UAB “GAUDESTA”

REG. NR.: MAK201903 PP
UAB "MAK GROUP"
Adr.: L. Zamenhofo g. 5, Kaunas
Įm. kodas: 302735585
PVM. K. LT 100006728010
Bankas: AB DNB bankas
A/s LT364010042502942241
Tel.: +37068398769
info@makgroup.eu
www.makgroup.eu

KAUNAS 2019

UAB “MAK GROUP”

VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARŠTIS
EIL.
NR.

BYLOS ŽYMUO

PAVADINIMAS

LAPŲ
SKAIČIUS

1

2

3

4

1.

TDP-PP

2.
3.

TDP-PP
Brėžiniai

0
2019-03
Laidos Nr. Data
KVAL.
DOK.
NR.
A1675

Titulinis

1

Projekto dalies sudėties žiniaraštis

1

Aiškinamasis raštas
Sklypų planai su pastatų išdėstymu, spalviniu sprendimu,
nuovažų ir automobilių parkavimo vietomis, vertikaliniu planu
Nuovažos principinė schema
Principiniai 70 kv.m. vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
aukštų planai
Principiniai 70 kv.m. vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
fasadai ir pjūvis
Principiniai 90 kv.m. V1 vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
aukštų planai
Principiniai 90 kv.m. V1 vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
fasadai ir pjūvis
Principiniai 90 kv.m. V2 vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
aukštų planai
Principiniai 90 kv.m. V2 vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
fasadai ir pjūvis
Principiniai 104 kv.m. vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
aukštų planai
Principiniai 104 kv.m. vienbučio sublokuoto gyvenamojo namo
fasadai ir pjūvis
Principiniai 110 kv.m. V1 vienbučio sublokuoto gyvenamojo
namo aukštų planai
Principiniai 110 kv.m. V1 vienbučio sublokuoto gyvenamojo
namo fasadai ir pjūvis
Principiniai 110 kv.m. V2 vienbučio sublokuoto gyvenamojo
namo aukštų planai
Principiniai 110 kv.m. V2 vienbučio sublokuoto gyvenamojo
namo fasadai ir pjūvis

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Projektinių pasiūlymų patvirtinimui
Pakeitimo aprašas. Priežastis
UAB MAK GROUP
Statinio projekto pavadinimas
Įm.k. 302735585
VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP
Adr.: L. Zamenhofo g. 5, Kaunas
Tel.: +37068398769
ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS
El. paštas: info@makgroup.eu
www.makgroup.eu

PV

Lina Kišonienė

KALBOS Statytojas/užsakovas
TRUMP. UAB „Gaudesta“
LT

Statinio Nr. ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas
Laida
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS. PROJEKTINIAI
0
PASIŪLYMAI
Dokumento žymuo
Lapas Lapų
MAK201903-01-TDP-PP
1
1

UAB “MAK GROUP”
_______________________________________________________________________________________________________________

SKLYPO PLANO IR ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

1. SKLYPO PLANO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Klaipėdos miesto šiaurės rytinėje dalyje projektuojamas vienbučių gyvenamųjų namų kvartalas.
Šiuo metu projektuojamas kvartalas apima teritoriją greta Arimų, Tolminkiemio ir Vėluvos gatvių,
viso ‐ 106 sklypus. Projektuojami vienbučiai gyvenamieji namai, sublokuoti tarpusavyje, dviejų aukštų,
šlaitiniais stogais.
Vieno blokuoto vienbučio gyvenamojo namo išdėstymas ir keliami reikalavimai:
Sklypuose Tolminkiemio g. 4, 10, 16, 22 projektuojamas vienas vienbutis gyvenamasis namas
sublokuotas su kitame sklype blokuotais vienbučiais gyvenamaisiais namais.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 punkto 2 papunkčiu Statinių statyba
galima vieno ar dviejų butų gyvenamųjų pastatų žemės sklypuose statant naujus, rekonstruojant,
remontuojant pastatus, kai nepažeidžiamas teisės aktų nustatytas leistinas pastatų aukštis,
maksimalus sklypo užstatymo tankis ir maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas.
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, 9 priedo „Namų sklypų
užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“, 3‐io punkto nuostatos sako, kad „Projektuojant, statant naują
statinį, rekonstruojant statinį ar keičiant statinio paskirtį, Namui skirtas žemės sklypas negali būti
mažesnis kaip 400 m2, o vienbučio blokuoto užstatymo tipo kiekvienam Namui skirtas sklypas (ar jo
dalis) – ne mažesnis kaip 200 m2“.
Yra parengtas ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas
žemėtvarkinis projektas, kuriame nėra numatyti papildomi reikalavimai užstatymui, todėl blokuotas
vienbučių užstatymas yra galimas.
Aukščiau minėtų sklypų plotai yra virš 200 m2, todėl vadovaujantis LR teritorijų planavimo
įstatymu ir STR 2.02.09:2005 nuostatomis, vienas vienbutis blokuotas gyvenamasis namas gali būti
projektuojamas.
Sklypo tankumo reikalavimai nustatomi vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“, 9 priedo reikalavimais.
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, 9 priedo „Namų sklypų
užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“, 1‐o punkto nuostatos sako, kad „Maksimalus sklypo užstatymo
intensyvumas yra 0,4, vienbučio blokuoto užstatymo tipo, kai namai statomi atskiruose sklypuose –
0,8, išskyrus atvejus, kai teritorijų planavimo dokumentuose užstatymo intensyvumas
nustatytas mažesnis.
Blokuotas užstatymas numatomas blokuojant atskiruose gretimuose sklypuose, todėl
vadovaujantis STR 2.02.09:2005 aukščiau minėto punkto nuostatomis, aukščiau minėtuose sklypuose
numatomas galimas intensyvumas iki 0,8.
Kiekvienam projektuojamam sublokuotam gyvenamajam namui numatytas atskiras įvažiavimą į
sklypą, įvažos apjungiamos tarpusavyje, pagal brėžinyje SP.B‐02 pateiktą schemą.
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Dviejų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų išdėstymas ir keliami reikalavimai:
Sklypuose Arimų g. 50, 52, 52A, 54, 54A, Tolminkiemio g. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 26, 37, 39, 41, 43, 57, 59, 61, 63, Vėluvos g. 1, 3, 5, 7, 41, 43, 45, 47 projektuojama po du
sublokuotus dviejų aukštų vienbučius gyvenamuosius namus.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 punkto 2 papunkčiu Statinių statyba
galima vieno ar dviejų butų gyvenamųjų pastatų žemės sklypuose statant naujus, rekonstruojant,
remontuojant pastatus, kai nepažeidžiamas teisės aktų nustatytas leistinas pastatų aukštis,
maksimalus sklypo užstatymo tankis ir maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas.
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, 9 priedo „Namų sklypų
užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“, 3‐io punkto nuostatos sako, kad „Projektuojant, statant naują
statinį, rekonstruojant statinį ar keičiant statinio paskirtį, Namui skirtas žemės sklypas negali būti
mažesnis kaip 400 m2, o vienbučio blokuoto užstatymo tipo kiekvienam Namui skirtas sklypas (ar jo
dalis) – ne mažesnis kaip 200 m2“.
Bendruoju atveju, teisės aktai nereglamentuoja galimo gyvenamųjų pastatų skaičiaus vienbučių ir
dvibučių gyvenamosios paskirties žemės sklype, išskyrus tuos atvejus, kai yra parengti atitinkami
teritorijų planavimo dokumentai ir juose numatyta kitaip. Yra parengtas ir Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas žemėtvarkinis projektas, kuriame nėra
numatyti papildomi reikalavimai užstatymui, todėl blokuotas vienbučių užstatymas yra galimas.
Aukščiau minėtų sklypų plotai yra virš 400 m2, todėl vadovaujantis LR teritorijų planavimo
įstatymu ir STR 2.02.09:2005 nuostatomis, du vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai gali būti
projektuojami viename sklype.
Sklypo tankumo reikalavimai nustatomi vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“, 9 priedo reikalavimais.
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, 9 priedo „Namų sklypų
užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“, 1‐o punkto nuostatos sako, kad „Maksimalus sklypo užstatymo
intensyvumas yra 0,4, vienbučio blokuoto užstatymo tipo, kai namai statomi atskiruose sklypuose –
0,8, išskyrus atvejus, kai teritorijų planavimo dokumentuose užstatymo intensyvumas
nustatytas mažesnis.
Sklypuose Arimų g. 50, 52, 52A, 54, 54A, Tolminkiemio g. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 26, 37, 39, 41, 43, 57, 59, 61, 63, Vėluvos g. 1, 3, 45, 47 projektuojama po du sublokuotus
dviejų aukštų vienbučius gyvenamuosius namus. Blokuotas užstatymas numatomas blokuojant sklype
ir atskiruose gretimuose sklypuose, todėl vadovaujantis STR 2.02.09:2005 aukščiau minėto punkto
nuostatomis, aukščiau minėtuose sklypuose numatomas galimas intensyvumas iki 0,8.
Sklypuose Vėluvos g. 5, 7, 41, 43, projektuojama po du sublokuotus dviejų aukštų vienbučius
gyvenamuosius namus. Blokuotas užstatymas numatomas blokuojant sklype, todėl vadovaujantis STR
2.02.09:2005 aukščiau minėto punkto nuostatomis, aukščiau minėtuose sklypuose numatomas
galimas intensyvumas iki 0,4.
Kiekvienam projektuojamam sublokuotam gyvenamajam namui numatytas atskiras įvažiavimą į
sklypą, įvažos apjungiamos tarpusavyje, pagal brėžinyje SP.B‐02 pateiktą schemą.
Trijų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų išdėstymas ir keliami reikalavimai:
Sklypuose Arimų g. 42, 44, 46, 48, 56, Tolminkiemio g. 9, 28 projektuojama po tris sublokuotus
vienbučius gyvenamuosius namus.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 punkto 2 papunkčiu Statinių statyba
galima vieno ar dviejų butų gyvenamųjų pastatų žemės sklypuose statant naujus, rekonstruojant,
remontuojant pastatus, kai nepažeidžiamas teisės aktų nustatytas leistinas pastatų aukštis,
maksimalus sklypo užstatymo tankis ir maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas.
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STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, 9 priedo „Namų sklypų
užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“, 3‐io punkto nuostatos sako, kad „Projektuojant, statant naują
statinį, rekonstruojant statinį ar keičiant statinio paskirtį, Namui skirtas žemės sklypas negali būti
mažesnis kaip 400 m2, o vienbučio blokuoto užstatymo tipo kiekvienam Namui skirtas sklypas (ar jo
dalis) – ne mažesnis kaip 200 m2“.
Bendruoju atveju, teisės aktai nereglamentuoja galimo gyvenamųjų pastatų skaičiaus vienbučių ir
dvibučių gyvenamosios paskirties žemės sklype, išskyrus tuos atvejus, kai yra parengti atitinkami
teritorijų planavimo dokumentai ir juose numatyta kitaip. Yra parengtas ir Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas žemėtvarkinis projektas, kuriame nėra
numatyti papildomi reikalavimai užstatymui, todėl blokuotas vienbučių užstatymas yra galimas.
Aukščiau minėtų sklypų plotai yra virš 600 m2, todėl vadovaujantis LR teritorijų planavimo
įstatymu ir STR 2.02.09:2005 nuostatomis, trys vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai gali būti
projektuojami viename sklype.
Sklypo tankumo reikalavimai nustatomi vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“, 9 priedo reikalavimais.
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, 9 priedo „Namų sklypų
užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“, 1‐o punkto nuostatos sako, kad „Maksimalus sklypo užstatymo
intensyvumas yra 0,4, vienbučio blokuoto užstatymo tipo, kai namai statomi atskiruose sklypuose –
0,8, išskyrus atvejus, kai teritorijų planavimo dokumentuose užstatymo intensyvumas
nustatytas mažesnis.
Sklypuose Arimų g. 42, 44, 46, 48, 56, 60, 62, Tolminkiemio g. 28 projektuojama po tris
sublokuotus dviejų aukštų vienbučius gyvenamuosius namus. Blokuotas užstatymas numatomas
blokuojant sklype ir atskiruose gretimuose sklypuose, todėl vadovaujantis STR 2.02.09:2005 aukščiau
minėto punkto nuostatomis, aukščiau minėtuose sklypuose numatomas galimas intensyvumas iki 0,8.
Sklype Tolminkiemio g. 9, projektuojama po tris sublokuotus dviejų aukštų vienbučius
gyvenamuosius namus. Blokuotas užstatymas numatomas blokuojant sklype, todėl vadovaujantis STR
2.02.09:2005 aukščiau minėto punkto nuostatomis, aukščiau minėtuose sklypuose numatomas
galimas intensyvumas iki 0,4.
Kiekvienam projektuojamam sublokuotam gyvenamajam namui numatytas atskiras įvažiavimą į
sklypą, įvažos apjungiamos tarpusavyje, pagal brėžinyje SP.B‐02 pateiktą schemą.
Kiti numatomi reikalavimai:
Gyvenamiesiems namams numatytas elektros, vandentiekio, tiekimas, buitinių ir lietaus nuotekų
šalinimas.
Kvartalo aukščių planas pateikiamas projektinių pasiūlymų SP.B‐01 brėžinyje.
Kvartalo nuovažų į sklypus ir automobilių parkavimo sprendimai pateikiami projektinių pasiūlymų
SP.B‐01 brėžinyje.
Projektuojamam sublokuotam gyvenamajam namui numatytas atskiras įvažiavimą į sklypą, įvažos
apjungiamos tarpusavyje, pagal brėžinyje SP.B‐02 pateiktą schemą.
Kiekviename sklype numatyta vieta buitinių atliekų konteineriams.
Sklype klojama trinkelių danga, numatomas teisės aktais reglamentuojamas apželdinimo plotas.
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Dviejų aukštų sublokuotų namų plotas svyruoja nuo 70 iki 140 kv.m.
Sublokuoti namai projektuojami dvišlaičiais stogais.
Pastatų apdailai numatoma naudoti klinkerio plytas, stogo dangai čerpes šlaitiniams stogams ir
prilydomą hidroizoliacinę dangą sutapdintiems stogams.
Klinkerio plytas numatoma naudoti tamsiai rudos, molio raudonumo ir baltos spalvos.
Stogo dangos (čerpių), apskardinimų ir langų rėmų spalva ‐ tamsiai pilka, artima RAL 7024.
Spalvinis kvartalo pastatų sprendimas pateikiamas projektinių pasiūlymų SP.B‐01 brėžinyje.
Vienas sublokuotas gyvenamasis namas yra skirtas vienos šeimos narių asmeniniam naudojimui.
Bendru atveju, pirmame aukšte projektuojamas koridorius, katilinė‐sandėliukas, san. mazgas,
svetainė su valgomojo zona ir virtuvės zona. Antrame aukšte projektuojamas koridorius, miegamasis
su drabužine, vonios patalpa ir du/trys kambariai.
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