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Statinio pavadinimas:
Vieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g.61, Alytuje, rekonstravimo projektas.
Statybos adresas:
Lelijų g.61, Alytaus miestas, Alytaus miesto savivaldybė.
Sklypo unikalus Nr.4400-0246-9934; Sklypo kadastrinis Nr.1101/0019:464 Alytaus m.k.v.
Statytojas (užsakovas):
D. V.
Projektuotojas:
UAB „PėVėZė“, Kurpių g.29, Kaunas, architektas ir PV Audrys Karalius;
tel. 8699 48249, karalius@pilotas.lt
Statinio statybos rūšis:
Rekonstravimas.
Statinio paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas.
Statinio kategorija:
Neypatingas.
Projekto rengimo pagrindas:
Žemės ir pastatų nuosavybės dokumentai.
Žemės sklypo planas.
Projektavimo techninė užduotis.
Specialieji architektūros reikalavimai.
Kiti statytojo pateikti dokumentai.
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PROJEKTO SPRENDINIAI
Rekonstruojamų statinių būklė, statybos vieta, reljefas, želdiniai, kontekstas, statybos rūšis,
statinio paskirtis, statinio kategorija:
Rekonstruojamas vieno buto gyvenamasis namas (unikalus Nr.1193-0001-6019) yra 1930 m. statytas
iš rąstų, susidėvėjęs, nevertingos architektūros, be inžinerinės infrastruktūros. Iš jo numatyta palikti
atskirus fragmentus, galimai eksponuojant juos interjere.
Rekonstruojamas ūkinis pastatas (unikalus Nr.1193-001-6020) yra 1965 m. statytas iš medinio
karkaso ir visiškai susidėvėjęs. Kadangi jo architektūra yra nevertinga, jį numatoma griauti.
Rekonstruojamas ūkinis pastatas (unikalus Nr.1193-001-6032) yra 1974 m. statytas iš medinio
karkaso ir visiškai susidėvėjęs. Kadangi jo architektūra yra nevertinga, jį numatoma griauti.
Kieme esantį šulinį numatyta išsaugoti ir naudoti pagal galimybes.
Objekto sklypas yra suformuotas tarpukariu, dabar atlikti nauji sklypo kadastriniai matavimai.
Sklypo reljefas yra dviejų tipų: lygi aikštelė greta gatvės (2/3) ir status šlaitas (1/3), priešingame gatvei
sklypo gale, matomame iš Nemuno slėnio.
Statybos vieta yra Alytaus miesto centrinės dalies urbanistiniame kultūriniame draustinyje –
urbanizuotoje vietovėje.
Rekonstruojamo namo urbanistinė aplinka – sodybinio tipo statiniai, kurių aukštis svyruoja nuo 9 iki 15
metrų. Yra ir pavienių dvibučių bei daugiabučių pastatų. Gretimų pastatų apdaila: medžio lentelės,
tinkas, silikatinių bei keraminių plytų mūras.
Rekonstruojamas statinys – neypatingas. Jo paskirtis – vieno buto gyvenamasis namas.
Architektūriniai sprendiniai:
Pastatas projektuojamas įvertinant šiam Alytaus rajonui būdingą ir vertingą Lelijų gatvėje esantį
nedidelių namukų užstatymą bei priešingoje sklypo pusėje nuo šlaito atsiveriantį panoraminį vaizdą į
Nemuno slėnį ir, žinoma, sklype augantį milžinišką (85 cm skersmens kamienas) šimtametį ąžuolą.
Taip pat daug įtakos kuriant pastato kompoziciją turėjo išilgai sklypo esantis lietaus nuotėkų
požeminis vamzdis, kurio „apžergimo“ schemą derinome su šią komunikaciją eksplotuojančia įmone
„Dzūkijos vandenys“ ir miesto vyriausiu architektu Mindaugu Matažinsku.
Tokiu būdu namas įgavo L formą plane – apeidamas lanku ąžuolą (9 metrai iki kamieno minimum) ir
erdvinio tilto pavidalą – apžergdamas lietaus nuotėkų komunikaciją.
Lelijų gatvės fasadą suformavome vos 7,5 metrų pločio ir 3 metrų aukščio, kad visiškai atitiktų pačių
seniausių gatvelės namų fasadų proporciją.
Nuo Lelijų gatvės link Nemuno šlaito pastato stogo šlaitas kyla su nuolydžiu, suformuodamas
tolimiausioje nuo gatvės kraštinėje dviejų aukštų tūrį.
Šiame Nemuno fasade tiek pirmame, tiek antrame aukšte projektuojame terasą ir balkoną, tokiu būdu
ne tik suteikdami namo gyventojams panoraminių vaizdų, bet ir terasuotai skaidydami pastato tūrį,
kas yra būdinga šio Alytaus šlaito landšaftui. Todėl, žvelgiant iš Nemuno slėnio, pastato fasado
terasavimas jį darniai integruos į gretimą kontekstą.
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Pastato fasadams ir stogui esame numatę raudoną keraminę apdailą. Jos gaminiai ir taikymas bus
detalizuojami Techniniame darbo projekte. Langai, durys ir vitrinos numatyti iš medinių bei aliuminio
gaminių. Garažo vartų ir įėjimo nišos apdaila – termomediena.

SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI
Sklypo plotas _ 0,1157 ha;
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis _ Kita;
Naudojimo būdas _ Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;
Žemės ūkio naudmenų našumo balas _ 40,0;
Matavimų tipas _ žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus;
Sklypo užstatytas plotas _ 447 m2 (iki rekonstravimo – 140,88 m2)
Apželdintas plotas _ 40% (SAR – 25%)
Sklypo užstatymo intensyvumas _ 0,32 (SAR – 0,4) (iki rekonstravimo – 0,13);
Sklypo užstatymo tankis _ 27,8% (SAR – 28%) (iki rekonstravimo – 12%);
Automobilių stovėjimo vietų skaičius _ 8 (2+6) (rekonstruojamo pastato naudingas plotas 344 m2);
REKONSTRUOJAMO STATINIO BENDRIEJI RODIKLIAI
Bendras plotas _ 372 m2 (iki rekonstravimo – 114,38 m2);
Naudingas plotas _ 344 m2 (iki rekonstravimo – 114,38 m2);
Gyvenamasis plotas _ 164 m2 (iki rekonstravimo – 74,07 m2);
Pagalbinis plotas _ 208 m2 (iki rekonstravimo – nežinomas);
Rūsio plotas _ 28 m2 (iki rekonstravimo – nebuvo);
Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus _ 8,5 m (iki rekonstravimo – 7,5 m);
Pastato tūris _ 2081 m3 (iki rekonstravimo – 508 m3);
Aukštų skaičius _ 2 (iki rekonstravimo – 1+M);
SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS SKLYPE
Ryšių linijų apsaugos zonos _ 25 m2;
Elektros linijų apsaugos zonos _ 44 m2;
Dujotiekių apsaugos zonos _ 53 m2;
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos _ 623 m2;
Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje _ 5 m2;
Pareigos

Vardas, pavardė

Atestato Nr.

arch PV

Audrys Karalius

A174

Parašas
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ESAMOS BŪKLĖS IR KONTEKSTO FOTOFIKSACIJA

Namas Lelijų g.59

Namas Lelijų g.61 (rekonstruojamas)

Namas Lelijų g.63

Lelijų g. perspektyva su rekonstruojamu namu

Lelijų gatvės priešingos pusės perspektyva
(Nr.50/52; Nr.48)

Vaizdas iš kiemo į kaimyną Nr.63
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Kiemo vaizdas tarp Nr.59 ir Nr.61

Vaizdas iš kiemo į rekonstruojamą namą ir
kaimyną Nr.59

Vaizdas iš kiemo į kaimyną Nr.59

Vaizdas iš kiemo į kaimyną Nr.59 ir ūkinius `
pastatus

Vaizdas iš kiemo į kaimynus Nr.59 ir Nr.57A

Vaizdas iš kiemo į gatvę ir Nr.63 bei Nr.50

129-XX-PP-AR

Lapas

Lapų

Laida

5

6

0

Vaizdas iš kiemo į kaimyną Nr.59

Vaizdas nuo šlaito į ūkinius pastatus (rek.)

Vaizdas išilgai šlaito

Vaizdas žemyn nuo šlaito

Vaizdas išilgai šlaito į kaimyno Nr.63 ūkinius
statinius

Vaizdas į kaimyno Nr.63 ūkinius statinius
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