
   UAB ,,Polilinija“ 
Neries krantinė 16-114, Kaunas 

Tel. 8-65271128 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
U ž s a k o v a s :    

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ATSTOVAUJAMA  
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAUDONDVARIO 
SENIŪNIJOS SENIŪNĖS DAIVOS BULOTIENĖS 
 
O b j e k t a s :   

KOLUMBARIUMŲ NAUJOSIOSE RAUDONDVARIO KAPINĖSE, 
KAD.NR.5270/0010:852, ŠILELIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. 
SAV. STATYBOS PROJEKTAS 
 
S t a t i n y s :   

KITOS PASKIRTIES STATINIAI (KOLUMBARIUMAS) 
 
S t a t i n i o  k a t e g o r i j a :   

NESUDĖTINGI STATINIAI (I IR II KATEGORIJOS) 
 
E t a p a s :  

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 
P r o j e k t u o t o j a s :  
UAB ,,Polilinija“ 
PV Justina Pliskauskienė, ats.Nr. A 1710 
Arch. Rasa Kučinskienė, ats.Nr. A 2209 
 
 
 

                                                                                              

 
2 0 1 9  



0 2019-10 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

ATESTATO 
NR. 

 

PROJEKTUOTOJAS 
UAB ,,POLILINIJA‘‘ 

 

KOLUMBARIUMŲ NAUJOSIOSE RAUDONDVARIO KAPINĖSE, 
KAD.NR.5270/0010:852, ŠILELIO K., RAUDONDVARIO SEN., 

KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

A1710 PV J. PLISKAUSKIENĖ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 
A2209 ARCH. R. KUČINSKIENĖ  

0 
    
 

LT 
UŽSAKOVAS 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRA-
CIJA ATSTOVAUJAMA KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS RAUDONDVARIO SENIŪNIJOS 
SENIŪNĖS DAIVOS BULOTIENĖS 

ŽYMUO 
2019/10-PP-AR 

LAPAS LAPŲ 

1 7 

 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 
Kolumbariumų naujosiose Raudondvario kapinėse, kad.Nr.5270/0010:852, Šilelio k., Raudondvario 

sen., Kauno r. sav. projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis projektinių pasiūlymų užduotimi. 

Projektinių pasiūlymų paskirtis – išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir 

kitų pagrindinių sprendinių įdėją; specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti; nustatyti žemės 

sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 

nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype 

leidžiama. 

 

BENDRIEJI RODIKLIAI 

 
Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

V. KITI STATINIAI    
1.Kitos paskirties statiniai – kolumbariunas Nr.1 m2 15,50 I grupės 

nesudėtingas 
statinys 

2.Kitos paskirties statiniai – kolumbariunas Nr.2 m2 6,10 I grupės 
nesudėtingas 

statinys 
3.Kitos paskirties statiniai – kolumbariunas Nr.3 m2 4,80 I grupės 

nesudėtingas 
statinys 

4.Kitos paskirties statiniai – kolumbariunas Nr.4 m2 3,60 II grupės 
nesudėtingas 

statinys 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 
1.BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 
 

PROJEKTO PAVADINIMAS –  KOLUMBARIUMŲ NAUJOSIOSE RAUDONDVARIO KAPINĖSE, 

KAD.NR.5270/0010:852, ŠILELIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIŲ ADRESAS – Šilelio k., Raudondvario sen., Kauno raj.sav. 
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STATINIŲ KATEGORIJA – nesudėtingi statiniai (I ir II grupės) 

STATINIŲ PASKIRTIS – kitos paskirties statiniai (kolumbariumas).  

STATYTOJAS / PROJEKTO UŽSAKOVAS – Kauno rajono savivaldybės administracija atstovaujama  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos seniūnės Daivos Bulotienės 

PROJEKTO ETAPAS – projektiniai pasiūlymai 

RENGIAMO PROJEKTO TIKSLAS – įrengti kolumbariumus naujose Raudondvario kapinėse, Šilelio k., 

Raudondvario sen., Kauno raj. savivaldybėje. 

 

2.INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPĄ IR VIETĄ 
 

2.1.Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta), klimato sąlygos ir reljefas 

Projektuojami nauji kolumbariumai Naujosiose Raudondvario kapinėse, esančiose Šilelio kaime, 
Raudondvario seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje. Į kapines atvžiuojama Pakalnės gatve. Kapinės yra 
šlaite, ribojasi su mišku. Gretimas gyvenamųjų namų užstatymas už 250-370m.  

 

 
1pav. Ištrauka iš Kauno rajono bendrojo plano 

 

 
Pav.2. Naujųjų kapinių teritorija. 
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Pav.3. Naujųjų kapinių teritorija. 

 

 

3.SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

3.1.Pagrindinės charakteristikos 

Projektuojami kolumbariumai Naujosiose Raudondvario kapinėse, Šilelio k., Raudondvario sen., Kauno 
r.sav.  

Kolumbariumai projektuojami dviejose vietose.  
Pirmoji vieta - prie pagrindinio įėjimo vartų, netoli esamo šulinio. Pietvakarių pusėje. Kolumbariumas/ 

varpinė. Kolumbariume numatyta 14 nišų. Nuo gatvelės pusės ant kolumbariumo sienos projektuojamas 
teksinis užrašas (ištrauka iš Biblijos ar spalmė). Kolumbariumo viršutinėje dalyje suprojektuota stilizuota 
parpinė iš 4 metalinių stulpų su dviem varpais. Visą kompoziciją viršuje užbaigia metalinis kryžius. 
Komulbariumo apdaila – stukrūrinis tinkas analogiškas esamai tvorai (spalva balta, RAL 9003, papildomai 
tikslinti su esama tvoros spalva). Nišų apdaila – granito plokštės ,,Absoliut Black“, tamsiai pilkos spalvos. 
Nišų lentėlės numatomos iš granito ploštės ,, Kashmir White“, šviesiai pilkos spalvos. Metalinė lentynėlė ir 
vazos gėlėms – tamsiai pilkos spalvos, RAL 7043. Koliumbariumo stogas iš profiliuotos skardos, pilkos 
splavos (nalogiškos esamos tvoros skardai). Apdailos medžiagos ir spalvos tinkslinamos autorinės 
priežiūrosa metu. 

Antroji vieta – dešiniau nuo pagrindinio tako, suformuotoje terasoje. Projektuojamos 3 dalys, kurios 
sudaro uždarą kompleksą. Ties šlaitu formuojamas pusapvali dalis, kuri tarsi atkartoją esamą situaciją. 
Vakarinėje pusėje atskira kolumbariumo dalis, kuri leidžia formuojamai erdvei įgauti uždarumą ir 
užbaigtumą. Per vidurį suprojektuotas kolumbariumas, kuris iš visų pusių turi nišas. Pirmojoje dalyje 
suprojektuotos 48 nišos. Antrojoje dalyje suprojektuota 16 nišų. Trečiojoje, vidurinėje dalyje – 24 nišos. 
Viso – 88 nišos. Kolumbariumų apdaila – klinkerinės plytelės ,,Feldhaus R689NF9“, rudai raudonos spalvos, 
baltas spalvos tinkas RAL 9003, nišų apdaila iš granito plokštės ,, ,,Absoliut Black“, tamsiai pilkos spalvos. 
Nišų lentelės iš granito ploštės ,, Kashmir White“, šviesiai pilkos spalvos. Metalinė lentynėlė ir vazos 
gėlėms – tamsiai pilkos spalvos, RAL 7043. Siekiant išvengti ištisinės sienos vaizdo ir suteikti daugiau 
pramatomumo, kolumbariumas suskirstytas ir atskiras dalis, kurios atskitos žemesnėmis dalimis ant kurių 
suprojektuoti metaliniai indai vandeniui. Vanduo surenkamas nuo kolumbariumų ,,stogų“. Tam numatytos 
metalinės detalės, skirtos vandens nutekėjimui suvaldyti. Apdailos medžiagos ir spalvos tinkslinamos 
autorinės priežiūrosa metu. 

Projektuojamas pėsčiųjų takas nuo įėjimo į kapines (vartų) iki projektuojamų kolumbariumų. Takų 
danga – betoninės trinkelės, pilkos spalvos. Pėsčiųjų tako plotis – 1,5m. Prie įėjimo numatoma aikštelė 
3.5x2m. Tako ilgis – 44m. Šale tako projektuojamas apšvietimas – 3 šviestuvai. Ties takais link 



KOLUMBARIUMŲ NAUJOSIOSE RAUDONDVARIO KAPINĖSE, KAD.NR.5270/0010:852, 
ŠILELIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS 
Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija atstovaujama  
Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos seniūnės Daivos Bulotienės 
Projektuotojas: UAB ,,Polilinija‘‘ (į.k. 301299583) 

PV: Justina Pliskauskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1710)                             2019/10-PP-AR                  

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 7 0 

 

kolumbariumų ir kelio, numatomi numežinti gatvės bordiurai. Nužemintas bordiūras turi būti viename 
lygyje su grindiniu, tačiau leidžiamas 6 mm išsikišimas, jeigu jis yra užapvalintas. Prie numežintų bordiūrų 
numatoma ir įspėjamieji paviršiai, geltonos spalvos trinkelės. Takas maksimaliai prisitaiko prie esamo kelio 
aukščių. 

Suprojektuota ir apinka prie kolumbariumų. Ties kolumbariumais Nr.1-3 numatytos aikštelės su 
suoliukais ir žaliom zonom. Aikštelių danga – betoninės trinkelės, pilkos spalvos. Trinkelės ties 
kolumbariumais dedamos stačiai. Ties kolumbariumu Nr. 3 suformuojama 1,5m takelis, užbaigiant stačiai 
klotomis trinkelėmis, kurios išryškina stačiakampę kolumbariumo formą. Priėjimui prie statinių numatyti 
su laipteliai ir šalia pandusas (8,3%) su turėklais pritaikytais ŽN. Žaliose zonose planuojama sodinti 
daugiamečius dekoratyvinus augalus (rutulinės tujos, kadagiai, kalninė pušis). Šiuo projektu detalus 
apželdinimas nesprendžiamas. Šiaurinėje pusėje esantis štaitas šiek tiek koreguojamas. Esamos pušelės 
išsaugomos. 

Ties kolumbariumu Nr.4 suprojektuota aikštelė, 1.5m nuo statinio su suoliukais. Aikštelės danga – 
betoninės trinkelės, pilkos spalvos. Trinkelės ties kolumbariumais dedamos stačiai. Koreguojamas 
šiaurinėje pusėje esantis šlaitas. Nuo esamo kelio pusės numatomi 3laipteliai. Po takeliu, lietaus vandeniui 
nutekėti reikalingas plastinis vamzdis. Aplink numatomas dekoratyvinių daugiamečių augalų apželdinimas. 

 
3.2. Lietaus nuotekų nuvedimas  

Lietaus vanduo nuo pėsčiųjų takų nuvedamas į esamo kelio pusę ir greta esančią žalią zoną (veją).  
 

3.3. Elektros apšvietimas 
Suprojektuotas pėsčiųjų tako apšvietimas. Numatytos šviestuvų vietos. 
 

3.4. Aplinkos sprendinių pritaikymas neįgaliesiems 
Kolumbariumai ir jų aplinka pritaikyti žmonėms su negalia poreikiams. Kolumbariumų nišos 

suprojektuotos 54cm nuo grindinio. Žemėsnės kolumbariumo dalys yra 47cm aukščio. Perėjimai per 
rengiami su nuleistais bortais pravažiuoti žmonėms su negalia.  

Pėsčiųjų takai turi būti suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. ŽN Pėsčiųjų takų 
plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, projektuojamas pėsčiųjų takas 1500mm pločio. Pėsčiųjų takų 
išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų takų nuolydis turi būti ne didesnis 
kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi 
būti didesni kaip 20 mm. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, 
neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi 
būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose nėra grotų, 
dangčių ir pan.  

Esamo kelio susikirtimų su pėsčiųjų takau vietose turi būti įrengtas nuolydis, sulyginantis pėsčiųjų taką 
su esamo kelio danga. Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš kelio. Kelio ir pėsčiųjų 
tako jungtyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ir skirtingos spalvos įspėjamąja juosta. Pėsčiųjų 
takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis 
vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi 
ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi 
būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, 
grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Pėsčiųjų 
takai, šaligatviai, laiptai, pandusai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. 
Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti 
tamsiuoju paros metu. Matomumui užtikrinti praėjimo vietose, pašalinami matomumui trukdantys 
želdiniai. Į šaligatvius neišsikiša objektai, galintys trukdyti žmonėms su negalia judėjimui. Nuožulnios 
plokštumos nuolydis neturi viršyti 8,3 %. 

Perėjimai per kelią ir nuovažas rengiami su nuleistais bortais pravažiuoti žmonėms su negalia. 
Praėjimo vietose rengiama danga iš plytelių specialaus paviršiaus su iškilimais „Įspėjamasis“ ir „Vedimo“ 
paviršiai silpnaregiams (geltona spalva). Spalvotos su iškiliais kauburėliais ir juostomis betoninių trinkelių 
danga rengiama analogiškai ant pagrindų rengiamų šaligatviams. Užvažiavimai ant perėjų ir šaligatvių 
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projektuoti, atsižvelgiant į žmonių su negalia poreikius. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai 
rekomenduojami tokio reljefo: 

– lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo 
krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 
skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

Išorinių pandusų nuolydis neturi viršyti 8,3 proc. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas. 

Panduso plotis – 1500mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių. Pandusų viršuje ir 

apačioje įrengta po aikštelę lygiu paviršiumi. Jos matmenys: 2400 mm x 2400 mm. Tokiame plote galės 

laisvai manevruoti vežimėliais judantys ir kiti neįgalūs žmonės. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei 

apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm 

ilgio. Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Turėklai turi būti įrengti 

dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900-950 mm aukštyje, apatiniai – 650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar 

panduso juostos plokštumos. Turėklai iš vidinės panduso pusės turi būti ištisiniai. Jei turėklai panduso 

išorinės pusės nėra ištisiniai, būtina 300 mm pratęsti juos į viršutinę ir 300 mm į apatinę laiptų ar panduso 

aikštelę. Turėklai turi būti lygiagretūs su panduso pakilimo plokštuma, o pratęstos jų dalys – lygiagrečios su 

aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios). Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų 

stveriamoji konstrukcija turi būti patogi suimti ranka. Tam būtina naudoti 30-50 mm skersmens elipsės, 

ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklus arba ne platesnius kaip 40 mm stačiakampio formos 

skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į grindinio pusę. Rekomenduojama 

naudoti plastiku aptrauktus metalinius, metalinius ar kitos malonios liesti medžiagos turėklus. Abipus 

kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso 

juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos. 

ŽN pritaikytų laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm, pakopų 

plotis turi būti ne mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos turi būti vienodo aukščio ir 

vienodo pločio. Nedengtų lauko laiptų pakopos turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne siauresnės kaip 

400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo. 
 

3.5. Inžineriniai tinklai 
Šiuo projektu inžineriniai tinklai neprojektuojami.  
 

 

4.STATINIŲ ARCHITEKTŪROS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

4.1.Pagrindinės charakteristikos 

Projektuojami kolumbariumai Naujosiose Raudondvario kapinėse, Šilelio k., Raudondvario sen., Kauno 
r.sav.  

Kolumbariumai projektuojami dviejose vietose.  
Pirmoji vieta - prie pagrindinio įėjimo vartų, netoli esamo šulinio. Pietvakarių pusėje. Kolumbariumas/ 

varpinė (II grupės nesudėtingas statinys). Kolumbariume numatyta 14 nišų. Nuo gatvelės pusės ant 
kolumbariumo sienos projektuojamas teksinis užrašas (ištrauka iš Biblijos ar spalmė). Kolumbariumo 
viršutinėje dalyje suprojektuota stilizuota parpinė iš 4 metalinių stulpų su dviem varpais. Visą kompoziciją 
viršuje užbaigia metalinis kryžius. Komulbariumo apdaila – stukrūrinis tinkas analogiškas esamai tvorai 
(spalva balta, RAL 9003, papildomai tikslinti su esama tvoros spalva). Nišų apdaila – granito plokštės 
,,Absoliut Black“, tamsiai pilkos spalvos. Nišų lentėlės numatomos iš granito ploštės ,, Kashmir White“, 
šviesiai pilkos spalvos. Metalinė lentynėlė ir vazos gėlėms – tamsiai pilkos spalvos, RAL 7043. 
Koliumbariumo stogas iš profiliuotos skardos, pilkos splavos (nalogiškos esamos tvoros skardai). Apdailos 
medžiagos ir spalvos tinkslinamos autorinės priežiūrosa metu. 
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Antroji vieta – dešiniau nuo pagrindinio tako, suformuotoje terasoje. Projektuojamos 3 dalys, kurios 
sudaro uždarą kompleksą. Kolumbariumai yra I grupės nesudėtingi statiniai.  

Ties esamu šlaitu formuojamas pusapvali dalis, kuri tarsi atkartoją esamą situaciją. Vakarinėje pusėje 
atskira kolumbariumo dalis, kuri leidžia formuojamai erdvei įgauti uždarumą ir užbaigtumą. Per vidurį 
suprojektuotas kolumbariumas, kuris iš visų pusių turi nišas. Pirmojoje dalyje suprojektuotos 48 nišos. 
Antrojoje dalyje suprojektuota 16 nišų. Trečiojoje, vidurinėje dalyje – 24 nišos. Viso – 88 nišos. 
Kolumbariumų apdaila – klinkerinės plytelės ,,Feldhaus R689NF9“, rudai raudonos spalvos, baltas spalvos 
tinkas RAL 9003, nišų ir kolumbariumo viršutinės dalys iš granito plokštės ,, ,,Absoliut Black“, tamsiai pilkos 
spalvos. Nišų lentelės iš granito ploštės ,, Kashmir White“, šviesiai pilkos spalvos. Metalinė lentynėlė ir 
vazos gėlėms – tamsiai pilkos spalvos, RAL 7043. Siekiant išvengti ištisinės sienos vaizdo ir suteikti daugiau 
pramatomumo, kolumbariumas suskirstytas ir atskiras dalis, kurios atskitos žemesnėmis dalimis ant kurių 
suprojektuoti metaliniai indai vandeniui. Vanduo surenkamas nuo kolumbariumų ,,stogų“. Tam numatytos 
metalinės detalės, skirtos vandens nutekėjimui suvaldyti. Apdailos medžiagos ir spalvos tinkslinamos 
autorinės priežiūrosa metu. 

 
Pav.4. Kolumbariumas Nr.4, vizualizacija nuo vairtų pusės 

 

      
Pav.5. Kolumbariumai Nr.1-3, vizualizacija tako pusės 
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Pav.6. Kolumbariumai Nr.1-3, vizualizacija  

 

 
Pav.10. Kolumbariumai Nr.1-3, vizualizacija  

 

 
 














































