PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS
1.1 LR įstatymai:
 LR Statybos įstatymas. (Žin., 1996, Nr. 32-788; Nr. XII-2573, 2016-06-30);
 „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, Žin., 1998, Nr. 44-1224, pakeitimas Žin., 2008, Nr.
A1-22/D1-34;
 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT5-00”; Žin., 2000, Nr. 6-169;
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; Žin., 2010, Nr. 112-5717;
 Lietuvos respublikos neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37, 2004,
Nr. 153-5571);
1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
 STR1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
 STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
 STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”
 STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“;
 STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
1.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
 STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;
 STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
 STR 2.01.01(3):1999,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
 STR 2.03.01:2001. ,, Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
 2014-04-02 įsakymas Nr. 1-144 (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078) ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai“;
 STR 2.05.03.2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai;
 STR 2.05.05.2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
 STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos;
 STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
PASTABA:
Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, įsigalioja automatiškai juos pakeičiantys.
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2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS


Objektas:
Kolumbariumų statinių (II gr. nesudėtingas) kad.nr. 5270/0013:404, Radikių k., Domeikavos sen.,
Kauno r. sav., statybos projektas (projektiniai pasiūlymai)

Statybos adresas:
Radikių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kad.nr. 5217/0013:404
 Statinio kategorija:
II gr. nesudėtingas.
 Statybos darbų rūšis:
STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" p. 7.1. naujo statinio statyba;
 Statytojas (užsakovas):
UAB „Komunalinių paslaugų centras“

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį:
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 15.2. II grupės nesudėtingieji statiniai.
Projektuotojas:
Projektą parengė MB ,,1architektas“, įmonės kodas 304230521, adresas – Lazdynėlių g. 12-14,
Kaunas , tel.: 8-600-66641. Projekto vadovas – Milda Barčauskaitė (Atestato Nr. A1973)

Projektavimos ir statybos finansavimo šaltiniai.
Projektavimo ir statybos darbai finansuojami valstybinėmis lėšomis.

Projekto rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas yra užsakovo pateikta projektavimo užduotis.

Projektavimo etapai (stadijos).
Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – parengiamas techninis darbo projektas. Jo sudėtis ir
detalumas atitinka STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus.

Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas.
Statinio statyba vyksta vienu etapu
3. ESAMOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS
Teritorija.
Sklypas yra Kauno r., Radikių k. Sklypo plotas 5561 m2. Situacijos schema:
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Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis.
Kita.
Naudojimo būdas.
Bendro naudojimo teritorijos.
Žemės naudojimo apribojimai.
Miško naudojimo apribojimai
Reljefas.
Reljefas sklype kinta nežymiai. Nekeičiamas.
Gretimos teritorijos, transporto tinklas– keliai, gatvės.
Patekimas į sklypą iš Panerių g.
Esami pastatai.
Nėra.

4. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
SKLYPAS.
Sklypo forma netaisyklinga, sklypo viduryje įsiterpusios kapinės.
Patekimas į sklypą iš Panerių gatvės. Esamas parkavimas prie kapinių neorganizuotas, nėra kietos
dangos. Numatomas aikštelės kietos dangos įrengimas (asfalto danga), bei 11 automobilių stovėjimo
vietų (viena jų skirta ŽN su išlipimo aikštele). Sklype, išsaugant kuo daugiau esamų medžių, organiškai
vingiuoja takas iki kolumbariumų statinių ir kapinių. Visų takų plotis ne mažiau 1,2 m. Takų dangai
numatytos granito trinkelės.
Naujai statomi kolumbariumų statiniai išdėstomi rytinėje sklypo dalyje, siekiant išsaugoti kuo
daugiau medžių parenkama detali vieta.
KOLUMBARIUMŲ STATINIAI.
Architektūra
Kolumbariumų koncepcija – monolitinis segmentas su rūdinto metalo dalimis. Kiekviename
segmente suprojektuotos keturios angos, skirtos urnoms. Angos uždaromos rūdinto metalo lakštais, vienas
lakštas išraižomas/išpjaustomas (su palaidoto asmens duomenimis), kitas ryškesnio atspalvio dedamas po
išraižytu - apsaugo angas nuo išorinio poveikio. Monolite, uždengus metalo lakštais angas, susiformuoja
kryžiaus forma.
Siekiant kolumbariumų statinius integruotį į gamtinę aplinką už jų formuojami apželdinto grunto
pylimai, juos uždengiantys iš vienos pusės.
Spalvinis sprendimas – pilkas monolitas ir rūdintas metalas, miško fone.
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