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„KAPINĖS. PRIEŽIŪROS TARNYBOS PASTATAS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI, APŠVIETIMAS, 

VIEŠOJO WC PASTATAS, DRENAŽAS, PREKYVIETĖ“ PROJEKTO KOREGAVIMAS „A“ LAIDA, KEIČIANT 

PROJEKTO SPRENDINIUS.  KAPINIŲ, ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SU KREMAVIMO - 

PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOMIS, PASTATO KAUNO R. SAV., ROKŲ SEN., VAINATRAKIO K. (KAD.NR. 

5273/0006:354), NAUJOS STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas. 

 

Statinio pavadinimas: Kapinės, administracinės paskirties pastatas su kremavimo - paslaugų paskirties patalpomis. 

Sklypo vieta: Kauno r. Sav., rokų sen., Vainatrakio k. (kad.nr. 5273/0006:354). 

Statytojas, užsakovas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319, administracijos direktorius Vilius Šiliauskas. 

Projektuotojas/ projektinių pasiūlymų rengėjas: MB AMEBA (įm. kodas 304826553), direktorius – Mantas Kišonas. 

Architektė: E. Baranauskienė. 

Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas: Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis užsakovo patvirtinta 

projektavimo sutartimi ir technine užduotimi, techninėmis prisijungimo sąlygomis bei teisės aktais ir kitais 

privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 

Statybos rūšis: Nauja statyba.  

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.  

Statinio paskirtis: Administracinė su kremavimo - paslaugų paskirtimi. 

Statinių grupė: Paslaugų paskirties (7.4), administracinės paskirties (7.2).  

 

1.2. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas 

 

Duomenys apie sklypą: 

- Sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre Nr. 44/2107388, kadastro Nr. 

5273/0006:354; 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo 

naudojimo) teritorijos. 

Plotas: 38.7784 ha 
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Nuosavybės teisė: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927. 

Sudaryta panaudos sutartis: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319. 

Statybos finansavimo šaltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo - statytojo 

lėšomis. 

 

 
 

Ištrauka iš VĮ Registrų centro žemėlapio 

 

 

Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas: Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis projektavimo užduotimi, 

teisės aktais ir kitais privalomais projekto rengimo dokumentais. 

Projektiniai pasiūlymai rengiami naujos statybos pastato projektui. 

Ankstesniu projektu, kuriam buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pirmuoju etapu buvo numatyti: kapinių 

teritorijos privažiavimo kelių, takų tinklo, priežiūros tarnybos pastato, wc pastato, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei 

apšvietimo tinklai, kapaviečių formavimo, jų eksploatavimo infrastruktūros įrengimo sprendiniai. 

- Gautos Kauno raj. Sav. administracijos Kelių ir transporto skyriaus  2021-05-19 Nr. 2V-355 prisijungimo 

sąlygos. Projektinių pasiūlymų rengimo etapu pažymėta įvažiavimo vieta sutampa su koreguojamame projekte 

nurodyta įvaža į sklypą. Rengiant techninį (darbo) projektą, detalizuoti sprendinius, parengiant nuovažos 

projektą ir jį derinant Kauno raj. sav. Kelių ir transporto skyriuje. 
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Projektavimo etapai: Projektiniai pasiūlymai parengti: 
„Kapinės. Priežiūros tarnybos pastatas, vandentiekio ir nuotekų tinklai, apšvietimas, viešojo wc pastatas, drenažas, 
prekyvietė“ projekto koregavimas „A“ laida, keičiant projekto sprendinius.  Kapinių, administracinės paskirties pastato 
su kremavimo - paslaugų paskirties patalpomis, pastato Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k. (kad.nr. 
5273/0006:354), naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai. 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

Viešinimo procedūros: atliekamos 

Įregistruoti apribojimai: 

-Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)  

-Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  

Esamų statinių sklype – nėra.  

Esamų įregistruotų servitutų sklype – nėra. 

 

1.3. Projektinių pasiūlymų atitikimas Kauno rajono savivaldybės bendrajam planui, teritorijų planavimo 

dokumentams 

Pagal seną Kauno r. sav. Bendrąjį planą: žemės naudojimo prioritetai - planuojamas sklypas patenka į kapinių 

teritorijas, kuriam nustatytas „Kiti galimi SAZ/apsaugos zonos 9*“. Kiekvienu konkrečiu atveju reikalingas informacijos 

tikslinimas dėl SAZ ir apsaugos zonų. Galimos objektų apsaugos zonos nustatytos pagal 1992-05-12 LRV nutarimą 

Nr. 343 ir pagal 2004-09-19 LR Sveikatos Apsaugos ministro įsakymą Nr. V-586.  

 

 
Ištrauka iš Kauno r. sav. Bendrojo plano pakeitimo 

 

Esamas sklypas 
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Pagal Kauno r. Sav. Bendrojo plano korektūrą, projektiniai pasiūlymai atliekami sklype, kuris priklauso Bendro 

naudojimo teritorijoms; B.2 teritorija rezervuojama kapinių plėtrai (perspektyvinėms kapinėms Vainatrakio k.). 

Projektiniai pasiūlymai atitinka Kauno raj. savivaldybės bendrojo plano sprendinius. 

 

Patvirtintas Vainatrakio kapinių detalusis planas 

-Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-31 „Dėl žemės sklypo ne žemės ūkio 

veiklai suformavimo, detaliojo plano ir valstybinės žemės sklypo ne žemės ūkio veiklai duomenų patvirtinimo“ 

patvirtintas apie 112,0 ha plotas kitos paskirties (bendrojo naudojimo teritorijos/kapinių ir komercinės paskirties objektų 

teritorijos/laidojimo paslaugų statinių statybos) žemės sklypo (iš jų 6 ha Kauno rajono savivaldybės reikmėms – 

kapinėms įrengti) Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k. detalusis planas; 

 
-Kauno rajono sav. Tarybos sprendimu 2010 m. gegužės 27 d. Nr. TS-208 buvo gautas pritarimas statinių statybos 

zonos patikslinimui, statybos techninio projekto rengimo metu (pagal pridedamą zonavimo schemą): 



 
 
 
 

Stadija 
„KAPINĖS. PRIEŽIŪROS TARNYBOS PASTATAS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 
TINKLAI, APŠVIETIMAS, VIEŠOJO WC PASTATAS, DRENAŽAS, PREKYVIETĖ“ 
PROJEKTO KOREGAVIMAS „A“ LAIDA, KEIČIANT PROJEKTO SPRENDINIUS.  
KAPINIŲ, ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SU KREMAVIMO - PASLAUGŲ 
PASKIRTIES PATALPOMIS, PASTATO KAUNO R. SAV., ROKŲ SEN., VAINATRAKIO K. 
(KAD.NR. 5273/0006:354), NAUJOS STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

Dokumentas Lapas Lapų 

PP 
Aiškinamasis 

raštas 
5 15 

 
 

Ištrauka iš parengto detaliojo plano statybos zonos koregavimo 

 

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis detaliojo plano statybos zonos patikslinimu, rengiant statinių 

techninį projektą (sprendimu 2010 m. gegužės 27 d. Nr. TS-208).  

Projektiniai pasiūlymai rengiami atsižvelgiant į projekto, kuriam buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas 

„Techninio projekto kapinės, priežiūros tarnybos pastatas, vandentiekio ir nuotekų tinklai, apšvietimas Kauno r. Sav., 

Rokų sen., Vainatrakio k., skl. Kad.Nr. 5273/0006: 30; 5273/0006:22 pirmojo etapo projektas (registracijos numeris 

LNS-24-100802-00536, registracijos data 2010-08-02), sprendinius. 

 

2. ANALIZUOJAMO SKLYPO GRETIMYBĖS 

 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k. (kad. Nr. 5273/0006:138), paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: privatus asmuo. 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k. (kad. Nr. 5273/0006:300), paskirtis – kita, naudojimo 

būdas - Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. 

Nuosavybės teisė: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555. Sudaryta panaudos sutartis: KAUNO RAJONO 

SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100622. 
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- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:336, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319. Sudaryta nuomos sutartis: privatus asmuo. 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:340, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319. Sudaryta nuomos sutartis: privatus asmuo. 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:362, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: privatus asmuo. 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:361, paskirtis – kita; naudojimo 

būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. Nuosavybės teisė: privatus asmuo. Sudaryta nuomos sutartis: 

UAB "Metrampa", a.k. 302513232. 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:11, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: privatus asmuo.  

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:15, paskirtis – žemės ūkio. 

Nuosavybės teisė: privatus asmuo. Sudaryta nuomos sutartis: privatus asmuo. 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:20, paskirtis – žemės ūkio. 

Nuosavybės teisė: privatus asmuo.  

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:40, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: privatus asmuo.  

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:54, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: privatus asmuo.  

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:65, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: privatus asmuo.  

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:66, paskirtis – žemės ūkio.  

Nuosavybės teisė: privatus asmuo.  

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:71, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: privatus asmuo.  

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:130, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319. Sudaryta nuomos sutartis: privatus asmuo. 

- Žemės sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., kad Nr. 5273/0006:131, paskirtis – žemės ūkio, 

naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nuosavybės teisė: KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319. Sudaryta nuomos sutartis: privatus asmuo. 

 

 

 

3. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Ankstesniu projektu numatyta viešųjų wc, prekyvietės, automobilių stovėjimo aikštelės, atraminės sienutės vieta – 

koreguojama, perkeliant į kitą vietą. Projektuojami kremavimo kaminai. Kiti projekto sprendiniai nekoreguojami. 

Inžineriniai tinklai – pagal parengtą projektą – nekeičiami (koreguojama įvadų vieta techninio darbo projekto metu).  

Kapaviečių ir kolumbariumų sprendiniai – nekeičiami. 
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3.1. Transporto judėjimo teritorijoje organizavimas 

Įvažiavimas į teritoriją – iš rytinės pusės – esamas – nuo Kaštonų gatvės (vietinis kelias). Pagrindinis įvažiavimas – 

alėja 6,5m pločio (pagal parengtą projektą – nekeičiamas). Projektuojamas privažiavimas (jį platinant) prie 

administracinio pastato Nr. 3. Pakeičiama prekyvietės vieta – prie automobilių stovėjimo aikštelės, atsitraukiant nuo 

pastato Nr. 3. Projektuojamas įėjimas į pastatą - nuo automobilių stovėjimo aikštelės.  

 

 
 Ištrauka iš ankstesniu projektu parengtų sprendinių 

 

3.2. Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymas.  

Vadovaujamasi STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 p.).  

Kapinės - 1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų. Administracinės paskirties pastatai - 1 vieta 25 kv.m. 

pagrindinio ploto. Pagal ankstesnįjį projektą numatyta šeimos kapaviečių - 13643 vnt., vienviečių – 6398 vnt., du 

kvartalai kolumbariumų (K1 kvartale 600 vt., K2 - rezervinis - kolumbariumams arba kapavietėms 920 vt., laidojimo 

vietos kolumbariumų sienutėse – 1520 vt.) - nekeičiami sprendiniai. Pagal šiai dienai taikomus reikalavimus 

automobilių stovėjimo vietų skaičiui nustatyti - kapavietėms viso reikalinga 20041/200=101 vt. Kolumbariumams – 

3040/200= 6 vt. Projektuojamam pastatui (pagrindinis plotas 451.78 kv.m) reikalinga 21 automobilių stovėjimo vieta. 

Viso reikalinga 128 automobilių stovėjimo vt. Numatoma automobilių stovėjimo vietų P1- 226vt. (iš jų 13 vt. - žmonėms 

su negalia ir 2 vt. - A klasės vietos žmonėms su negalia) ; P-2 - 303vt. (iš jų 6vt. - a klasės žmonėms su negalia). Viso 

- 529 vt. (pagal ankstesnį projektą dvejose aikštelėse - 442 vt). Viso numatomos 22 vt. žmonėms su negalia. 

Automobilių stovėjimo vietų poreikis tenkinamas. 

 

Gaisrinis transportas privažiuoja prie pastato nuo Kaštonų gatvės, per alėją. 

Buitinių atliekų konteinerių vieta numatoma prie viešųjų wc. 

Projektuojama vadovaujantis  Str 2.03.01:2019 statinių prieinamumas. 
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Sklypo dangos 

Koreguojamas privažiavimo kelias prie pastato. Įrengiama šlifuoto betono dangos aikštelė - plotas 372 kv.m. 

Projektuojami takai - betoninių trinkelių-8 cm (TAVR 200X165X80); plotas – 314 kv.m. 

Smėlio cemento atsijų 50/50 išlyginamasis sluoksnis - 3 cm; 

Dolomitinė skalda 15 cm; 

Apsauginis smėlio sluosnis 30 cm. 

Viso projektuojamas kietų dangų plotas: 686 kv.m. 

Sklypas netveriamas. 

 

 3.3. Sklypo ir pastatų techniniai-ekonominiai rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis iki projekto 

koregavimo 

Kiekis po projekto 

koregavimo 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas ha 38.7784  38.7784 

2. Užstatymo plotas m2 575.00 1013.00 

3. Apželdintas sklypo plotas  m2 74980 74693 

4. Kietų dangų plotas (naujai 

projektuojama dalis) 

m2 
 

686 (Tikslinama 

techninio projekto 

metu) 

5. Sklypo užstatymo tankumas % 0.15% 0.16% 

6. Užstatymo intensyvumas 
 

0.15% 0.26% 

7. Automobilių parkavimo kiekis vnt.  442 529 

 
8. Kapaviečių vnt. 20041 20041 

9. Sanitarinės (apsaugos) zonos 

plotis 

m 300 300 

Pavadinimas Mato vnt.   

II. PASTATAI 

II.1. Priežiūros tarnybos pastatas  

Paskirtis  Administracinė Administracinė 

(daugiau nei 50proc.) 

ir paslaugų -

kremavimo. 
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Užstatymo plotas m²  804 

Bendras plotas m² 201 578.08 

Pagrindinis plotas  m² 81.90 451.78 

Pagalbinis plotas m² 119.10 126.30 

II.2. Viešųjų WC pastatas  

 

Paskirtis  Kita Kita 

Užstatymo plotas    58 

Bendras plotas m² 45.3 45.3 

Pagrindinis plotas  m² 41.9 41.9 

Pagalbinis plotas m² 3.4 3.4 

Tūris kub.m. 248 248 

Aukštų skaičius  1 1 

Pastato aukštis m 5 5 

II.3. Prekyvietė  

Du statiniai 5x15 m    

Užstatymo plotas   151 

INŽINERINIAI TINKLAI: elektros, vandentiekio, buitinių, lietaus nuotekų, 

drenažo 

 

Įvadai į statinius projektuojami techninio projekto rengimo metu 

 

Projektuojamo pastato paskirtis – nekeičiama. Administracinė paskirtis - daugiau nei 50 proc. ir paslaugų - 

kremavimo paskirtis - iki 50 proc. 

 

3.4. Žalieji plotai. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019-06-19, Nr. 9862 (red. 2020 m. sausio 1 

d.). 

Žalieji plotai (pagal "Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normas", patvirt. 2007 m. gruodžio 21 d. LR 

Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 (priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedas - 

lentelė) - reikalinga: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos - 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/420f4dd0927c11e9ae2e9d61b1f977b3
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15%. Numatomas 74693 kv.m. – vejos plotas (apie 19% sklypo ploto). Normatyvinius reikalavimus atitinka. 

 

4. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI.  

Projektuojamas vieno aukšto kitos paskirties, administracinis pastatas su deginimo funkcija. Numatomi du – personalo 

ir lankytojų – srautų atskyrimas. Pastato planinė erdvinė struktūra – trys skirtingų aukščių (4,8m, 6.75m, 11m) ir 

funkcijų stačiakampio plano formos tūriai:   

1. Personalo patalpos, administracinės patalpos  

2. Lankytojų atsisveikinimo (administracinė) ir palaikų deginimo funkcija  

3. Kaminas - pastato vertikalė. 

Pastato funkcinė schema – lankytojų, personalo, deginimo objektų judėjimo srautų atskyrimas.  

Lankytojų įėjimas numatomas: „atvirame“ fasade (lankytojų ir personalo patalpose numatomi vitrininiai langai – 

aliuminio konstrukcijų).  „Uždariems“ pastato fasadams įvedamos ažūrinės plytų mūro sienos (laukimo salėje, 

atsisveikinimo salėje, palaikų atvežimo zonoje, pastato kamino tūryje), atribojant nuo esamo ar galimo pašalinio 

dėmesio. 

 

Bendras plotas – 578.08 kv.m. Pagrindinis plotas – 451.78 kv.m. Pagalbinis plotas – 126.30 kv.m. 

Projektuojamos patalpos pastate: 
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Konstrukcijos.  

Projektuojamas pastatas yra blokelių mūro ir karkasinis iš g/b gaminių.  

 

Planas. Įėjus pro pagrindinį įėjimą patenkama į holą ir laukimo salę, iš kurios – į atsisveikinimo salę, iš kurios galima 

stebėti palaikų įvedimo į krosnį momentą. Palaikai į pastatą atvežami iš ažūrine siena atriboto priėmimo. Iš tambūro – 

priėmimo – į techninę patalpą su šaldikliais, atsisveikinimo salę arba tiesiogiai į prieškrosnies patalpą deginimui. 

Numatyta krosnių ir filtravimo sistemos patalpa.  

Numatyti papildomi įėjimai į prieškrosnies, krosnių ir filtravimo sistemos patalpą bei pagalbines patalpas. Numatyti 

įėjimai į elektros skydinę ir šilumos punktą.  

Personalo poilsio patalpose darbuotojams numatyta atskira virtuvėlė – poilsio zona, taip pat atskiri sanitariniai mazgai, 

dušai su drabužine. Numatyta atskira vairuotojų patalpa. Numatytas garažas įvairiems technikos įrenginiams laikyti. 

Projektuojamas privažiavimas prie pastato, suformuojant pusiau uždarą vidinį kiemą, atribojant ažūrine plytų mūro 

sienute. 

Projektuojama administracinė zona, turinti atskirą įėjimą administracijos darbuotojams. 

 

Lakoniška ir monumentali pastato architektūra atitinka pastato funkciją, sukuriami racionalūs vidaus patalpų išdėstymo 

funkciniai ryšiai. 

 

 

Fasadai.  

Pastato fasadų apdaila – klinkerio mūras vientisas (spalva tamsiai pilka RAL9017) ir klinkerio mūras su tarpais – 

ažūrinis mūras. Vitrinų stiklas – aliuminio konstrukcijų rėmuose (spalva RAL9017).  

Patalpos natūraliai apšviečiamos pro langus lauko sienose ir stoglangiuose. 

 

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 

  

5.1. Gaisrinė sauga  

Projektas parengtas vadovaujantis gaisrinės saugos reikalavimais, nurodytais PAGD įsakymu Nr. 1-338, „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“; STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”.  

 

5.2. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga  

Statinio projektas atliekamas taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos  

reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3) “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”, taip pat 

kituose normatyviniuose dokumentuose.  

Statinio projektas atliekamas taip, kad būtų užtikrintos tinkamos statinyje esančių žmonių higienos sąlygos, nekiltų 

grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų kietųjų dalelių atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar 

dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių 

vidaus drėgmės. Techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti specialiai apmokyti asmenys pagal vietines 

taisykles. 

 

5.3. Naudojimo sauga  

Projektas atliekamas taip, kad atitiktų statinio naudojimo saugos pagrindinius reikalavimus, nurodytus STR 
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2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”, taip pat kitais normatyviniais dokumentais. 

 

5.4. Apsauga nuo triukšmo  

Statinio projektas atliekamas vadovaujantis apsaugos nuo triukšmo reikalavimais, pateiktais STR 2.01.01(5):2008 

“Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”, ir juos detalizuojančiu STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir 

išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (5.2. keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi 

atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei). 

  

5.5. Esminiai statinio architektūros reikalavimai  

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikti statinių architektūriniai sprendimai neprieštarauja statinio 

esminiams reikalavimams.  

 

6. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA  

Remiantis “Statybų įstatymo” str.6, (Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kita apsauga 

(sauga), trečiųjų asmenų interesų apsauga) p.4 reikalavimais “statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos 

vieta tvarkoma taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, 

kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:  

1. Statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;   

2. Galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;  

3. Galimybė naudotis inžineriniais tinklais;   

4. Patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo 

vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;   

5. Gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;   

6. Apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės. 

 

 

7. STATINIŲ PRIEINAMUMAS, NEĮGALIŲJŲ SPECIALIŲJŲ  POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 21542:2011 standartais. 

Sklype prie pastato projektuojamos betono trinkelių dangos šaligatviams ir važiuojamai daliai, pritaikyta žmonių su 

negalia judumui užtikrinti (projektuojami pandusai santykiu 1:16). Naujos dangos projektuojamos 1m atstumu nuo 

sklypo ribos. 

Žemės sklypo teritorija pilnai pritaikyta judėjimui žmonėms su negalia pagal galiojančius teisės aktus. Sklype 

suprojektuotos kietos dangos lygiu paviršiumi. Šaligatvių ir važiuojamosios dalies susikirtimuose kelio bortai sulyginami 

su kelio danga, pritaikant pėsčiųjų su vežimėliais bei neįgaliųjų specialiesiems poreikiams.  

Neįgaliųjų automobiliams numatytos vietos arčiausiai prie įėjimų į pastatą. Arčiausiai prie įėjimo projektuojamos dvi A 

tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams (ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm 

automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm 

automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui). Ši vieta gali būti naudojama keleiviams išlaipinti iš 

taksi, stambių transporto priemonių. Išlaipinimo iš transporto priemonių zonos įrengiamos pagal reikalavimus ir turi 

bortelio rampą. 

 

Pėsčiųjų perėjos ir šaligatvio bortelio nuožulnos išilginis nuolydis atitinka ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės 5.10 
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reikalavimus. 

Arti skirtos prieinamos stovėjimo vietos įrengta bortelio rampa, jungianti prieinamą judėjimo kelią su pagrindiniu įėjimu. 

Bortelio rampos plotis yra 1m, nuolydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į 8 skyriaus reikalavimus ir atitinka 2 lentelę. 

Šaligatvio bortelio nuožulnos išilginis nuolydis 1:9 (110mm pakilimas). Prieinamas kelias iki bortelio rampos gali būti 

pažymėtas ant kelio uždažytomis kryžminėmis juostomis, kad žmonės negalėtų toje vietoje statyti automobilių.  

Bortelio rampų paviršius turi būti neslidus. 

Įėjimai į pastatą pritaikyti žmonėms su negalia, įrengiami pandusai ir apsisukimo aikštelės.  

  

Takas arba maršrutas nuo žemės sklypo arba statybos sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos iki 

pastato turi būti įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių [5.10] ir Reglamento reikalavimus. Takas arba 

maršrutas iki pastato nuo transporto priemonių stovėjimo zonos įrengtas taip, kad visi žmonės galėtų priartėti prie 

pastato, į jį įeiti ir išeiti. Kai tisioginėje pėsčiųjų judėjimo linijoje įrengta bortelio rampa, įdubusioje bortelio dalyje turi būti 

įrengtas taktilinis įspėjamasis paviršiaus indikatorius (dėmesį atkreipianti struktūra prieš pandusus ir laiptatakius ir jų 

viršuje). 

Pėsčiųjų takai arba maršrutai turi būti atskirti nuo dviračių ir motorinių transporto priemonių eismo maršrutų. 

Žmonėms su negalia užtikrinta galimybė savarankiškai ir be kliūčių judėti ir naudotis bendrojo naudojimo patalpomis 

pirmame aukšte, taip pat užtikrinamas judumas sklypo aikštelėmis. 

 

 

8. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą 
statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. 

Gaisrinė sauga. Projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu  
Nr. 1-338 “Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ . Projekte vadovaujamasi patvirtintais Gaisrinės 
saugos pagrindiniais reikalavimais.  
 

 

9. DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė pastabą prie projektinių pasiūlymų rengimo užduoties, 

kurioje nurodyta, jog: „Rengiant projektinius pasiūlymus numatomam statyti „Kitos paskirties ir 

administracinės paskirties pastato priežiūros tarnybos pastatas“, būtina įvertinti Lietuvos 

Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1404) aktualios 

redakcijos 10 straipsnio keliamus reikalavimus. Prieš teikiant projektinius pasiūlymus pritarimui 

gauti, turi būti atliktos visos, pagal minėto įstatymo reikalaujamos procedūros.“ 

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta, 

jog: „Parenkant vietą krematoriumui įrengti įvertinamas kremavimo veiklos poveikis aplinkai pagal 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.“ 

Pastebėtina, jog Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas 2017-11-01 buvo pakeistas, ko pasekoje pakeisti ir jo priedai. Šio įstatymo redakcijos, 

galiojusios iki 2017-11-01, 2 priede buvo nurodytos veiklos, kurioms turi būti atliekama atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo, kurių tarpe buvo ir krematoriumų veikla. Pagal šiuo metu galiojančią 
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šio įstatymo redakciją krematoriumai nėra įtraukti į sąrašą veiklų, kurioms būtų privalomas 

poveikio aplinkai vertinamas ar atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagal galiojančias teisės aktų nuostatas, o būtent, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kuriame nuo 2017 

metų krematoriumų veiklai organizuoti nebėra privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar 

atlikti atranką dėl poveikio vertinimo (įstatymo 7 straipsnis), teigtina, kad nagrinėjamu atveju 

poveikio aplinkai vertinimas ir atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo nėra privalomos. 

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalis nurodo, jog: 

„Krematoriumų sanitarinės apsaugos zona nustatoma Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 50 straipsnio 2 punkte 

numatyta, jog sanitarinės apsaugos zonos nustatomos „komunalinių objektų – objektų, kuriuose 

vykdoma ūkinė veikla, susijusi su nuotekų ir atliekų tvarkymu, žmonių palaikų laidojimu ir 

kremavimu, išskyrus branduolinės energetikos objektus.“ Įstatymo 3 priedo 2 lentelės 10 

papunktyje nurodyta sanitarinė zona krematoriumams (tokia pati SAZ taikoma ir kapinėms) – 200 

m. Remiantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu, norint koreguoti įstatyme 

numatytą SAZ, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas arba poveikio aplinkai 

vertinimas (kurio apimtyje taip pat atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas). 

Atsižvelgiant į parinktą vietą krematoriumo statybai ir nesant papildomų prašymų krematoriumo 

SAZ didinti, kapinių ir krematoriumo SAZ gali būti sutapatintos, išlaikant teisės aktuose nustatytus 

SAZ reikalavimus. 

Apibendrinant: atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, pateiktas projektinis 

pasiūlymas atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 10 straipsnio 

nuostatas. 
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Schemos žymėjimai: 

Detaliojo plano riba    

  KMS nuosavybės teise    
valdomi sklypai 
 

 KMS panaudos teise    
valdomi sklypai 
 

 Privačių asmenų    

nuosavybės teise  
 valdomi sklypai 
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PROJEKTO, KURIAM IŠDUOTAS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS, IŠTRAUKA 

 

 






































































