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1 BENDRIEJI DUOMENYS
Remiantis UAB „Kronospan Trading“ (toliau – Statytojas) pateikta projektavimo užduotimi (toliau- Techninė
Užduotis) atlikti projekto projektiniai pasiūlymai.
Statinio projekto pavadinimas:

Keturių sandėliavimo paskirties pastatų Kauno raj. sav., Karmėlavos sen.,
Martinavos k., Eglyno g. 22 statybos projektas

Projekto stadija:
Vieta:
Statybos rūšis:
Statinių naudojimo paskirtis:

Projektiniai pasiūlymai
Eglyno g. 22, Martinavos km., Karmėlavos sen., Kauno rajonas
Nauja statyba, rekonstravimas
Sandėliavimo paskirties pastatas
Kitos paskirties inžinerinis statinys aikštelė

Statinio kategorija:
Statytojas:

Ypatingieji, neypatingasis
UAB „ Kronospan Trading “

Žemės sklypo kadastrinis 5233-0013-0082, Karmėlavos k.v.
numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas:
Unikalus daikto Nr.
Daikto pagrindinė naudojimo

5233-0013-082
Kita

paskirtis:
Žemės sklypo naudojimo būdas:

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas:

8,9172 ha

Užstatyta teritorija:

0,4534 ha

Projektavimo tikslas – vadovaujantis Techninėje užduotyje nurodytais Statytojo reikalavimais ir duomenimis
projektavimui, parengti keturių sandėliavimo angarų su reikiama inžinerine infrastruktūra projektinius pasiūlymus.
Trumpas projekto aprašymas.
Nagrinėjamame žemės sklype anksčiau veikė Kauno SDC suskystintų dujų pilstymo stotis. Jame buvo
atliekamos suskystintų naftos dujų iškrovimo, sandėliavimo, išpilstymo į buitinius dujų balionus ir autocisternas,
prekyba SND kelių transportui, pastatų šildymui, komunalinių paslaugų ir buitinių dujų balionams. Dėl vykdytos dujų
pilstymo veiklos sklido nemalonūs kvapai ir buvo sprogi aplinka. Šis projektas visiškai panaikins ankstesnę,
pavojingą veiklą, dėl saugesnės ir draugiškesnės aplinkos aplinkiniams gyventojams. Pagrindinė veikla bus susijusi
su medienos gaminių sandėliavimo, logistikos ir transportavimo operacijomis.
Planuojama sklype nugriauti nemažai pastatų, kurie ateityje nebus naudojami, nes veiklos pobūdis numatomas
kitoks nei anksčiau.
Planuojamas bendras sandėliavimo pastatų plotas yra apie 7920m2 (4x1980m2). Projektuojami pastatai bus
vieno aukšto be pagalbinių patalpų. Visos darbuotojams skirtos patalpos su sanitariniais mazgais yra greta
esančiuose administraciniame ir mechaninių dirbtuvių pastatuose. Aplinkui sandėlius suprojektuoti (rekonstruoti)
kietos dangos aikštelę, kurioje bus vykdoma medžio drožlių plokščių perkrovimas. Plokštės bus atvežamos ir
išvežamos geležinkeliu.
Projektinių pasiūlymų metu numatoma atlikti:
 suprojektuoti sandėliavimo paskirties pastatus, įrengiant visas reikimas inžinerines sistemas.
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1.1

Privalomieji projekto rengimo, pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai
Statinio projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:
 privalomaisiais dokumentais;
 užsakovo projektavimo užduotimi (žr. priedus);
 žemės sklypo nuosavybę patvirtinančiais dokumentais (žr. priedus);
 žemės sklypo planu (žr. priedus);
 projekto rengimo metu atliktais tyrimais (žr. priedus);
 normatyviniais ir kitais dokumentais.
Pastatuose medžio plokštės bus transportuojamos krautuvais.

2

STATYBOS SKLYPO ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

2.1 Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą. Sklypo esama situacija
Statinio geografinė vieta. Nagrinėjama sklypo teritorija yra adresu Eglyno g. 22, Martinavos km.,
Karmėlavos sen., Kauno rajone esančiame žemės sklype, kurio kad. Nr. 5233-0013-0082, Karmėlavos k.v.
Nagrinėjamo sklypo yra apsuptas miškų. Už 0,82 km šiaurės rytuose teka Zversos upelis, o už 0,38 km
pietuose eina magistralinis kelias A1., rytuose už 0,39 km – privažiuojamasis geležinkelio kelias
Situacijos schema. Situacijos schema pateikta žemiau esančiame paveikslėlyje.

Saugomos teritorijos, kultūros paveldo vertybės. Nagrinėjamas sklypas į saugomų teritorijų apsaugos
zonas nepatenka. Vietovėje istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nėra. Pagal Europinį ekologinį teritorijų tinklą
ši teritorija nepersidengia ir nesiriboja su „Natura 2000" teritorijomis. Nagrinėjamoje teritorijoje saugomų gamtinių ir
kultūros vertybių nėra.
Sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Nagrinėjamam sklypui nėra nustatyta sanitarinė apsaugos zona.
Nagrinėjamame žemės sklype taikomos šios specialios žemės naudojimo sąlygos:
 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius,
dešimtasis skirsnis, 0,45 ha).
 Šilumos perdavimo tinklų apsaugo zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis, 1500 m2).
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Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis, 745 m2).
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis, 1494 m2);
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis, 230 m2).
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, septintasis skirsnis, 745 m2).
Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis, 1,4173 ha).
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis, 3000 m2 ).

Pagal Kauno rajono bendrojo plano sprendinius teritorija yra priskirta Pramonės, logistikos ir komercijos
teritorijoms (magenta spalva):

Detaliojo plano sprendiniai. Sklypui nėra parengto detaliojo plano.
Šiuo projektu numatoma naujų sandėliavimo pastatų statyba, numatoma esamos aikštelės rekonstrukcija,
nenaudojamų statinių griovimas ir inžinerinių tinklų tiesimas.
Reljefas. Sklype numatoma atlikti kietų dangų įrengimą, surenkant paviršinį lietaus vandenį. Teritorijos
vertikalinis planavimas pateikiamas aukščių plane 556-00-PP-SP.B-5004.
Lietaus vandens nuo dangų ir stogų surinkimo ir nuvedimo sprendiniai pateikiami suvestiniame inžinerinių
tinklų plane 556-00-PP-SP.B-5005.
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Esamų požeminių tinklų planinė padėtis. Sklype yra išvedžioti vandentiekio, nuotekų, drenažo, šilumos,
dujų, ryšių ir elektros tinklai. Šiuo projektu projektuojami nauji vandentiekio, nuotekų, ryšių ir elektros tinklai. Detaliau
566-00-TP-SP.B-5005 Suvestiniame inžinerinių tinklų plane.
Topogeodeziniai duomenys. Topografinė nuotrauka 2020-11-18 atlikta geodezininko A.Preikšos.
Koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema – LAS07. Detaliau žiūrėti BD priedus.

3

SKLYPO PLANAS

Rekonstruojant aikštelę numatoma griauti nemažai statinių, kurie nebus naudojami ateityje, kadangi veiklos
rūšis numatoma kita, nei buvo iki šiol. Teritorijoje buvo vykdomas dujų išpilstymas, dabar numatoma medienos
gaminių sandėliavimo ir perkrovimo veikla iš/į geležinkelius ir autotransportą. Detaliau veikla aprašyta bendrojoje
projekto dalyje.
Esamų ir griaunamų statinių sąrašas ir kategorijos:
Eil. Nr.

Pavadinimas

Žymėjimas
plane

Kategorija

Pastabos

1.

Pastatas - Administracinis

1B1p

Neypatingasis

Lieka esamas

2.

Pastatas – Mechaninės dirbtuvės

2G1p

Neypatingasis

Lieka esamas

3.

Pastatas - Dirbtuvės

3G1p

Neypatingasis

Griovimas

4.

Pastatas - Chloaratinė

4H1p

Nesudėtingasis

Griovimas

5.

Pastatas - Sandėlis

5F1p

Neypatingasis

Griovimas

6.

Pastatas – Automobilių svarstyklės

6G1p

Nesudėtingasis

Griovimas

7.

Pastatas - Dirbtuvės

7G19

Neypatingasis

Griovimas

8.

Pastatas - Kompresorinė

8H1p

Neypatingasis

Griovimas

9.

Pastatas - Sandėlis

9F1p

Neypatingasis

Lieka esamas

10.

Pastatas - Slėptuvė

12H1p

Neypatingasis

Lieka esamas

11.

Pastatas - Kompresorinė

15H1g

Neypatingasis

Griovimas

12.

Pastatas - Siurblinė

10H1p

Nesudėtingasis

Griovimas

13.

Pastatas - Siurblinė

11H1p

Nesudėtingasis

Griovimas

14.

Pastatas - Siurblinė

13H1p

Nesudėtingasis

Griovimas

15.

Pastatas - Sandėlis

14F1g

Neypatingasis

Griovimas

16.

Pastatas – dispečerio stoginė

16I1g

Nesudėtingasis

Lieka esamas

17.

Pastatas - Pavėsinė

17I1m

Nesudėtingasis

Lieka esamas

18.

Kiti inžinieriniai statiniai – Kiemo statiniai
Unik.Nr.5296-6009-8160

-

18.1

Kiemo danga takai 2352,5m2

-

Nesudėtingasis

Lieka esamas

18.2

Varteliai

-

Nesudėtingasis

Griovimas

18.3

Lauko WC – 2vnt.

Nesudėtingasis

Griovimas

18.4

Vartai geležinkelio– 3vnt.

-

Nesudėtingasis

Griovimas

18.5

Valymo įrenginiai g/b 1vnt.

-

Nesudėtingasis

Griovimas

18.6

Valymo įrenginiai septikai 4 vnt.

-

Nesudėtingasis

Griovimas

18.7

Mašinų plovimo estakada

-

Nesudėtingasis

Griovimas

556-00-PP-AR-1001

Lapas 6

Lapų 9 Laida 0

Keturių sandėliavimo paskirties pastatų Kauno raj. sav., Karmėlavos sen.,
Martinavos k., Eglyno g. 22 statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai

Eil. Nr.

Žymėjimas

Pavadinimas

plane

Pastabos

18.8

Priešgaisriniai rezervuarai 3 vnt.

-

Neypatingasis

Griovimas

18.9

Tvora

-

Nesudėtingasis

Griovimas

18.10

Artezinis gręžinys

-

Neypatingasis

Lieka esamas

18.11

Dujų rezervuarai 16 vnt.

-

Neypatingasis

Griovimas

18.12

Kiemo danga asf. 29 971 m2

-

Neypatingasis

Rekonstravimas

18.13

Šaligatvis bet. plyt. 370 m2

-

Nesudėtingasis

Griovimas

19.

Inžinieriniai tinklai – Mažo slėgio dujų tinklai

-

Griovimas

20.

Inžinieriniai tinklai – Vandens šilumos tinklai

-

Griovimas

21.

Inžinieriniai tinklai – Priešgaisrinio vandens tinklai

-

Griovimas

22.

Inžinieriniai tinklai – Lietaus kanalizacijos tinklai

-

Griovimas

23.

Inžinieriniai tinklai – Žemos įtampos elektros tinklai

-

Griovimas

24.

Inžinieriniai tinklai – Vandens tinklai

-

Griovimas

25.

Inžinieriniai tinklai – Fekalinės kanalizacijos tinklai

-

Griovimas

26.

Inžinieriniai tinklai – Patalpų ir teritorijos apšvietimo

27.

Susisiekimo komunikacijos – Suspausto oro tinklai

tinklai

3.1

Kategorija

-

Griovimas
Griovimas

Įvažiavimas į sklypą. Privažiavimas prie projektuojamų statinių

Įvažiavimai į sklypą išlieka esami. Įvažiavimai į aptvertą teritoriją numatomi trys (detaliau žiūrėti 556-00-PPSP.B-5001).
Privažiavimai prie esamų pastatų išlieka esami, privažiuoti galima iš trijų pusių
Iš visų projektuojamų sandėliavimo pastatų pusių yra pravažiavimo keliai, pietinėje dalyje inžinerinių tinklų
koridoriai.
Priešgaisrinės tarnybos automobiliams yra patogus privažiavimas prie sandėliavimo pastatų iš pusių.

3.2

Atstumas iki gretimų esamų statinių

Sandėliavimo paskirties pastatai projektuojami III pastato atsparumo ugniai laipsnio, tarp pastatų išlaikomi
priešgaisriniai 15m atstumai.

3.3

Priešgaisrinis gesinimas

Teritorijoje esami ir projektuojami privažiavimo keliai pritaikyti atlaikyti gaisrinių automobilių sukeliamas
apkrovas.
Šiuo projektu lauko gaisrų gesinimui numatoma vakarinėje sklypo dalyje įrengti požeminį priešgaisrinio
vandens rezervuarą 2x218 m3 naudingo tūrio, o pietrytinėje sklypo dalyje esantį vandens telkinį išgilinti ir perskirti,
kad būtų 2x260 m3 naudingo tūrio vandens rezervuarai.
Priešgaisrinio vandens paėmimo šuliniai projektuojami nutolę nuo esamų pastatų 30m ir gaisrų pasiekiamumas
nuo šulinių yra ne daugiau 190 metrų (turi būti iki 200m). Šalia vandens paėmimo šulinių projektuojamos ugniagesių
automobilių apsisukimo aikštelės 12x12m.
Sandėlių vidaus gaisrų gesinimas numatomas žarnomis, jungiamomis prie sausvamzdžių.
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3.4

Automobilių parkavimas

Pagal STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“
30 lentelė Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius
Eil.
Pastatų
Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius
Nr.
4.
Administracinės paskirties pastatai
1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto
14.
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai
1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto
15.
Sandėliavimo paskirties pastatai
1 vieta 200 m2 sandėlių ploto
Automobilių parkavimo vietų poreikis:
 Esamas administracinės paskirties pastatas - 13 vietų automobiliams;
 Esamas dirbtuvių pastatas - 6 vieta automobiliams;
 Sandėliavimo pastatai - 40 vietos automobiliams;
Viso 59 vietų automobiliams sklype. 1 vieta neįgaliesiems turi būti A tipo, 2 – B tipo.

3.5

Rekonstruojama aikštelė
Rekonstruojama aikštelė, kuri yra įregistruota unik.Nr.5296-6009-8160 kaip „Kiti inžinieriniai statiniai – Kiemo

statiniai“ „Kiemo danga asf. 29 971 m2“. Po rekonstravimo aikštelės plotas bus 27 636 m2.

Aikštelės rekonstrukcija numatoma 4-iais statybos etapais, kurie nurodyti bendrojoje projekto dalyje.

3.6

Apželdinimas.
Sklype auga nemažai krūmokšnių, kuriuos numatoma iškirsti.
Dalis sklypo priskiriama miško žemei, joje darbai neplanuojami.
Dalis sklypo apsėta žole. Po planuojamų statybų žali plotai sudarys 51 056 m2, t.y.57% viso sklypo ploto.

4
4.1

ARCHITEKTŪRA
Sandėliavimo paskirties pastatai

Numatomas 4-ių sandėliavimo tentinių sandėlių - angarų projektavimas po 1980 m2 (7920 m2).
Angarai nebus šildomi. Atlikus sandėliavimo angarų statybos darbus, planuojama ūkinė veikla - medienos
gaminių priėmimas, sandėliavimas, atvežamas/išvežamas traukiniais ir sunkiuoju autotransportu (toliau
PŪV). PŪV numatoma tik pastačius angarus.
Sandėliai plane projektuojami 30m x 66m stačiakampio plano, su vartais galuose ir papildomomis
evakuacinėmis durimis ilgosiose sienose. Išilgai sandėlių numatomas pravažiavimo koridorius, kurio šonuose bus
sukraunamas plokštės, paliekant praėjimus iki evakuacinių durų.
Numatomi dveji dvipusiai stumdomi vartai.
Angarai numatomi arkiniai, aukščiausioje vietoje 15,30m aukščio.
Angaras nešildomas statinys. Jame bus sandėliuojama produkcija. Nuolatinių darbo vietų nėra, žmonėms su
negalia reikalavimai nesprendžiami, vėdinimas natūralus. Apšvietimas - dirbtinis.
Sandėlių sienos bus dengtos žalsvos spalvos tentais. Stogas – baltos spalvos tentas
Buitinio aptarnavimo, poilsio, san.mazgų patalpos yra šalia esamuose administraciniame ir dirbtuvių
pastatuose.
Numatoma vienu metu viename sandėlyje metu bus ne daugiau 4 darbuotojų.
Sandėliavimo surenkamų konstrukcijų inžinerinis statinys yra priskirtas III atsparumo ugniai laipsniui ir
projektuojamas kaip atskiras gaisrinis skyrius.
Detalesnius sandėlių sprendinius žiūrėti 556-13-PP-SA.B-5001.
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Lapas 8
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Keturių sandėliavimo paskirties pastatų Kauno raj. sav., Karmėlavos sen.,
Martinavos k., Eglyno g. 22 statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai

4.2

Priešgaisrinė siurblinė
Statinio naudojimo paskirtis – kitos paskirties pastatas. Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Projektuojama siurblinė, kurios vidiniai matmenys: 4,6x4,5m, gylis 2,85m. Stogas – vienšlaitis. Išorinės
atitvaros yra iš daugiasluoksnių sieninių ir stoginių plokščių, kurių užpildas – akmeninė vata.
Pastatas numatoma bus šildomas elektriniu radiatoriumi, apsaugai nuo vandens užšalimo.
Pamatai (sienos, esančios žemėje) – monolitinis gelžbetoninis.
Siurblinės sienos iš daugiasluoksnių plokščių. Stogas iš stoginių daugiasluoksnių plokščių.
Siurblių ir vamzdynų aptarnavimui montuojami vidaus laiptai su aikštele ir turėklais.

5
5.1

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI
Sandėlių pastatai
Projektuojami sandėlių pastatai bus iš metalo strypinių rėmo konstrukcijų.
III atsparumo ugniai laipsnio pastatui konstrukcijoms nėra keliami priešgaisriniai reikalavimai (nenormuojami).
Angaras - perkamas gaminys, kuris bus pastatomas ant sklype numatytų pagrindų.

5.2

Siurblinė

Projektuojama siurblinė, kurios vidiniai matmenys: 4,6x4,5m, gylis 2,85m. Stogas – vienšlaitis. Išorinės
atitvaros yra iš daugiasluoksnių sieninių ir stoginių plokščių, kurių užpildas – akmeninė vata. Laikančios
konstrukcijos – monolitinis gelžbetoninis pagrindas ir metalinis karkasinis rėmas.
Konstrukcijos žemiau 0,00
Pamatai – monolitinis gelžbetoninis tūrinis pagrindas. Jis sudarytas iš dugno ir sienų, kurių storis – 0,3m.
Po siurbliais montuojamas pamatas.
Konstrukcijos aukščiau 0,00
Siurblinė - karkasinis statinys iš vieno tarpatramio rėmų. Laikančios konstrukcijos – metalinės kvadratinio
profilio kolonos bei metalinės sijos iš dvitėjinio profilio konstrukcijų. Siurblių pakėlimui ir transportavimui
naudojamas telferis, kurio tvirtinimui yra sumontuota konsolinė sija. Ji tvirtinama prie skersinių rėmo sijų.
Vamzdynų priežiūrai montuojami vidaus laiptai su aikštele. Aikštelė ir pakopos iš presuotų cinkuotų
metalinių grotelių. Laiptasijos iš lovinio profilio sijų. Turėklai – iš kvadratinio skerspjūvio vamzdinių profilių.
Lango ir durų metaliniai rėmai tvirtinami tarp kolonų bei statramsčio. Sieninių plokščių tvirtinimui apačioje
visu perimetru montuojami lygiašoniai metaliniai kampuočiai. Ašyje „2-2“ sieninės plokštės priveržiamos prie
vidurinių kolonų, įvertinant technologinės angos galimybei pagal poreikį.
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