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PROJEKTINIŲ  PASIŪLYMŲ  TURINYS 

Eilės 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento   pavadinimas Lapo 
nr. 

1 304/2022-PP-BD-AR Projektinių  pasiūlymų  sudėties dokumentų žiniaraštis  1 
2 304/2022-PP-BD-AR Aiškinamasis raštas  2-4 

PRIEDAI 
3 Projektavimo įmonės registro pažymėjimas  
4 Projekto vadovo  atestatas 

BRĖŽINIAI 
5 304/2022-PP-SP-1  Sklypo planas su  statinių išdėstymu   M 1:500 7 
6 304/2022-PP-SA-1  Pusrūsio a. planas M 1: 100 8 
7 304/2022-PP-SA-2  Pirmo  a. planas M 1: 100 9 
8 304/2022-PP-SA-3  Schematinis pjūvis A-A  M 1:100 10 
9 304/2022-PP-SA-4 Fasadas  M 1:100 11 
10 304/2022-PP-SA-5 Fasadas M 1:100 12 
11 304/2022-PP-SA-6 Fasadas M 1:100 13 
12 304/2022-PP-SA-7 Projektuojamo  pastato vizualizacijos  su urbanistine aplinka 14 
13 304/2022-PP-SA-8 Projektuojamo  pastato vizualizacijos  su urbanistine aplinka 15 
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.Statinių grupės  pavadinimas.

Administracinio pastato 1B1p Draugystės g. 1B, Kaune, paprastojo remonto ir paskirties pakeitimo į 

paslaugų (laidojimo namai) projektas; 

neypatingas statinys 

• Statybos geografinė vieta.
Pastatas projektuojamas žemės sklype Draugystės g. 1B, Kaune. 

• Statytojas (užsakovas).
Fizinis asmuo   M.G. 

• Projektuotojas.
 Projektą rengia Violetos Zagorskienės konsultavimo ir projektavimo IĮ. Projekto vadovas 
 Jurgis Zagorskas   (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1251). 

• Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo darbų rangos sutartis, sklypo ir pastato nuosavybės 
dokumentai, patvirtinta PP rengimo užduotis. 

• Projektavimo etapai (stadijos).
Projektavimo darbai – projektiniai pasiūlymai. Jų sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus. 
Sprendiniai tikslinami ir detalizuojami techninio projekto bei darbo projekto stadijose. 

• Statybos rūšis.
Paskirties keitimas atliekant paprastąjį remontą. 
• Statinio paskirtis.
7.4. Paslaugų  paskirties pastatai  –  laidojimo namai. 
• Statinio kategorija.
Statinys priskiriamas  neypatingos svarbos statinių kategorijai . 

2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

• Pastatas projektuojamas sklype Draugystės g. 1B, Kaune.

Žemės sklypo kad. Nr.  1901/0088:0031; 
Plotas – 0,0700 ha;  
Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos). 

Sklype stovi administracinis pastatas 1B1p. 
Savininkas – M.G. 
Įregistruotos spec. žemės naudojimo sąlygos: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;  elektros tinklų 

apsaugos zonos;  vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo tinklų apsaugos zonos; elektroninių 
ryšių tinklų elektroninių ryšių ionfrastruktūros apsaugos  zonos. 

Teritorija, reljefas.  
Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis sklype reljefas yra išreikštas su nedideliu nuolydžiu, 

paviršiaus altitudės kinta 0,50  m ribose - nuo absoliutinės altitudės 70.40  iki 69.90. 
Žemės sklypas  ribojasi su privačiais sklypais , valstybės žeme ir  Pušyno  gatve. 
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 Šalia sklypo esantis užstatymas: 
- rytinėje ir šiaurinėje pusėje stovi daugiabučiai gyvenamieji namai, nuo projektuojamo pastato 

nutolę 18,00 m ir 27,00 m atstumais; 
- vakarinėje pusėje sklype Draugystės g. 1  stovi  Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia, 
- pietuose sklypas ribojasi su valsybės žeme.  

 Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 
kenksmingų medžiagų. 

Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys  
Pastatas  stovi šiaurinėje sklypo dalyje.      
Sklypo reljefas nekeičiamas. Paliekama esama įvaža iš  Draugystės gatvės. 
Automobilių stovėjimui numatomos 8v. esamoje aikštelėje sklypo ribose. Nuo automobilių stovėjimo 

aikštelės iki gretimų daugiabučių gyvenamųjų pastatų išlaikomas normatyvinis atstumas (5,00 m ir daugiau 
nuo iki 10 vietų atviros automobilių stovėjimo aikštelės) 

 Inžineriniai  tinklai 
Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas  – iš centralizuotų tinklų. 
Elektros tiekimas – esamas įvadas. 
Pastate įrengtas rekuperatorius ir šilumokaitis. 

3. PASTATO APIBŪDINIMAS
Statinio pagrindinės charakteristikos, paskirtis. 

 Keičiant esamo administracinio pastato 1B1p paskirtį  
 projektuojamas paslaugų paskirties pastatas (laidojimo namai). 

 Bendras plotas (su pusrūsiu)   220,82 m2 ; 
 Naudingas  plotas  220,82 m2 ; 
 Užstatytas plotas  156,00 m2 ; 
 Tūris  933 m3; 

 Aukštų skaičius – 1a. su pusrūsiu (pastato aukštis iki  5,10m - esamas). 

Statinio paskirtis – 7.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti: laidojimo namai; 
Pastate bus teikiamos  tik šarvojimo paslaugos (pagal HN  91:2013  V skyriaus 17 p.  reikalavimus). Palaikų 

laikymo ir  palaikų paruošimo šarvoti paslaugos šiame pastate nebus teikiamos. 

Pastato planavimo sprendiniai.  
Įėjimai į pastatą  - esami, iš rytinės ir vakarinės pastato pusių.  
Pusrūsyje numatoma šarvojimo salė (49,17 kv.m ploto), poilsio kambarys,  sanmazgas (pritaikytas NŽ), 

inventoriaus ir valytojos  inventoriaus patalpos, dezinfekcinių priemonių patalpa, techninės patalpos. 
Pirmajame aukšte numatoma šarvojimo salė (51,00 kv.m ploto,  kremuotiems palaikams), poilsio kambarys, 

administracijos kabinetas, personalo poilsio kambarys ir rūbinė, lankytojų ir personalo sanmazgai, inventoriaus 
sandėlis. 

 Pastato konstrukcinė schema  
 Pastato laikančios konstrukcijos – keraminių plytų mūro sienos. Pamatai – juostiniai. 
 Pastato išrinės sienos – kompleksinis mūras.  
 Pusrūsio ir pirmo a. perdanga -  surenkamos  g/b.  
 Stogas – sutapdintas, plokščias, ruloninės dangos.   

 Fasadų apdaila 
 Pastato sienos išorėje aptaisytos raudonomis keraminėmis apdailos plytomis. 
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 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

1. sklypo plotas m2 700,00 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 31,5 

3. sklypo užstatymo tankumas (su terasa) % 26 

4. želdinių plotas (procentais) % 15 

5. automobilų stovėjimo vietų skaičius vnt.  8 (iš jų 1v.aptarnauj.transportui) 

2. Pastatai:

Paslaugų paskirties pastatas ( laidojimo namai) 

 2.1. 1. bendras plotas m² 220,82 

 2.1.2. naudingas plotas m² 220,82 
 2.1.3. pastato tūris m³ 933 

 2.1.4. aukštų skaičius vnt. 1  (su pusrūsiu) 

 2.1.5. pastato aukštis m 5,10 

 2.1.6. energinio naudingumo klasė [5.41] F 

 2.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.43] C 

2.1.8. pastato atsparumo ugniai laipsnis II 




















