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PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ STATINIO PROJEKTUI RENGTI SĄRAŠAS
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Nr.
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2021-04-14

2.

2021-04-14
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6.

Nr. 44/1373044
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12.

Nr. 44/159314
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2017-06-14
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2020-07
Nr. 27-07-20
2020-07-27
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16.
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17.

Nr. A 584

13.
14.

Pavadinimas
Dėl projektinių pasiūlymų užduoties derinimo
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (pritarta
Architektūros ir urbanistikos skyriaus)
Bendrieji statinių rodikliai
VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašas 1901/0219:97
Žemės sklypo planas M1:500
Įsakymas Dėl žemės sklypo Alovės g. 7 Kaune detaliojo
plano koregavimo
Detaliojo plano pagrindinis brėžinys
VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašas 1901/0219:50
Žemės sklypo planas M1:500

1
2
2
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Sutikimas statyti prie sklypo ribos
NŽT sutikimas statyti prie sklypo ribos
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Topografinis planas M1:500
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Įgaliojimas
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UAB „AG studija“ registravimo pažyma
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis
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Projekto vadovo „Kvalifikacinis atestatas“

2

A 584

PV/ARCH

A.. AKELIS

2021 04

A 584

PDV

A.. AKELIS

2021 04

A.. AKELIENĖ

2021 04

PP

1

Valstybinės žemės nuomos sutartis

UAB "AG STUDIJA" įm. k. 303020281
Savanorių pr. 219, Kaunas LT-50182
email: info@agstudija.lt
tel.: +370-656-43723/+370-698-41568
www.agstudija.lt

A 2047 Architektė

Psl.
Sk.
2

UAB “Liūtukas” ir Ko

4
1

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, ALOVĖS G. 7,
KAUNO MIESTO SAV., KAUNE,
STATYBOS PROJEKTAS
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida
PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ STATINIO
PROJEKTUI RENGTI SĄRAŠAS
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Lapas
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1
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 43,
el. p. miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

UAB "AG studija"
PV Arvydui Akeliui

.................
Nr. ..................................
Į .................. Nr. ..................................

el. p. gryte@agstudija.lt

DĖL GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO, ALOVĖS G. 7, KAUNE, STATYBOS
PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES DERINIMO
Pagal Savivaldybės administracijos skyriams nustatytų funkcijų priklausomybę
išnagrinėjome Jūsų 2021-04-07 prašymą pritarti gamybos paskirties pastato, Alovės g. 7, Kaune,
statybos projekto projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai ir jai pritariame.
Atkreipiame dėmesį į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
(toliau Reglamentas) 61 p. „Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas) tiesiogiai pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus
ir kitus privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbia IS „Infostatyba“;
savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius
pasiūlymus ir pranešimą. Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per
3 darbo dienas privalo įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama
statyti objektą per kelis žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su
šiame punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo
statyti objekto žemės sklypo ar kaimyninių [5.22] žemės sklypų valdytojams, naudotojams,
daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos
gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti
pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), kad tilptų visa šiame punkte nurodyta
informacija, stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir
įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai matomoje vietoje, kad
būtų užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti
pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas laikomas ne mažiau kaip 10 darbo
dienų nuo jo įrengimo dienos. Stendo įrengti neprivaloma informuojant visuomenę apie parengtus
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statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus – informacija pateikiama matomoje vietoje
šalia statinio.“
Savivaldybės interneto svetainėje skelbtiname pranešime, stende ir (ar) registruotuose
laiškuose turi būti bendruoju atveju nurodoma informacija apibrėžta Reglamento 61 punkte.
Informuojame, kad viešai pateikiami dokumentai turi būti pateikti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin. 1996, Nr. 63-1479)
nuostatomis.
PRIDEDAMA. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, 1 (vienas) lapas.

Architektūros poskyrio vedėja

Lolita Rakevičienė

J. L. Armonienė, tel. 8 37 42 44 83, el. p. jurate.armoniene@kaunas.lt
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867,
adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, el. p. info@kaunas.lt). Duomenys tvarkomi, siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą /
skundą / pareiškimą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų
valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka. Duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme /
skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti įpareigoja teisės aktai. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu
susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, perkelti, apriboti jų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804) ir pasikonsultuoti su Savivaldybės
administracijos duomenų apsaugos pareigūnu tel. (8 37) 42 46 00, mob. +370 673 08 123, el. p. dap@kaunas.lt. Daugiau informacijos rasite adresu
http://www.kaunas.lt/asmens-duomenu-apsauga/.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
TVIRTINU:
(vardas, pavardė, parašas)

OBJEKTAS: Gamybos paskirties pastato statybos projektas. Ypatingasis statinys.
ADRESAS: Alovės g. 7, Kaunas
Pavadinimas
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas
2. sklypo užstatymo intensyvumas
3. sklypo užstatymo tankumas
II. Pastatai
1.Pastato
paskirties
rodikliai
(gamybos,
kitos
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų,
vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
2.Pastato bendras plotas*
3.Pastato naudingas plotas*
4.Pastato tūris*
5.Aukštų skaičius*
6.Pastato aukštis*
8.Energetinio naudingumo klasė
9.Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė
[5.48]; [5.43]
10. pastato atsparumo ugniai laipsnis

Mato
vienetas
2

m
%
%

Kiekis

Pastabos

0,2636
~43,00
~35,00

vnt.
2

m
2
m
m³
vnt.
m

~1101,00
~1101,00
~8970
1
~9,74
nenustatoma

šaldytuvas

C
II

* 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.
Statinio projekto vadovas
Arvydas Akelis, A 584

1

Elektroninio dokumento nuorašas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 7, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO
........................ Nr. .........................
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8
dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.3.1, 318.3.4, 318.3.6 ir 323.1,
papunkčiais, atsižvelgdamas į prašymą, gautą 2021 m. vasario 9 d.:
1. K o r e g u o j u Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu
Nr. T-515 „Dėl žemės sklypų Alovės g. 7, Alovės g. 9, Alovės g. 11 ir Alovės g. 13 detaliojo plano
patvirtinimo“ patvirtintame detaliajame plane nustatytą žemės sklypo Alovės g. 7, Kaune, statinių
statybos zoną, statybos ribą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, įvažos vietą.
2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti
skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 7, KAUNE,
DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-03-10 Nr. A-829

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-10 14:41

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-03-10 14:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-22 09:56 - 2021-11-21 09:56

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Inga Mikutytė Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-10 14:49

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-03-10 14:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-06 13:23 - 2024-05-04 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210308.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-03-15 nuorašą suformavo urbanistikos4 Registratorius
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KAUNO MIESTO SKYRIUS

UAB „Liūtukas“ ir Ko
El. paštas: buhalterija@liutukas.lt

-(14.8.125E.)
______________ Nr.8SD_________________
raštą
Į 2020-08-05
______________ _________________

DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius (toliau –
Kauno miesto skyrius) išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl naujos statybos zonos nustatymo žemės sklype
(kadastro Nr. 1901/0219:97) Alovės g. 7, Kauno m. (toliau – Žemės sklypas), rengiant detaliojo
plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimu Nr. T-515,
koregavimo dokumentą ir neišlaikant norminiuose teisės aktuose nustatytų atstumų iki Žemės
sklypo ribos (žemės sklypo Alovės g. 15, Kauno m., atžvilgiu).
Atsižvelgdamas į besiribojančio žemės sklypo Alovės g. 15, Kauno m., nuomininkės ‒ UAB
„Liūtukas“ ir Ko, 2020-08-05 sutikimą, Kauno miesto skyrius informuoja, kad neprieštarauja, jog
rengiant Žemės sklypo detaliojo plano koregavimo dokumentą, planuojamos teritorijos užstatymo
zonos riba būtų numatyta pagal pateiktą Sprendinių brėžinį M 1:500 (žymuo ‒ PVG-30072020-01DP-01), jei detaliojo plano sprendinių koregavimas nepažeis trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų
saugomų interesų.
Detaliojo plano koregavimo dokumentą rengti tik atlikus išsamią esamos padėties analizę,
išlaikant higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos normatyvų reikalavimus, nustačius
apsaugos zonas ir jų režimo reikalavimus bei kokybinius užstatymo rodiklius.
Šis raštas per 20 darbo dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo
18 straipsnio ir Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio
ministerijos ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90 „Dėl Išankstinio ginčų
nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių
patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Skyriaus vedėja

Alma Markuckienė

Raselė Domeikienė, tel. 8 706 85 408, el. p. Rasele.Domeikiene@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre
Kodas 188704927

L. Sapiegos g. 10
44501 Kaunas
Tel. 8 706 85 419
Faks. 8 706 86 961
El. paštas kauno.miestas@nzt.lt
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Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė INGRIDA IRENA RŪŠKIENĖ
Data: 2019-11-28 10:49:38
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2019-11-28 10:49:31
PRIEIGOS RAKTAS: 47-2682273-773078
Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.
1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: UAB "AG studija"
Kodas: 303020281
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kaunas, P. Kalpoko g. 1-10
NTR objekto kodas: 4400-2180-0688:5485
Įregistravimo data: 2013-03-15
Versija: 22 (2019-11-27)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra
3. Kapitalas ir akcijos:
Įstatinio kapitalo dydis:
Akcijų skaičius:
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius:
Vardinės paprastosios akcijos nominali
vertė:
4. Veiklos tikslai ir rūšys:

5. Organai:
5.1.
5.2.
5.2.1.

40000 Eur
100 vnt.
100 vnt.
400 Eur

Tikslai: Paslaugų teikimas, prekyba ir gamyba siekiant pelno

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 2013-03-15
Vadovas
Registruota: Nuo 2013-03-15
Asmuo: ARVYDAS AKELIS, a.k. 36603200071, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2013-03-08
Registruota: Nuo 2013-03-15
Kaunas, Žuvinto g. 37-15

6. Dalyviai: įrašų nėra
7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1.
Vienasmenis atstovavimas

2

Registruota: Nuo 2013-03-15
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra
9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31
10. Žymos: įrašų nėra
11. Bankrotas: įrašų nėra
12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra
13. Steigimo dokumentai:
13.1

Įstatai
Dokumento data: 2015-06-01
Įregistruotas: 2015-06-10

14. Kita informacija: įrašų nėra
15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: 869841568
Elektroninio pašto adresas: info@agstudija.lt
Internetinės svetainės adresas: www.agstudija.lt
2019-11-28 10:49:31
Išrašas tikras, turi prima facie galią
Dokumentą paruošė:
Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių
asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus
Registratorė ekspertė

INGRIDA IRENA RŪŠKIENĖ

Lloyd’s Insurance
Company S.A.
Certificate
This contract of insurance is insured by Lloyd’s Insurance
Company S.A.

This Certificate is issued by the Coverholder identified within this
Certificate in accordance with the authorisation granted to the Coverholder
under the Coverholder Appointment Agreement with the Unique Market
Reference stated within this Certificate.

Lloyd’s Insurance Company S.A. is a Belgian limited
liability company (société anonyme / naamloze vennootschap) with its
registered office at Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium
and registered with Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van
Ondernemingen under number 682.594.839 RLE (Brussels). It is an insurance
company subject to the supervision of the National Bank of Belgium. Its Firm
Reference Number(s) and other details can be found on www.nbb.be. Website
address: www.lloyds.com/brussels E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Bank details: Citibank Europe plc Belgium Branch, Boulevard General Jacques
263G, Brussels 1050, Belgium - BE46570135225536.

Coverholder referred to herein is:
Colemont draudimo brokeris, UADBB
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius
http://www.colemont.lt
The Coverholder acts as an agent of Lloyd’s Insurance company S.A. in
performing its duties under the Coverholder Appointment Agreement with
Unique Market Reference stated within this certificate

UMR: B1216PRWJ209500

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS
Policy number
Draudimo liudijimo numeris
Item 1:
Insured name, legal entity code
Draudėjas, įmonės kodas
Address
Adresas
Item 2:
Policy Period
Draudimo laikotarpis

: PR2200234

Item 3:

: EUR 500 000

Item 4:
Item 5:

Limit of Indemnity
Draudimo suma
Excess
Išskaita
Total Payable
Mokėtina suma

: UAB AG STUDIJA, įm.k. 303020281
: Savanorių pr. 219, LT-50182 Kaunas
: From/Nuo: 2020-07-11 (00:00 h nurodyto įm. adreso laiku)
: To/Iki:
2021-07-10 (24:00 h nurodyto įm. adreso laiku)
At Local Standard Time at the above address.

: EUR 2 900
: EUR 1.348,00 įmoka mokama 2 lygiomis dalimis pagal grafiką:
11 Liepos, 2020
674,00 EUR

Item 6:
Item 7:
Item 8:
Item 9:

Interest
Draudimo objektas
Group of Insurance
Draudimo grupė
Type of Insurance
Draudimo rūšis
Insurer
Draudikas

Insurance Contract includes
Draudimo sutartį sudaro

Warranty period
Garantinis terminas

11 Gruodžio, 2020
674,00 EUR

: As defined in Compulsory Wording point 11.
Kaip nurodyta privalomųjų taisyklių 11 punkte.
: General Liability Insurance
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
: Professional Indemnity Insurance
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
: Lloyd‘s insurance company S.A. – AES Syndicate 5322 (Reinsured by Lloyd’s
Syndicate AES 1225)
Adresas: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium
: This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on
23rd October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybės Žinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2020-06-18); Cyber Loss
Extension;
Šis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklės: Lietuvos Banko 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
įskaitant visus jų pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudėjo užpildyta anketa (2020-06-18).
Kibernetinių rizikų praplėtimo aprašas.

: Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11
punktu, šalių nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).

Applicable Endorsements
Papildomos sąlygos
: 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the
services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is calculated at
the planned turnover of 200.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or
future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 200.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the
additional insurance premium will be 0,67% of the income in excess of € 200.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working
days after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted
to customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
UADBB „ Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Įm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660 | Faks. 8 5 2109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.lt
Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
Poliso Nr. PR2200234, Puslapis 1 iš 4
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project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder
agrees that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by
the Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.
1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis bei šia sutartimi Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo taisyklių punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jų dalys, perduoti užsakovams šios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 2) Pagal šią
privalomojo draudimo sutartį draudžiamuoju įvykiu pagal „Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių“ 13.4 punktą taip pat
yra pripažįstamas reikalavimas, pateiktas dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.
3) Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimą nėra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE – tiltai, tuneliai, kasyklos, požeminiai ir povandeniniai inžineriniai tinklai, upių užtvankos, prieplaukos ir uostai, jūrų
uostai; oro uostai, geležinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinės ir/arba atominės konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; bokštai; metro;
sąvartynai; nuotėkų valymo įrenginių sistemos; elektrinės; dujotiekio sistemos, magistraliniai šildymo vamzdynai, vamzdynai, kurių gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami šie statiniai: požeminiai inžineriniai tinklai, nuotėkų valymo įrenginių sistemos, dujotiekio sistemos, šildymo ir kiti vamzdynai; kai šie statiniai yra
sudėtinė dalis darbų pagal projektavimo darbų rangos sutartį, kurios pagrindiniu projektavimo darbų objektu (dalyku) nėra laikomas RED TYPE statinys.
4) Draudimo įmoka paskaičiuota, esant planuojamoms mažiau nei 200.000 € (be PVM) Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamoms. Jei faktinės
Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, viršys 200.000 € (be PVM), draudimo įmoka bus perskaičiuojama ir
papildoma draudimo įmoka sudarys 0,67% nuo pajamų, viršijančių 200.000 € (be PVM). 5) Draudėjas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudiką apie tuos statinio projektus ar jų dalis, kurių projektai ar jų dalys buvo perduotos užsakovams šios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: Užsakovo pavadinimą; Projekto pavadinimą; Projektavimo darbų pradžią; Perdavimo užsakovui
projekto ar jo dalies datą; Projektavimo darbų vertę; 6) Privalomųjų taisyklių nedraudiminiai įvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti. 7) Draudikas ir Draudėjas
susitaria, kad šia sutartimi neapdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė dėl Draudėjo projektuotų statinių projektų (ar jų dalių), kurie Draudėjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimis.

ĮGALIOTO TARPININKO SĄLYGA

PRANEŠIMAI, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
DRAUDIKAS suteikia teisę ĮGALIOTAM TARPININKUI priimti ir išsiųsti su šia Draudimo sutartimi susijusią
korespondenciją. Todėl:
a) Visi pranešimai ir dokumentai, teikiami ĮGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b) Visi ĮGALIOTO TARPININKO teikiami pranešimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visų pirmiausia adresuojami ĮGALIOTAM TARPININKUI.
ĮGALIOTAS TARPININKAS:
Įmonės pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
Adresas:
El. paštas:
Tel:
Generalinis direktorius:

LLOYD‘S
TVARKA

SKUNDŲ

UADBB „Colemont draudimo brokeris“
124495055
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
info@colemont.lt
+370 5 210 9660
Giedrius Čiurinskas

NAGRINĖJIMO

Visi skundai turi būti adresuojami UADBB „Colemont draudimo brokeris“:
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 210 9660, info@colemont.lt
Apie jūsų skundo gavimą patvirtinsime raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
Jei esate vartotojas, sprendimas dėl jūsų skundo jums bus pateiktas raštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo
skundo gavimo, arba, jei nesate vartotojas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu jūsų netenkins galutinis sprendimas arba jei negavote galutinio sprendimo per 14 (keturiolika) arba atitinkamai
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo, galite pateikti skundą Lietuvos bankui. Kontaktiniai
duomenys yra tokie:
Lietuvos bankas, Priežiūros tarnyba, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva, El. paštas: info@lb.lt ,
Tel. +370 5 268 0029, Faks. +370 5 268 0038, Interneto svetainė: www.lb.lt/consumer_protection
Jei sutartį sudarėte internetu, galite pateikti skundą per ES internetinę ginčų sprendimo (ODR) platformą. ODR
platformos interneto svetainės adresas: www.ec.europa.eu/odr.
Pirmiau minėta skundų nagrinėjimo tvarka nepažeidžia jūsų teisių inicijuoti teisminius procesus arba alternatyvias
ginčų sprendimo procedūras, atsižvelgiant į jums pagal sutartį suteikiamas teises.
LBS0041 01/01/2019

TEISMINIŲ GINČŲ IR JURISDIKCIJOS
SĄLYGA

Susitariama, kad šiai draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o bet kokie ginčai, kylantys iš šios
draudimo sutarties ar susiję su ja, yra išskirtinai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Lloyd’s Insurance Company S.A. sutinka, kad visi su šia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso prieš juos
pradėjimo atveju privalomi įteikti šaukimai, pranešimai ar oficialūs dokumentai bus laikomi tinkamai įteikti, jei šie
dokumentai įteikiami draudikams per:
Tomą Kontautą įgaliotąjį atstovą Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 370 52 649 376 Faks: + 370 52 685 041 E-mail: tomas.kontautas@lloyds.com
kuris šiuo atveju yra įgaliotas priimti draudikams įteikiamus dokumentus.
Lloyd’s Insurance Company S.A., suteikdama aukščiau minėtus įgaliojimus, neatsisako teisių, susijusių su šaukimų,
pranešimų ar kitų dokumentų įteikimo terminais, ir kurios gali atsirasti dėl to, kad draudikų buveinės ar registracijos
vieta yra Belgijoje.
LBS0006, 01/01/2019

UADBB „ Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Įm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660 | Faks. 8 5 2109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.lt
Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
Poliso Nr. PR2200234, Puslapis 2 iš 4
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LLOYD‘S PRANEŠIMAS APIE ASMENS
DUOMENŲ TVARKYMĄ

Date of Issue
Išdavimo data

Kas mes esame Esame Lloyd's Insurance Company S.A., nurodyta draudimo sutartyje ir (arba) draudimo liudijime.
Pagrindai. Mes renkame ir naudojame atitinkamą informaciją apie jus, kad galėtume suteikti jums draudimo
apsaugą, iš kurios gaunate naudą, bei siekdami įvykdyti mūsų teisines pareigas. Ši informacija apima duomenis, pvz.,
Jūsų vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis taip pat bet kokią kitą informaciją, kurią mes renkame apie jus,
susijusią su draudimo apsauga, iš kurios jūs gaunate naudą. Į šią informaciją gali būti įtraukta ir neskelbtinų
duomenų, pvz., duomenų apie jūsų sveikatą ir galimus apkaltinamuosius nuosprendžius. Tam tikromis aplinkybėmis
mums reikės jūsų sutikimo apdoroti tam tikras informacijos apie jus kategorijas (įskaitant neskelbtinus duomenis apie
jus, pvz., informaciją apie jūsų sveikatą ir bet kokius apkaltinamuosius nuosprendžius, kuriuos galbūt turite). Kai
mums reikės jūsų sutikimo, mes paprašysime to atskirai. Jūs neprivalote duoti sutikimo ir bet kuriuo metu galite
atšaukti savo sutikimą, atsiųsdami el. laišką adresu: data.protection@lloyds.com (tačiau nedarant poveikio duomenų
(pagrįstų sutikimu) tvarkymo teisėtumui, prieš tą sutikimą atšaukiant). Tačiau, jums nedavus savo sutikimo arba
atšaukus savo sutikimą, tai gali turėti įtakos mūsų galimybėms suteikti draudimo apsaugą, iš kurios jūs gaunate
naudą, ar sutrukdyti suadministruoti jūsų prašymus išmokėti draudimo išmokas. Tai, kaip veikia draudimas, reiškia,
kad jūsų informacija gali tekti dalintis ar būti panaudota įvairių trečiųjų šalių draudimo sektoriuje, pavyzdžiui:
draudikai, draudimo agentai ar draudimo brokeriai, perdraudikai, žalų reguliavimo skyriai, subrangovai, prižiūrinčios
institucijos, teisėsaugos institucijos bei agentūros, sukčiavimo ir nusikaltimų prevencijos ar tyrimų agentūros bei
privalomojo draudimo duomenų bazių valdytojai. Mes atskleisime jūsų asmeninę informaciją, susijusią su mūsų
teikiama draudimo apsauga, tik tiek, kiek to reikalauja arba leidžia įstatymai.
Jūsų pateikiami duomenys apie kitus asmenis. Pateikdami mums, jūsų draudimo agentui ar draudimo brokeriui,
duomenis apie kitus asmenis, privalote pateikti jiems šį pranešimą.
Reikia išsamesnės informacijos? Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninius
duomenis, žr. visą privatumo pranešimą, kuris yra mūsų svetainės www.lloyds.com/news-and-risk-insight/lloydssubsidiary-in-brussels privatumo skyriuje, taip pat, prireikus šią informaciją galite gauti ir kitais pageidaujamais
formatais.
Mūsų kontaktai ir Jūsų teisės. Jūs turite teises į mūsų saugomą informaciją apie jus, įskaitant prieigos prie šios
informacijos teisę. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pasidomėti kaip mes naudojame jūsų duomenis arba
pageidaujate gauti pilną privatumo pranešimą (-us), prašome susisiekti su mumis. Atitinkamai, galite susisiekti su
jūsų draudimą tvarkančiu draudimo agentu ar draudimo brokeriu:
Duomenų apsaugos pareigūnė, Kristina Griūnienė,
UADBB Colemont draudimo brokeris, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lithuania, info@colemont.lt
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo kompetentingai duomenų apsaugos institucijai, tačiau prieš tai
rekomenduojame susisiekti su mumis.

: 2020-06-29

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.
Patvirtinu, jog prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklėmis, anketos sąlygomis susipažinau, jas supratau ir taisyklių kopiją
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuviško ir angliško teksto – lietuviškas turi viršenybę.

Draudėjo atstovas:

Draudiko atstovas: UADBB “Colemont draudimo brokeris”

UADBB „ Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Įm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660 | Faks. 8 5 2109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.lt
Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
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