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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS(PP.AR)
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS
Objekto pavadinimas. Administracinės patalpos (Unik.Nr.4400-15850004:8151)pastate 1B3p,kapitalinio remonto keičiant dalį paskirties į
maitinimo,Laisvės al.86,Kaunas,projektas
Statybos geografinė vieta. Laisvės al.86,Kaunas.
Statytojas (Užsakovas). UAB

BLG Terminalas įm.k. 302529998

Projektuotojas. UAB D. A. Rusevičiūtės studija, Įmonės kodas 135700522.
Statybos
rūšis.
Vadovaujantis
STR
01.01.08:2002“Statinio
rūšys“,IV p. p.7.3.- statybos rūšis – statinio remontas(7.3.1.kapitalinis remontas).

statybos
statinio

Statinių
paskirtis.
Vadovaujantis
STR
1.01.03:2017
„Statinių
klasifikavimas“,III skirsnio p. 7.2. administracinės paskirties pastatai –
pastatai
administraciniams
tikslams
(bankai,
paštas,
valstybės
ir
savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų
administraciniai pastatai);
Numatoma dalies patalpų paskirtis - 7.5. maitinimo paskirties pastatai –
skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti
pastatai;
Statinių
kategorija.
Vadovaujantis
STR
1.01.03:2017„Statinių
klasifikavimas“,statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai.
Ypatingo statinio požymiai – 4. Negyvenamosios paskirties pastatai
pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2.
Statinio
ekspertizė.
Vadovaujantis
STR
1.04.04:2017„Statinio
projektavimas,projekto ekspertizė“,ekspertizė - privaloma.
Statybos
finansavimo
šaltiniai.Projektavimo
finansuojami Statytojo lėšomis.
Detalusis
rengtas.

planas.Sklypui

Laisvės

ir

statybos

al.86,Kaune,detalusis

darbai

planas

nebuvo

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir
visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus
Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių, rekonstruojamų statinių
ar statinių dalių (kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas)
projektinius pasiūlymus,taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo
projektinius pasiūlymus.
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Nr.
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A1191
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2.PARUOŠIAMIEJI DARBAI.TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI
Poveikio valstybės saugomai nekilnojamąjai kultūros vertybei vertinimas
Poveikio valstybės saugomai nekilnojamąjai kultūros vertybei vertinimas
nebuvo atliktas,nes numatomi tik vidaus remonto darbai,pastato architektūrinė
išraišką nekeičiama.
Inžineriniai geodeziniai ir geologiniai tyrimai. Inžinerinius geodeziniai,
geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai atliekami nebuvo,nes statybos darbai
(remontas)vykdomi tik patalpų viduje.
3. STATYBOS SKLYPO IR PASTATŲ APIBŪDINIMAS
Kauno miesto bendrajame plane nagrinėjamas sklypas patenka į mišrią
Senamiesčio ir Naujamiesčio teritoriją, kuriai keliami ypatingi kultūros
paveldo apsaugos,viešųjų erdvių bei pastatų architektūrinės kokybės
reikalavimai. Sklypą pietinėje dalyje riboja Laisvės al.,privažiavimas į
kvartalo vidų iš Vasario 16-osios gatvės. Teritorija yra šalia miesto
transporto arterijų – K.Donelaičio g.,Kęstučio g.,Karaliaus Mindaugo
prospekto.
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Teritorija, reljefas. Reljefas nežymiai žemėja pietvakarių,pietų kryptimi.
Iš šiaurės,rytų pusės sklypas ribojasi su NT registre įregistruotais
valstybinės žemės sklypais.Pietuose su Laisvės al.,vakaruose su Vasario 16osios gatve.

Šalia
sklypo
esantis
užstatymas.Sklypas
yra
centrinėje
miesto
dalyje,Centro seniūnijoje,Laisvės al..Besiribojančiuose valstybinės žemės
sklypuose stovi visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatai,pietuose
teritoriją riboja Laisvės al. ,vakaruose – Vasario 16-osios gatvė.
Higieninė ir ekologinė situacija.
Teritorija neužteršta,sklype susikaupusių šiukšlių ar kenksmingų aplinkai
medžiagų nėra.
Žemės sklypas. Žemės sklypo plotas - 0.1361 ha
Unikalus daikto numeris: 1901-0152-0006,
Žemės sklypo kadastro numeris: 1901/0152:6 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas:Komercinės paskirties objektų teritorijos
Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555,
Įregistravimo pagrindas: 1998-05-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 012931
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Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
a.k. 188704927
Įregistravimo
pagrindas:
Žemės
įstatymo
pakeitimo
ir
papildymo
įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Pastatai.Sklype stovi :
Pastatas - Administracinis (1B3p),
Unikalus daikto numeris: 1990-5008-5011,
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Bendras plotas: 2243.18 m²
Naudingas plotas: 79.08 m²
Gyvenamasis plotas: 66.36 m²
Pagrindinis plotas: 1797.29 m²
Tūris: 12325 m³
Pastatas - Garažas (3G1p),
Unikalus daikto numeris: 1990-5008-5033,
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Bendras plotas: 31.24m²
Pastatas - Įstaiga (2B2p),
Adresas:Kaunas, Vasario 16-osios g. 2A
Unikalus daikto numeris: 1990-5008-5022,
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Bendras plotas: 499.18 m²
Pagrindinis plotas: 371.29 m²
Tūris: 2358 m³
Sklype esantys želdiniai.Sklype saugotinų želdinių,augančių ne miškų ūkio
paskirties žemėje,nėra.
Esami vandens telkiniai. Sklype ar gretimose teritorijoje vandens telkinių
nėra. Artimiausias vandens telkinys – Nemuno upė nuo teritorijos nutolusi
~1,0km pietų kryptimi .
Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai.
Teritorijoje
yra
įrengtos
vandentiekio,lietaus
ir
kanalizacijos,dujotiekio,elektros ir ryšių linijos.

fekalinės

Statinio
funkcinė
paskirtis.
Pastato,kurio
patalpose
numatomi
kapitalinio remonto darbai, funkcinė paskirtis – administracinė – pastatai
administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės
įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai
pastatai);
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Numatoma dalies patalpų paskirtis - maitinimo paskirties pastatai – skirti
žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai;
Statinio ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybėmis.
Rytuose,gretimame sklype(Laisvės al.84,Kaunas),stovi pastatas - Gyvenamasis
namas 1A4p (Unikalus Nr. 1989-4000-2010)
Šis gyvenamas namas yra kultūros vertybė,registruotas kultūros vertybių
registre.
Unikalus objekto kodas 38399
Adresas Kauno miesto sav.,Kauno m.,Laisvės al. 84
Įregistravimo registre data 2014-11-26
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis
Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas
Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Administracinio pastato 1B3p dalies patalpų kapitalinio remonto ir
paskirties keitimo
darbų metu
pastato gyvenamojo namo 1A4p (Unikalus
objekto kodas 38399) vertingosios savybės nepažeidžiamos.
Pietuose,sklype(Laisvės al.81,Kaunas),už ~32,00m ,stovi pastatas Gyvenamasis namas 1A5p (Unikalus Nr. 1989-2000-3019)
Šis gyvenamas namas yra kultūros vertybė,registruotas kultūros vertybių
registre.
Unikalus objekto kodas: 38400
Adresas Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. 81
Įregistravimo registre data 2014-11-27
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis
Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas
Autorius archit. Algimantas Mikėnas,Marija Matušakaitė,interjeras sukurtas
archit. Jono Virako, iš išorės - keramiko Jono Mikėno lipdiniai;
rekonstrukcijos projekto vyr. archit. G. Sliesoriūnienė, vyr. konstruktorė E.
Skrupskienė,archit. R. Kreivytė,baldų projekto aut. archit. V. Šepkus
Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).
Administracinio pastato 1B3p dalies patalpų kapitalinio remonto ir
paskirties keitimo
darbų metu
pastato gyvenamojo namo 1A5p (Unikalus
objekto kodas 38400) vertingosios savybės nepažeidžiamos.
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Rytuose,sklype(Laisvės al.88,Kaunas),už ~21,00m ,stovi pastatas - Viešbutis
1E2p (Unikalus Nr. 1991-0007-3012)
Šis pastatas yra kultūros vertybė,registruotas kultūros vertybių registre.
Unikalus objekto kodas: 30529
Pilnas pavadinimas Viešbučio "Versalis" pastatų kompleksas
Adresas Kauno miesto sav., Kauno m., Laisvės al. / Kauno miesto sav.,
Vasario 16-osios g.
Statusas Valstybės saugomas
Vertybė pagal sandarą Kompleksas
Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir
elementai)
Vertybė daugiakampio ir stačiakampio formos plano. Pastatai ilgąja ašimi
orientuoti šiaurės-pietų su atšaka vakarų kryptimi. Pietų pastatas - kampinės
konfigūracijos. Prie jo prijungtas pailgas šiaurės pastatas. Pastatai dviejų
aukštų, šlaitiniais stogais. Pagal vakarinę sklypo dalį išdėstyti pagalbiniai
pastatai. Pietinio pastato tūris gerai apžvelgiamas iš Laisvės al., o
kompleksas - iš Vasario 16-osios g. pusės. Įėjimai į pietų pastatą iš pietų
ir rytų pusės, į šiaurinį - iš rytų ir vakarų (vidaus kiemo) pusės.
Autorius Nikolajus Andrejevas.
Stilius Fasadai ir viešbučio vestibiulis - istorizmo stiliaus.
Interjeras - Art deko krypties (XX a. IV d-mečio, atnaujintas sovietmečiu).
Kompleksą sudaro
1.

Pietų pastatas (30530);

2.

Šiaurės pastatas (30531);

Administracinio pastato 1B3p dalies patalpų kapitalinio remonto ir
paskirties keitimo
darbų metu
viešbučio pastato 1E2p (Unikalus objekto
kodas 30529) vertingosios savybės nepažeidžiamos.
Administracinis
pastatas
1B3p(Laisvės
al.86,Kaunas)yra
NKV
Kauno
Naujamiestyje (unikalus kodas 22149),jis sudaro Naujamiesčio vertingąją
savybę-gatvių užstatymo išklotinę- nuo pastato Laisvės al. Nr. 78 iki pastato
Laisvės al. Nr.86 ir Vasario 16-osios g. R pusės atkarpa nuo pastato Laisvės
al. Nr. 86 iki pastato Vasario 16-osios g. Nr. 8.
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Artimiausios kultūros paveldo teritoriją ar vietovę supančios aplinkos
kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - P dalyje ribojasi su Nemunu, R
su Miesto istorine dalimi, vad. Kauno Žaliakalnio 1 - oji (31280); V su Kauno
senamiesčiu (20171);
Administracinio pastato 1B3p dalies patalpų kapitalinio remonto ir
paskirties keitimo darbų metu Kauno Naujamiesčio (unikalus kodas 22149)
vertingosios savybės nepažeidžiamos.
.
4. SKLYPO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Sklypo sutvarkymas.Teritorija yra centrinėje miesto dalyje,tamsiu paros
metu visos prieigos prie pastatų – apšviestos. Visos dangos sklype esamos,naujos neprojektuojamos.Betoninių trinkelių dangos privažiavimo kelias
iš Vasario 16-osios g.- esamas.
Pagrindiniai techniniai rodikliai.
Pavadinimas
I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas
1.2. sklypo užstatymas
1.3. sklypo užstatymo tankumas

Mato
vienetas
m²
m²
%

Rodiklis

1361,00
1177,24(Esamas)
87(Esamas)

Sklypo želdynai,rekreacija. Jokie sklypo tvarkymo sprendiniai esamų
patalpų remonto metu nenumatomi.
Autotransporto
įvažiavimai
į
sklypą,privažiavimo
keliai,automobilių
stovėjimo aikštelės, takai, dangos.
Įvažiavimas į sklypą iš vakarinėje dalyje esamos Vasario 16-osios
g.,esamos automobilių parkavimo vietos yra centrinėje teritorijos dalyje.
Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimas
Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“ XIII skyriaus „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“ 107
punktą, statinio ar statinių grupės privalomos automobilių saugojimo ir
stovėjimo vietos įrengiamos statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose.

. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius
Eil.
Nr.
4.
7.

Pastatų

Minimalus stovėjimo vietų skaičius

Administracinės paskirties
pastatai
Maitinimo paskirties pastatai

1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto
1 vieta 15 m2 salės ploto

Naujai formuojamas kadastro objektas - maitinimo paskirties patalpa (po
padalijimo plotas - 279,23m²),formuojama iš šių administracinės paskirties
kadastro objekto patalpų:
R-1 koridorius-11,36m² (pagalbinis plotas žr. kadastro duomenis)
R-2 seifas – 20,80m²
1-36 laukiamasis-78,08m²
1-44 operacijų salė-49,79 m²
1-37 operacijų salė-89.78 m²
1-38 koridorius-6,08 m²
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1-39 kabinetas- 6,18 m²
1-42 koridorius-3,68 m² (pagalbinis plotas žr. kadastro duomenis)
1-43 kabinetas-6,53 m²
1-41 pagalbinė patalpa 12,00 m²
1-40 koridorius-2,31 m² (pagalbinis plotas žr. kadastro duomenis)
T.y. pagrindinis plotas - 269,24 m²
Pagalbinis plotas - 17,35 m²
Viso 269,24 m²+17,35 m²=286,59 m²
Administracinėms patalpoms reikia 1 automobilio/25m² pagrindinio ploto. T.y.
269,24 :25 = 10.76 vt.(iki padalinimo esamas automobilių poreikis – 11
parkavimo vietų)
Naujai formuojamų maitinimo paskirties patalpų plotas - 279.23m².
Naujai formuojama administracinė patalpa (liekanti dalis padalinus eamą
administracinės paskirties patalpą Unik.Nr.4400-1585-0004:8451)- 373.44m².
Projektuojamų maitinimo paskirties patalpų maitinimo salės plotas 152,01m²
Maitinimo patalpoms reikia 1 automobilio/15m² salės ploto. T.y 152,01 : 15 =
10.13 vt.(po padalinimo automobilių poreikis – 10 parkavimo vietų)
Pakeitus dalies patalpos paskirtį iš
paskirties - automobilių poreikis nedidėja.

administracinių

į

maitinimo

Teritorijos vertikalaus planavimo,lietaus vandens nuvedimo sprendinių
pagrindimas
Atliekami tik patalpų,esančių pirmame pastato aukšte remonto darbai,jokie
kiti darbai susiję su teritorijos tvarkymu,nenumatomi.
Statybinių atliekų surinkimas ir tvarkymas
Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo
taisyklėmis, patvirtintomis 2006 12 29 LR AM įsakymo Nr. D1-637.
Statybinių atliekų tvarkymą ir išvežimą organizuoja Rangovas. Statybinių
atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio
pripažinimo tinkamu naudoti.
5. PASTATŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektuojami pastatai.Nauji pastatai neprojektuojami.Numatoma esamo
administracinio pastato 1B3p dalies patalpų(Unik.Nr. 4400-1585-0004:8451)
kapitalinis remontas,pakeičiant dalies patalpų paskirtį į maitinimo ir
suformuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus.
Bendras administracinių patalpų plotas(po kapitalinio remonto)-373.44m².
Maitinimo paskirties patalpų plotas (po kapitalinio remonto)-279.23m².
Pastato aukštis ~ 14,70m(esamas).
Remontuojamos patalpos pirmame aukšte,išorės sienos ir vidaus atitvarinės
konstrukcijos – keraminių plytų.Numatoma dviejų durų angų į WC įrengimas
laikančioje pastato sienoje.
Pastato pirmame esančias patalpas numatoma perplanuoti pritaikant maitinimo
paskirčiai.Patalpose įrengiama maitinimo salė,virtuvės,buitinės
patalpos,kabinetas,sandėlis bei WC patalpos(1 iš jų pritaikyta ŽN reikmėms).
Į patalpas patenkama per esamą įėjimą iš Laisvės al..
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6. VISO PASTATO 1B3P RODIKLIAI PO PATALPŲ PASKIRTIES PAKEITIMO
1.
2.
3.
4.
5.

Administracinės paskirties
patalpos
Maitinimo paskirties patalpos
Prekybos paskirties patalpos
Negyvenamos paskirties
patalpos
Gyvenamos paskirties patalpos

m²
m²
m²
m²

926,30 m²
43,26%
(230,46+24,61+297,79+373,44)
648,28m²(369,05+279,23)
30,27%
102,18m²
4,77%
424,90m²
19,85%

m²

39,54m²

1,85%

Administracinės paskirties pastato 1B3p pagrindinė naudojimo paskirtis
nesikeičia.Po dalies patalpų paskirties pakeitimo į maitinimo paskirties
patalpas-pagrindinė pastato paskirtis išlieka administracinė.
PATALPOS (UNIK.NR.4400-1585-0004:8451)
TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato
vienetas
2

Kiekis
Po
kapitalinio
remonto
3

1
PASTATAI/PATALPOS
1. Negyvenamieji pastatai/patalpos:
1.1.Administracinės paskirties patalpos
1.1.1. bendrasis plotas
1.1.2. pagrindinis plotas
1.1.3. pagalbinis plotas
1.1.4. rūsių(pusrūsių)plotas

m²
m²
m²
m²

373.44
220,70
152,74
--,--

1.2.Maitinimo paskirties patalpos
1.2.1. bendrasis plotas
1.2.2. pagrindinis plotas
1.2.3. pagalbinis plotas

m²
m²
m²

279.23
240,86
38,37

7.INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS
Administraciniame pastate Laisvės al.86,Kaune,yra esama šilumos tiekimo
sistema.
Patalpose ankščiau veiklą vykdė bankas,buvo įrengta(ir dabar veikia)
priverstinė vėdinimo sistema su rekuperacija.
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai esami,nauji neprojektuojami.
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