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Informacija apie STATINĮ, kuriame yra patalpos, kurioms planuojamas paskirties keitimas
Laisvės al.76, Kaunas
Statinio pavadinimas
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Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai)
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Informacija apie PATALPAS, kurioms keičiama paskirtis
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Esamas patalpų pavadinimas
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1990-0012-1017:0023

Esama daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos (negyvenamoji)
Nuosavybės teisė

UAB „ARDITA“

Esamas bendras patalpų plotas
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Esamas Pagrindinis patalpų plotas
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Projekto pavadinimas:
PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ - PARDUOTUVĖS
LAISVĖS AL. 76 -11, KAUNE PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į
MAITINIMO PASKIRTIES PATALPAS – KAVINĘ PROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES –
PARDUOTUVĖS PATALPAS
Negyvenamosios paskirties - parduotuvės patalpos (Unikalus daikto nr. 1990-00121017:0023) yra Kauno miesto teritorijoje, Laisvės al.76-11, Kaune daugiabučio gyvenamojo
namo rūsyje ir pirmajame aukšte.
Patalpa yra daugiabučiame gyvenamajame pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje ir jos apsaugos zonoje.
Patalpose yra komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas, centrinis šildymas iš centralizuotų
sistemų. Remiantis nekilnojamo turto kadastrinių matavimų byla ir nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašu, patalpų bendras plotas : 270,91m2 .
2. PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO Į MAITINIMO PASKIRTIES PATALPAS –
KAVINĘ APIBŪDINIMAS
Numatomas patalpų paprastasis remontas ir prekybos paskirties patalpos - parduotuvės
keitimas į maitinimo paskirties patalpas – kavinę. Numatomas – patalpų paprastasis remontas.
Griaunamos ir projektuojamos pertvaros, užmūryjamos angos. Rūsio ir pirmo aukšto patalpos
naujai išplanuojamos ar pritaikomos pagal kavinės preikį. Numatomos tokios patalpos kaip
tambūras, wc – pritaikytas neįgalių poreikiams , lankytojų salė su baro zona, numatomos
virtuvės patalpos su preiliminariomis funkcinėmis zonomis, sandėliavimo, techninėmis
patalpomis, projektuojamas atskiras darbuotojams skirtas tualetas. Bendras plotas kavinės
patalpų plotas : 268,10m2.
Atestato Nr.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
A 1883
A 2206
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Pastato patalpų paskirtys po patalpų paskirties pobūdžio keitimo
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Maitinimo paskirtis
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Administracinė paskirtis
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2.1.PATALPŲ VĖDINIMO SISTEMOS
Patalpose numatoma įrengti mechaninio vėdinimo sistemą:
Vienu metu kavinėje numatoma aptarnauti apie 100 lankytojų.
Reikiamas vėdinamo oro kiekis lankytojų aptarnavimo salėje 3600m3/h.
Kavinės virtuvėje oro nutraukimui nuo gartraukių numatomas oro kiekis 5000m3/h.
Iš viso oro išmetimui reikalingi 2 x ø 500 ortakiai - vienas esamas, kitas numatomas. Ortakiai
izoliuoti ir apskardinti.
Numatomos vėdinimo sistemos - išmetimo ir įvedimo ortakių diametras ø500. Oras paimamas
per esamas groteles lauko sienoje. Oras išmetamas esamu ortakiu - diametras ø500 virš
stogo 0,5 m su stogeliu. Virtuvės patalpose oro išmetimo ortakis izoliuotas ir išvedamas virš
stogo, šalia esamo ortakio. Virtuvėje numatomas oro išmetimas nuo gartraukio - ortakio
diametras ø 500.
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Projektuojamus ir esamus ant fasadų ortakius numatoma uždengti cemento plokštėmis ir
nudažyti neutralia spalva.

Esamas ortakis
Numatomas ortakis

Esamos grotelės

Vaizdas iš vidinio kiemo
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Esamos oro
paėmimo grotelės

Pastato išorė NEKEIČIAMA:

Vaizdas iš Laisvės al.
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2.2. PATALPŲ PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA
Maitinimo paskirties pastatai (patalpos) patenka į žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašą.
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ informuoja, kad visuomeninės paskirties statinių
(patalpų) kiekviename aukšte turi būti įrengtas šiame Reglamente nurodytais atvejais ne mažiau
kaip vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, į kurį įeinama tiesiai
iš bendrojo naudojimo koridorių, holų, vestibiulių ir pan. (toliau – bendrojo naudojimo
patalpos) arba atskiri vyrų ir moterų tualetai, tinkami ir riboto judumo asmenims. isuomeninės
paskirties statinio (patalpų) kiekviename aukšte, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 1 000
m2, įrengiamas ne mažiau kaip vienas A tipo tualetas su įėjimu iš bendro naudojimo patalpų.
Kavinėje projektuojamas lankytojams skirtas sanmazgas pritaikytas žmonėms su negalia
yra “A” tipo.

2.3. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SPRENDINIAI

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“ 30 lentele minimalus Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius pagal
numatomą – maitinimo paskirtį yra 1vieta - 15m2 salės ploto. Šiuo atveju reikalingos 6
automobilių stovėjimo vietos. Bet pastatas, kuriame yra negyvenamosios patalpos, kurioms
keičiama paskirtis patenka į miesto “2 zoną” t.y. miesto centrinė dalis. Vadovaujantis STR
2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ šioje
zonoje automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koficientas yra 0,5 (automobilių vietų skaičių
galima mažinti 50proc.). Tad reikalingos 3 automobilių stovėjimo vietos.
Užsakovas įsipareigoja vadovaujantis kauno miesto savivaldybės sprendimu sumokėti
kompensaciją pagal “Lėšų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo tvarko
aprašą” už 3 automobilių stovėjimo vietas.
Pastatas patenka į “2 zoną” privalomas automobilių vietos gali būti įrengiamos 500m nuo
pagrindinio įėjimo į šiuos pastatus. Tad galimos artimiausios automobilių parkavimo vietos prie
pastato kuriame, atliekamas patalpos paskirties keitimas yra Maironio g. esančioje už 100m
nuo pastato.
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2.3.GARSO IZOLIACIJA
Pagal statybos techninio reglamentą STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos
apsauga nuo triukšmo" patalpoms numatoma:
C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
Rengiant kavinės patalpų detalius projektinius sprendinius : interjero, šildymo - vėdinimo
projektus, numatyti garso mažinimo sprendinius, atsižvelgiant į žemiau nurodytų teisės
aktų reikalavimus:
Statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga
nuo triukšmo"
1 lentelė:
Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.
Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygių skirtumo
rodiklio DnT,W vertės
Vidinių atitvarų garso klasė
A

B

C

Apsaugomos erdvės tipas

E

Rodiklis

R¢w +C50–

R¢w +C50–

R¢w

R¢w

R¢w

3150

3150

arba

arba

arba

DnT,W
(dB)

DnT,W
(dB)

DnT,W
(dB)

60

55

52

arba

arba

DnT,W+C50–
3150 (dB)
Kambariai nuo
negyvenamosios paskirties
patalpų arba bendrojo
garažo

D

68

DnT,W+C50–
3150 (dB)
63

Diskotekų, restoranų ir kitų pramogų salių, esančių gyvenamuosiuose pastatuose, skleidžiamo
triukšmo lygiai turi atitikti higienos normą [HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"
vertes. Šios vertės toliau naudojamos nustatant reikalavimus pastato atitvarų ir jo dalių ore
sklindančio garso izoliavimui, norint pasiekti atitinkamos garso klasės sąlygas.
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HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje"
1 lentelė:
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
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1
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veikiamoje transporto sukeliamo
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ETAPAS

Maksimalus garso
slėgio lygis
(LAFmax), dBA

4

5

65
60
55

70
65
60

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

7

7

0

20/1020-PP-AR
PP

