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DĖL PASTATO REMONTO PROJEKTO DERINIMO K.PETRAUSKO G.21, KAUNE
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius išnagrinėjo
prašymą ir pridėtu projektu dėl „Gyvenamojo namo 3A2p fasado, prekybos patalpų ir buto 21-2 K.
Petrausko g. 21, Kaune kapitalinio remonto projektas. Buto 21-2 dalies patalpų paskirties keitimas į
prekybos, kadastrinių objektų performavimo“ derinimo.
Pastatas K. Petrausko g. 21, Kaune patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo
vietovės - Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre unikalus objekto kodas 22148) (toliau Žaliakalnis) teritoriją. Kultūros vertybių registro
duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
(toliau NKPAĮ) 8 straipsnio 12 dalimi, yra vieši ir skelbiami tinklapyje https://kvr.kpd.lt/#/staticheritage-search.
Informuojame, kad pritariame „Gyvenamojo namo 3A2p fasado, prekybos patalpų ir
buto 21-2 K. Petrausko g. 21, Kaune kapitalinio remonto projekto. Buto 21-2 dalies patalpų
paskirties keitimas į prekybos, kadastrinių objektų performavimo“ projekto sprendiniams. Derinimo
data 2021-08-27, derinimo Nr.21-314K. Primename, kad nenumatyti darbų galinčių pakenkti
kultūros paveldo objekto autentiškumui, menkinti jo vertingąsias savybes bei neigiamai įtakoti
kraštovaizdį ar apžvalgos galimybes.
Viešojo administravimo įstatymo 10 str. 5 d. 7 p. įpareigoja institucijas nurodyti
asmenims administracinio sprendimo apskundimo tvarką, todėl informuojame, kad šis sprendimas
gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo
Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendri duomenys
Objektas: Gyvenamojo namo 3A2p fasado, prekybos patalpų (unik. Nr. 1993-2031-2030:0006) ir buto 21-2 (unik.
Nr. 1993-2031-2030:0002) K. Petrausko g. 21 Kaune kapitalinio remonto projektas. Buto 21-2 (unik. Nr. 19932031-2030:0002) dalies paskirties keitimas į prekybos, kadastrinių objektų performavimas
Statybos adresas (geografinė vieta): K.Petrausko g. 21, Kaunas
Sklypas: Nesuformuotas
Statytojas (užsakovas): UAB "Egilis"
Statybos rūšis (pagal STR 01.01.08:2002): Kapitalinis remontas
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 6.3. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAI
Statinių kategorija (pagal Statybos įstatymą 2 straipsnį 28 dalimi): neypatingasis statinys
Projektuotojas: UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija
2. REMONTUOJAMO STATINIO (PATALPŲ) APIBŪDINIMAS
Esamos pastato būklės aprašymas
Remontuojamas gyvenamojo namo 3A2p K.Petrausko 21 fasadas, prekybos paskirties patalpos (unik. daikto nr.
1993-2031-2030:0006), esančios gyvenamojo pastato I aukšte bei dalis buto 21-2 (unik. Nr. 1993-2031-2030:0002)
patalpų, keičiant jų paskirtį iš gyvenamosios į prekybos bei prijungiant jas prie I aukšto prekybos patalpų.
Gyvenamas pastatas 3A2p pastatytas 1932 m., baigtumas - 100%. Naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir
daugiau butų – daugiabučiai pastatai). Pastato I aukšte yra prekybos paskirties pastalpos (veikia parduotuvė
„Šilas“), II aukšte įrengti 2 butai (21-1 ir 21-2), mansardiniame aukšte – butas 21-3 ir negyvenama palėpė. Visus
pastate registruotus turtinius vienetus valdo 4 savininkai (žiūr. reg. Išrašą).
Esamas remontuojamų prekybos patalpų (unik. daikto nr. 1993-2031-2030:0006) plotas: 179.61 m²
Pagrindinė patalpų paskirtis: Prekybos.
Patalpas nuosavybės teise valdo: UAB „Egilis“
Esamas remontuojamo buto 21-2 (unik. Nr. 1993-2031-2030:0002) plotas: 72.47 m²
Pagrindinė patalpų paskirtis: Gyvenamoji.
Butą nuosavybės teise valdo: UAB „Eiginta“
UAB „Eiginta“ yra įgaliojusi UAB „Egilis“ rengti šį projektą. Taip pat yra gauti visų turtinių vienetų savininkų sutikimai
dėl fasado remonto bei prekybos patalpų ir buto K.Petrausko 21-2 kapitalinio remonto, dalies buto patalpų keitimo į
prekybos bei kadastrinių objektų performavimo projekto ir numatytų atliekti darbų.
Pastate yra įrengta centrinio šildymo sistema, miesto vandentiekis, nuotekos, dujos, prekybos patalpose –
vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema.
Pastatas, patalpos bei sklypas yra kultūros paveldo vietovės, Kauno miesto istorinės dalies vad. Žaliakalniu (kodas
Kultūros vertybių registre - 22148) teritorijoje.
Pastatas 3A2p (unik. Nr. 1993-2031-2030) stačiakampio plano, dviejų aukštų su mansarda.
Vakarinėje pusėje, K.Petrausko g. yra pagrindinis fasadas su pagrindiniu įėjimu į kapitaliai remontuojamas patalpas
pastate. Ant fasado įrengta „Šilo“ reklama. Rytinėje ūkinio kiemo pusėje – ūkinis privažiavimas ir ūkinis įėjimas į
prekybos patalpas. Šiaurinėje pusėje pastatas blokuojasi su kitu 4 aukštų gyvenamuoju namu K.Petrausko g. 19,
kurio I aukšto patalpose taip pat įrengtos prekybos paskirties patalpos, priklausančios UAB „Egilis“.
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Abiejų greta esančių pastatų I aukšto patalpose veikia parduotuvė „Šilas“, tačiau šis projektas apima sprendinius tik
pastate K.Petrausko g. 21.

pav. Esamos būklės fotofiksacija nuo K.Petrausko g. ir iš kiemo pusės
Pastato 3A2p (unik. Nr. 1993-2031-2030) esami pamatai – gelžbetoniniai, esamos sienos – plytų mūro tinkuotos,
stogas keturšlaitis šiferio dangos. Fasadų esama apdaila: gelsvai dažytas tinkas, I aukšto dalis aptaisyta
metalinėmis kasetėmis, kiemo pusėje esama fasadinė siena plytų mūro netinkuota, priestato sienų apdaila –
bordo spalvos HPL plokštės, cokolis – tinkuotas ir dažytas pilkos spalvos dažais.
Vandens nuvedimo sistema – išoriniai latakai.
Pastato fasado vitrinos berėmio stiklo, įėjimo durys - automatinės taip pat berėmio stiklo sistemos.
Pastato esama būklė ir kultūros paveldas
Pastatas K.Petrausko g. 21, Kaune, kuriame projektuojami paprasto ir kapitalinio remonto darbai yra valstybės
saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (kodas Kultūros vertybių
registre - 22148) teritorijoje.

Pastato K.Petrausko g. 21 vieta
4. REMONTUOJAMO STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
4.1. Pastato fasadų sprendiniai
Pastato tūris ir užstatymo plotas išlieka esamas nekeičiamas.
Nuardoma I aukšto fasado dalyje įrengta metalo kasečių apdaila. Atstatomi
remontuojamas suaižėjęs nutrupėjęs tinkas, paruošiamas dažymui.
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Viso pastato tinkuota sienų dalis dažoma RAL 3009 bordo spalvos dažais, cokolis dažomas RAL 7015 tamsiai
pilka spalva.
Pagrindiniame K.Petrausko gatvės fasade berėmio stiklo vitrinos išlieka, keičiama tik įėjimo vieta. Priešais įėjimą
šaligatvio dalyje įrengiamos cinkuotos kojų valymosi grotelės. Esamas stogelis atnaujinamas kiek prailginant jį,
apdailinamas šviesiai pilkomis HPL plokštėmis RAL7035. Esama reklama paliekama toje pačioje vietoje.
Pastato kiemo fasadas su anksčiau pristatytu priestatu I aukšte taip pat atnaujinamas. Esamo priestato sienų
šilumos izoliacija įrengta prastai, apdaila iš HPL plokščių susidėvėjusi, neatitinka šiandienos funkcinių ir estetinių
poreikių. Kiemo pusės pastato esamas sienas (priestato dalyje) numatoma apšiltinti daugiasluoksnėmis plokštėmis
kartu perkeliant ūkinį įėjimą į kitą vietą bei panaikinant funkciškai nereikalingus langus prekybos patalpose. Esami
šaldymo įrenginiai sumontuoti ant kiemo fasado (žiūr. nuotr.) suprojektuoti ir įrengti anksčiau parengtu projektu
išsaugomi.
Pastato stogo danga nekeičiama, suremontuojama ir atnaujinama lietaus vandens nuvedimo sistema.
4.2. Buto K.Petrausko 21-2 (unik. Nr. 1993-2031-2030:0002) dalies paskirties keitimas į prekybos,
kadastrinių objektų performavimas
Esamo buto K.Petrausko 21-2 (unik. Nr. 1993-2031-2030:0002), nuosavybės teise priklausančio UAB „Eiginta“
dalis patalpų performuojama: dalis gyvenamųjų patalpų paliekama butui, dalis keičiama į prekybos paskirties
patalpas ir priskiriama/ apjungiama su prekybos patalpomis I aukšte, nuosavybės teise priklausančias UAB „Egilis“.
Tam naujai įrengiami laiptai tarp I ir II aukšto patalpų. Kapitalinio remonto metu įrengiamos angos laiptams, keltuvui
bei sąramos. II aukšto prekybos paskirties patalpos bus skirtos laikinam prekių saugojimui. Objektai atskiriami
užmūrijus durų angą sienoje.
Performavus turtinius vienetus 2 kambarių butas (unik. Nr. 1993-2031-2030:0002) pertvarkomas į vieno kambario
butą. Bute lieka gyvenamasis kambarys su virtuve, virtuvės sandėliukas, vonia. Buto langai orientuoti į rytus, pagal
insoliacinius skaičiavimus (žiūr. brėž.) saulė į gyvenamąsias patalpas pateks ~ 4 val. Bute esama natūrali
ventiliacija ventiliacijos šachtomis iš vonios patalpos, virtuvės zonos paliekama, kitos patalpos vėdinamos pro
langus.
Objektų techniniai rodikliai
Rodiklio pav.

Mato
vnt.

Kiekis
prieš Kiekis po kadastrinių
kadastrinių
objektų objektų performavimo
performavimą
179.61
212.17

Pastabos

Prekybos patalpos K.Petrausko 21
m2
(unik. Nr. 1993-2031-2030:0006)
Butas K.Petrausko 21-2
m2
72.47
42.14
(unik. Nr. 1993-2031-2030:0002)
Performavus turtinius vienetus, gyvenamųjų patalpų bendras plotas gyvenamajame name 3A2p išlieka
didesnis nei bendras prekybos patalpų bendras plotas.
4.3. Prekybos patalpų (unik. Nr. 1993-2031-2030:0006) ir buto 21-2 (unik. Nr. 1993-2031-2030:0002)
K. Petrausko g. 21 Kaune kapitalinio remonto sprendiniai
Kapitalinio remonto metu pertvarkoma parduotuvės ūkio zona. Patalpų kapitalinis remontas atliekamas tikslu
papildomai įrengti trūkstamas laikino prekių saugojimo patalpas II aukšte, įrengiant laiptus tarp I ir II aukšto bei
keltuvą skirtą kroviniams kelti iki II aukšte įrengiamų laikino prekių saugojimo patalpų. Tam reikalinga perdangos
konstrukcijoje suformuoti angas laiptams bei keltuvui, laikančiose konstrukcijose įrengti naujas sąramas. Naujai
įrengiant laiptus bei keltuvą pastato tūris nekeičiamas, visi darbai atliekami pastato vidaus erdvėse.
Kadangi keltuvas skirtas tik kroviniams kelti į vieną aukštą, jis pagal valstybės registre registruojamų potencialiai
pavojingų įrenginių klasifikacinį žymėjimą nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams.
Esama „Šilo“ parduotuvė įrengta dviejų pastatų K.Petrausko g. 21 ir K.Petrausko g. 19 pirmuose aukštuose.
Pagrindinė prekybos salė apjungta abu pastatus skiriančioje sienoje, tačiau grindų skirtumas tarp patalpų yra 1.16
metro. Šiuo metu peraukštėjime įrengti laiptai.
Kad lankytojams būtų patogiau bei, kad visos prekybos patalpos būtų pritaikytos žmonėms su negalia, prekybos
patalpų K.Petrauko 21 kapitalinio remonto metu prekybos salėje įrengiama vidinė rampa atitinkanti STR
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Šalia paliekami ir laipteliai.
Pagrindinė salė remontuojama minimaliai, atsiradus rampai kiek pertvarkoma salės prekybos lentynų, kasų
išdėstymo technologija, kuri neturi esminės įtakos esamiems šildymo, vėdinimo, elektros bei vandentiekio ir
nuotekų sprendiniams.
Šis projektas apima tik patalpų esančių pastate K.Petrausko g.21 sprendinius, tačiau kadangi parduotuvės
patalpos išdėstytos per du pastatus, prekybos patalpų esami funkciniai isprendiniai neatsiejami nuo šiuo projektu
remontuojamų patalpų.
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