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1 1 2006-PP-BZ 

 

 
DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Brėžinio pavadinimas Brėžinio numeris Mastelis Lapų 

TEKSTINĖ DALIS 

Brėžinių žiniaraštis 2006-PP-BZ  1 

Aiškinamasis raštas 2006-PP-AR  7 

GRAFINĖ DALIS 

Sklypo planas 2006-PP-01 M1:500 1 

Reabilitacijos korpusas. Rūsio planas 2006-PP-02 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Pirmo aukšto planas 2006-PP-03 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Antro aukšto planas 2006-PP-04 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Trečio aukšto planas 2006-PP-05 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Ketvirto aukšto planas 2006-PP-06 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Stogo planas 2006-PP-07 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Pjūviai A-A ir B-B 2006-PP-08 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Pjūviai C-C ir D-D 2006-PP-09 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Fasadų išklotinės 2006-PP-10 M1:200 2 

Reabilitacijos korpusas. Maketo nuotraukos 2006-PP-11  2 

Reabilitacijos korpusas. Vizualizacijos 2006-PP-12  2 

Intensyvios terapijos korpusas. Pirmo aukšto planas 2006-PP-13 M1:200 1 

Intensyvios terapijos korpusas. Stogo planas 2006-PP-14 M1:200 1 

Intensyvios terapijos korpusas. Pjūviai  2006-PP-15 M1:200 1 

Reabilitacijos korpusas. Fasadai 2006-PP-16 M1:200 1 

Intensyvios terapijos korpusas. Maketo nuotraukos 2006-PP-17  1 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
    Projekto rengimo dokumentai 

 

Išeities duomenys, specialiųjų tyrinėjimų ataskaitos, projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai: 

− Sklypo nuosavybės dokumentai, sklypo planas; 

− Projektavimo  užduotis; 

− Detalusis planas Nr. 06/07/20/TDP/SDP-1 – rengiamas detaliojo plano tikslinimas (užstatymo zonos koregavimas); 

− Kultūros vertybių registro duomenys – Kauno klinikų statinių kompleksas (un. Nr. 16003); 

− Kultūros vertybių registro duomenys –Infekcinių ligų klinikos pastatas – (un. kodas 28032);  

− Kultūros vertybių registro duomenys –Nervų ir psichikos ligų klinikos pastatas – (un. kodas 28033).  
 
Rengiant projektinius pasiūlymus vadovautasi šiais normatyviniais dokumentais: 

 ĮSTATYMAI: 

− Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

− Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2452; 

− Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262); 

− Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125); 
 
 STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI IR TAISYKLĖS:  

− STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ 

− STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

− STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  

− STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

− STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

− STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

− STR 1.07.03:2017  „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka“ 

− STR 2.02.02:2004 „Visuomeniniai paskirties statiniai“ 
 
 PAVELDO TVARKYBOS DOKUMENTAI: 

− PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ 

− PTR 3.02.01:2014  „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės" 

− PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 

− PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
 LIETUVOS STANDARTAI: 

− Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
  
 
 

http://www.vtpsi.lt/node/3168
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
http://www.vtpsi.lt/node/3168
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.439724D4993E/PLbXvZJhIM
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476584&p_tr2=2
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Bendrieji  duomenys: 
 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi, valstybinės žemės panaudos 

sutartimi, nustatytomis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, šiuo metu galiojančiais reglamentais bei teisės 
aktais. 
 

Rekonstruojamas  pastatas  priklauso Kauno klinikų statinių kompleksui (un. Nr. 16003); 
 
Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: Kompleksas 
Komplekso teritorijoje yra: 10. vaistinė; 11. požeminė slėptuvė; 12. transformatorinė; 13. bendrosios chirurgijos klinika; 

14. radiologijos ir dantų implantacijos klinika; 15. ligoninės pastatas; 16. ūkinis pastatas; 17. ūkinis pastatas; 18. 
transformatorinė; 19. ūkinis pastatas; 20. ligoninės pastatas; 21. vaikų ligoninės pastatas; 22. ūkinis pastatas. (žiūr. Teritorijos 
ribų ir vizualinės apsaugos zonos planas, 2 lap.) 

Seni kodai 
Kodas registre iki 2005.04.19:  G399K 
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AtV1033 
Autorius: vadovas archit. U. Kasanas (Urbain Cassan), padėjėjas archit. E. Ušanovas (Elie Ouchanoff), bendraautoriai 

archit. F. Bielinskis ir inž. J. Jasiukaitis, techninę priežiūrą vykdė inž. J. Jasiukaitis ir inž. K. Kaušinis.; Vadovas - archit. U. 
Kasanas (Urbain Cassan), padėjėjas - archit. E. Ušanovas (Elie Ouchanoff). Bend 

Amžius: 1937-1939 m. 
Stilius: Funkcionalizmas su klasicizmo bruožais. 
Kompleksą sudaro: 
1.  Kauno klinikų statinių komplekso centrinis pastatas (28030);  
2.  Kauno klinikų statinių komplekso administracijos ir stomatologijos pastatas (28031);  
3.  Kauno klinikų statinių komplekso infekcinių ligų klinikos pastatas (28032);  
4.  Kauno klinikų statinių komplekso nervų ir psichinių ligų klinikos pastatas (28033);  
5.  Kauno klinikų statinių komplekso patologinio anatomikumo pastatas (28034);  
6.  Kauno klinikų statinių komplekso tuneliai (28035);  
7.  Kauno klinikų statinių komplekso ūkinis pastatas (28036);  
8.  Kauno klinikų statinių komplekso kaminas (28037);  
9.  Kauno klinikų statinių komplekso sarginė ir tvora su vartais (28038);  
Teritorijos: 
KVR objektas:  83408.00 kv. m 
Vizualinės apsaugos pozonis:  258804.00 kv. m 
Vertingųjų savybių pobūdis: 
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
Vertingosios savybės: 
   

           1.3.1. planavimo sprendiniai - optimaliais funkciniais ryšiais tarp 6 autentiškų korpusų, pastatytų XX a. 4-tame dešimt., 
pasižyminti teritorija. Vertingas komplekso architektūrinis sprendimas atitinka pasaulines 3 - 4 dešimtmečių ligoninių 
kompozicines estetines tendencijas, išreiškiančias ištikimybę klasikinėms tradicijoms. Centrinio pastato centrinis rizalitas, 
baseinas, pagrindinis takas, sarginė pastatyti ant vienos kompozicinės ašies. Takai jungiantys pastatus apsodinti tujomis ir 
eglėmis. Visi klinikų pastatai apsupti želdinių (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 9, 24, 25, 28; 2011 m.); 

 
           1.3.3. įvairios išraiškos formos - centrinio įėjimo į klinikas prieigų tūrinė-erdvinė kompozicija (-; būklė gera; FF Nr. 115, 
116, 117, 120; 2011 m.); paminklas profesoriui Pranui Mažyliui (-; būklė gera; FF Nr. 124; 2011 m.); 
 
           1.3.5. takai, keliai - pagrindinių kelių, takų tinklas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 119, 120, 121, 122, 123; 2011 m.); 
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           1.3.6. želdynai - tujų alėjos ir pavienių bei grupinių medžių kompozicijos (-; būklė gera; FF Nr. 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123; 2011 m.); 
 
           3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - gydymo; 

          5. faktai apie svarbius įvykius, kurie susiję su objektu ir vietove - kompleksą sudaro 6 korpusai: centrinis pastatas - sklypo 

viduryje, administracijos - stomatologijos pastatas (dabar poliklinika) - dešiniau pagrindinio tako, infekcinių ligų (dabar vaikų 

klinika) ir nervų ligų pastatai - vakarų pusėje, netoli šlaito, o patologinis anatomikumas - pietryčių kampe, ūkinis pastatas yra už 

centrinių rūmų šiaurės kryptimi. 

Dokumentai: 
KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-12-30;  Nr: Į-515 ;  
Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  2008-05-07;  Nr: 450;  
Dėl duomenų patikslinimo;  2012-08-28;  Nr: KM-RM-56;  TRP, 1 lap. TRP, 2 lap. Aktas 
Papildoma medžiaga;  2012-10-11;  Nr: ID-91140;  Centrinio pastato schema 1-mo aukšto planas Tapybos darbas 

Statinių išdėstymo planas 4 aukšto planas Rūsio planas 3 aukšto planas 2 aukšto planas 
Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje;  2012-

10-19;  Nr: 10-49;  Pranešimas 
Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje;  2012-

12-11;  Nr: 12-63;  Pranešimas 
Dėl apibrėžtų teritorijos ribų patikslinimo;  2018-01-08;  Nr: KPD-SK-372;  TRP 3 TRP 4 Aktas_KPD-SK-372.pdf 
Šaltiniai ir medžiagos: 
1. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V., 1993, p. 239. 
2. Istoriniai tyrimai (aut. R. Riekevičienė, V. Reipaitė, 2000 m.). 
 
Šiuo projektu  rekonstruojamas   Kauno klinikų statinių komplekso infekcinių ligų klinikos pastatas (28032);  
(dabartinis vaikų  ligų skyrius) 
 
Statusas: Paminklas 
Rūšis: Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis 
Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19:  G399K3 
Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): 
Pastatas mūrinis, ištįsęs, trijų aukštų su rūsiu. Atskirais įėjimais iš lauko ir požeminio tunelio suskirstytas į izoliuotus 

skyrius. Septintame dešimtmetyje prie korpuso galų pristatyti sparnai, kurie puikiai funkciškai prijungti prie senojo išplanavimo. Į 
priestatus įrengti atskiri įėjimai iš pietų pusės. Pastato planas koridorinis, dvipusis: į pietų pusę nukreiptos palatos, į šiaurės - 
personalo kambariai. Pastato pietinėje pusėje yra trys laiptinės. Pagrindinis įėjimas pastato centre. Vidaus išplanavimas 
nepakeistas. 

Priklauso kompleksui: Kauno klinikų statinių kompleksas 
Eil.Nr. komplekse: 3 
Autorius: Archit. U.Kasanas ir kt. (žiūr. bendrą aprašą). 
Amžius: 1937-1939 m. 
Stilius: Funkcionalizmas. 
Dokumentai: 
KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-12-30;  Nr: Į-515 ;  
Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  2008-05-07;  Nr: 450; 

    Rekonstruojamas pastatas požeminėje dalyje jungiasi su Kauno klinikų statinių komplekso nervų ir psichinių 
ligų klinikos pastatu (28033); 

Statusas: Paminklas 
Rūšis: Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: Į  kompleksą įeinantis 
Seni kodai: 
Kodas registre iki 2005.04.19:  G399K4 
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Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai)Pastatas mūrinis, keturių aukštų su rūsiu. 
Daugiausiai pakeistas lyginant su kitais autentiškais klinikų komplekso pastatais. Senasis pastatas buvo dviaukštis, 
susidedantis iš dviejų šiaurės - pietų kryptimi lygiagrečiai perstumtų dalių, suapvalintu rytiniu kampu. Vėliau užstatyti du aukštai, 
pakeista stogo konstrukcija. Vakarų pusėje pristatyti dideli priestatai. Patalpų išplanavimas koridorinis, dvipusis. Įėjimas iš rytų 
pusės. Pastato centre vestibiulis su pagrindine laiptine. Vestibiulio tęsiniai į šiaurę ir į pietus - koridoriai, abipus kurių išdėstytos 
panašaus dydžio patalpos. Pietinėje dalyje vėliau pristatyta antra laiptinė. 

Priklauso kompleksui: Kauno klinikų statinių kompleksas 
Eil.Nr. komplekse: 4 
Autorius: Archit. U. Kasanas ir kt. (žiūr. bendrą aprašą). 
Amžius: 1937-1939 m. 
Stilius: Funkcionalizmas. 
Dokumentai: 
KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-12-30;  Nr: Į-515 ;  
Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  2008-05-07;  Nr: 450. 

ISTORINIAI DUOMENYS, ESAMA PADĖTIS, NATŪROS TYRIMAI,: 

Istoriniai duomenys: 

 Rekonstruojamas  pastatas priklauso   6 autentiškų korpusų, pastatytų XX a. 4-tame dešimt.,pagal  autorinio  kolektyvo:  
vadovas archit. U. Kasanas (Urbain Cassan), padėjėjas archit. E. Ušanovas (Elie Ouchanoff), bendraautoriai archit. F. 
Bielinskis ir inž. J. Jasiukaitis, techninę priežiūrą vykdė inž. J. Jasiukaitis ir inž. K. Kaušinis.; Vadovas - archit. U. Kasanas 
(Urbain Cassan), padėjėjas - archit. E. Ušanovas (Elie Ouchanoff). projektą  ir  atitiko   pasaulinės 3 - 4 dešimtmečių ligoninių 
kompozicines estetines tendencijas. Kompleksas  iki šiol  naudojamas pagal pirminę paskirtį – jose įsikūrusios Kauno klinikos. 

Kompleksas išplitęs 40 ha sklype tarp : Januškevičiaus, Gvardiečių ir Lazūnų gatvių, rytų pusėje siekia Neries šlaitą. 
Komplekso branduolį sudaro XX l. ketvirtajame dešimtmetyje pastatyti korpusai: Klinikų centriniai rūmai – sklypo viduryje, 
administracijos ir stomatologijos korpusas (dabar poliklinika) - dešiniau pagrindinio tako, Vaikų ligoninė ir Nervų ligų ligoninė - 
vakarų pusėje, netoli šlaito, patologinis anatomikumas - pietryčių kampe. Vėliau pastatyti Medicinos instituto mokomasis ir 
laboratorijų (1967 m.) bei Akušerijos ir ginekologijos (1972 m.) korpusai iškilo prie Z. Januškevičiaus gatvės, o šiaurės rytų 
dalyje prie Lazūnų gatvės pastatytos Kardiologinė (1976 m.) bei Akių ligų (1974 m.) ligoninės, šiaurės vakarų kampe - 
Neurochirurgijos korpusas (1982 m.). Ūkinis sektorius sutelktas už centrinių rūmų šiaurės kryptimi. Čia stovi valgykla ir 
parduotuvė personalui (1982 m.). 
 

Šiuo  projektu  rekonstruojami  ir kapitališkai remontuojami pastatai: 
 
Kauno klinikų statinių komplekso infekcinių ligų klinikos pastatas (28032);  Statytas  1937-39m. Nuo  1964m  

vykdomos  pastato rekonstrukcijos, po   kurių  vietoj  infekcinių  ligų  skyriaus įsikuria  vaikų ligoninė  ir prie abiejų  sparnų  
pristatomi priestatai.  XX a. aštuntame dešimtmetyje  rytinis  sparnas pratęsiamas į šiaurę. Prie šio  priestato  toliau šiaurės 
kryptimi   pagal 2009m  projektą  pristatomas   3 aukštų  priestatas  su  senuoju korpusu  sujungtas   vieno aukšto stikline   
galerija  taip suformuojant uždarą  kiemelį. 

 
Kauno klinikų statinių komplekso nervų ir psichinių ligų klinikos pastatas (28033,); pakeistas  daugiausiai   iš 

visų pastatų  . Senasis buvo dviaukštis, iš dviejų šiaurės-pietų kryptimi lygiagrečiai perstumtų dalių, suapvalintu rytiniu kampu. 
Ant jo pokariu  užstatyti dar du aukštai. 1965 metais vakarų pusėje prijungtas neurochirurgijos skyrius, 1982 metais prie jo 
pristatytas dar vienas didelis korpusas. Pagal  2010 metų projektą  2012m. pastatas  rekonstruotas, pietinėje dalyje  pristatyta  
laiptinė, apšiltinti visi fasadai uždengiant  autentiškus paviršius, pakeisti langai, pakeistas  stogas.  2017 atliktas patalpų  
paprastasis remontas.        

 
 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 

Numatoma rekonstruoti esamą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vaikų skyriaus pastatą 
pastatą (unik. nr. 1993-9010-1032  žym. kadastro plane 6d4b; Kauno klinikų statinių komplekso infekcinių ligų klinikos pastatas 
(28032)); apjungiant su nervų ir psichinių ligų pastatu (unik. nr. 1993-9010-1487; žym. kadastro plane 2d4p, Kauno klinikų 
statinių komplekso nervų ir psichinių ligų klinikos pastatas (un. Nr. 28033,)), šiam numatomas kapitalinis remontas. Rūsyje 
numatoma prijungti rekonstruojamo pastato dalį prie remontuojamo inžinerinio statinio – tunelio T13 (unik. nr. 1993-9010-
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1854), Rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektu numatomi du papildomi korpusai: vaikų reabilitacijos ir vaikų intensyvios 
terapijos. 

 
VAIKŲ REABILITACIJOS KORPUSAS  
Projektuojamas korpusas sujungs vaikų skyriaus pastatą su nervų ir psichinių ligų skyriaus pastato Rekonstruojamo trijų 

aukštų korpuso plotas apie 2353 m2. Pagrindinis įėjimas į korpusą projektuojamas pro esamą vaikų skyriaus pastatą, numatomi 
trys išėjimai į vidinį kiemą. 

Sklype, atskiru projektu projektuojama 154 vietų automobilių stovėjimo aikštelė (projekto nr. 258.1-00-TP). 
 
Tūrinis erdvinis sprendimas: 
Pastatas trijų aukštų su rūsiu ir techniniu aukštu. 
Kieme įrengiama vaikų žaidimo aikštelė, suoliukai, lauko terasa su staliukais. Atstatoma veja, įrengiamas takelis iš 

betoninių trinkelių dangos. 
Fasadai – lakoniški, architektūrinė išraiška kuriama ritmiškai išdėstytomis vertikaliomis vitrinomis. Vitrinos skirtingų 

pločių, vizualiai tęsiasi nuo žemės paviršiaus iki parapeto viršaus, įterpiant emalitines zonas. 
Fasadų apdailai siūlomas baltos spalvos dekoratyvinis tinkas. Techninis ketvirtas aukštas – pilkos spalvos. 
 
Planinis sprendimas: 
Rekonstruojamas korpusas apjungs du klinikų pastatus, rūsyje prisijungs prie požeminio tunelio ir nervų skyriaus 

laiptinės. Pirmame aukšte prie vaikų skyriaus pastato jungiamas per stiklinę galeriją.  
Rūsyje planuojama: judesio analizės salė, sensorinės stimuliacijos kabinetas, darbuotojų persirengimo, techninės 

patalpos. Pirmame aukšte – registratūra, specialistų, terapijų kabinetai, kineziterapijos ir ergoterapijos salė, įėjimas per 2012 
metais rekonstruotą vaikų ligų korpusą. Antrame aukšte – palatos, mokomosios virtuvės patalpa, procedūrinis, rezidentų 
kabinetas. Trečiame aukšte – ergoterapijos salė, specialistų ir vadovų kabinetai, pasitarimų salė, konferencijų salė. Ketvirtame, 
techniniame aukšte – ventkameros. 

Pastatas projektuojamas su dviem laiptinėmis ir liftu, pritaikytu ŽN ir lovoms transportuoti. ŽN patekimas į pastatą 
numatomas per projektuojamus pandusus ir esamą vaikų skyriaus pirmą aukštą. 

 
Konstruktyvas: 
Konstruktyvinė schema su laikančiomis vidaus ir lauko mūrinėmis sienomis, laikančiomis g/b kolonomis, su 

monolitinėmis g/b perdangų plokštėmis. Išorinės sienos – blokelių, apšiltinamos, įrengiamas tinkuojamas fasadas. 
Konstruktyvas į esamų pastatų konstrukcijas neremiamas. 
 

 
VAIKŲ INTENSYVIOS TERAPIJOS KORPUSAS  

 
Projektuojamas korpusas apjungs esamą vaikų intensyvios terapijos skyrių (žym. kadastro plane 1d3p) su vaikų klinikos 

galerija (žym. kadastro plane 6d4b). Vieno aukšto priestato plotas apie 261 m2. Numatoma: 3 vienvietės palatos, bendra 
reanimacijos erdvė su 4 lovomis, gydytoju postas, aparatūros erdvė, vaistų laikymo patalpa, švarių ir nešvarių skalbinių 
patalpos, laukiamasis. 

Tarp esamos galerijos ir vaikų intensyvios terapijos skyriaus yra apie 29 cm grindų altitudės aukščių skirtumas. Priestato 
grindų altitudė sulyginama su esamu vaikų intensyvios terapijos skyriumi. Iš galerijos į rekonstruojamą priestatą patenkama per 
laukiamąjį, pakilus pandusu arba laiptukais. Esamos galerijos fasadas paliekamas esamas, iš vidinės kiemelio pusės, 
prijungiant priestatą. 

Sklypas tvarkomas uždarame kiemelyje prie priestato – atstatoma veja, įrengiamas takelis iš betoninių trinkelių dangos. 
 
Planinis sprendimas: 
Prie esamos galerijos ir jos erdvėje numatomas priestato laukiamasis. Projektuojama bendra intensyvios terapijos erdvė, 

kurios viduryje postas su pagalbinėmis patalpomis. Šonuose planuojamos palatos ir reanimacijos lovos bendroje erdvėje. 
Projektuojami stoglangiai, natūralios šviesos apšvietimui. Prie esamo vaikų intensyvios terapijos skyriaus priestatas 
prijungiamas praėjimais su durimis, platinant esamų langų angas. Atskiru projektu numatomas esamų patalpų remontas. 
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Konstruktyvas: 
Priestatas – karkasinės konstruktyvinės schemos su laikančiomis g/b kolonomis ir monolitinėmis g/b perdangomis. 

Išorinės sienos mūrijamos iš silikatinių blokelių, apšiltinamos, įrengiamas tinkuotas fasadas. Konstruktyvas į esamų pastatų 
konstrukcijas neremiamas. 

 
Paveldosauginė  dalis: 

 
Projekto sprendiniai yra parengti vadovaujantis: 
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Ţin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571); 
2. Kultūros vertybių registro duomenimis (http: kpd. lt/heiritage) šiuo projektu jokie tvarkybos darbai nėra  

atliekami: 
 
      Pastato rekonstrukcija vykdoma   du naujus  priestatus  jungiant    prie  gerokai vėliau nei paminklinė dalis  
pristatytų  Kauno klinikų statinių komplekso infekcinių ligų klinikos pastato (28032)  priestatų , o su  Kauno klinikų 
statinių komplekso nervų ir psichinių ligų klinikos pastatu (28033), jungiamas  požeminę  jungtimi  per  2012m  
rekonstrukcijos metu pristatytą laiptinę. Tai  nemenkina   abiejų  objektų  apžvalgos,  neigiamai neįtakoja 
kraštovaizdžio  bei  komplekso struktūros, todėl   Kauno klinikų statinių komplekso (un. Nr. 16003,);  vertingosioms  

savybėms: „optimaliais funkciniais ryšiais tarp 6 autentiškų korpusų, pastatytų XX a. 4-tame dešimt., 

pasižyminti teritorija. Vertingas komplekso architekturinis sprendimas atitinka pasaulines 3 - 4 dešimtmečio 

ligoninių kompozicines estetines  tendencijas, išreiškiančias ištikimybę klasikinėmis tradicijoms” pakenkta 
nebus; 
 
        Rekonstruojamas  pastatas  požemine  jungtimi  jungiamas  su  Kauno klinikų statinių komplekso nervų ir 
psichinių ligų klinikos pastato (28033) naujai pristatyta  laiptine. Jungtis jokios vizualinės įtakos neturi  , todėl  Kauno 
klinikų statinių komplekso nervų ir psichinių ligų klinikos pastato (28033)  vertingosioms savybėms: „vertingosios 
savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai)Pastatas mūrinis, keturių aukštų su rūsiu. Daugiausiai pakeistas 
lyginant su kitais autentiškais klinikų komplekso pastatais. Senasis pastatas buvo dviaukštis, susidedantis iš dviejų šiaurės - 
pietų kryptimi lygiagrečiai perstumtų dalių, suapvalintu rytiniu kampu. Vėliau užstatyti du aukštai, pakeista stogo konstrukcija. 
Vakarų pusėje pristatyti dideli priestatai. Patalpų išplanavimas koridorinis, dvipusis. Įėjimas iš rytų pusės. Pastato centre 
vestibiulis su pagrindine laiptine. Vestibiulio tęsiniai į šiaurę ir į pietus - koridoriai, abipus kurių išdėstytos panašaus dydžio 
patalpos. Pietinėje dalyje vėliau pristatyta antra laiptinė“ pakenkta nebus.  

 
           Atlikus  numatomus darbus trečiųjų  asmenų  interesai  nebus  pažeisti,   

Remiantis  PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba “atliekant žemės darbus  archeologiniai  
tyrimai  nėra būtini. 

Statybos  darbų  metu  aptikus  naujų  vertingųjų  savybių,  darbai  sustabdomi Lietuvos   Respublikos 
nekilnojamojo  kultūros paveldo  apsaugos įstatymo  (Zin.. 2004. Nr.  153-5571) 9 str. nustatyta    tvarka,  projektas 
pataisomas. 

 

 

NR. PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 
Prieš remontą 

KIEKIS 
Po remonto 

PASTABOS 

I. SKLYPAS (kadastro Nr. 1901/0070:198) 

1. Sklypo plotas m² 328621 328621  

 Sklypo užstatymo intensyvumas % 51,4 52,3  

 Sklypo užstatymo tankumas % 20,2 20,5  

II.I PASTATAI (unik.nr. 1993-9010-1032) 
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NR. PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 
Prieš remontą 

KIEKIS 
Po remonto 

PASTABOS 

1. NEGYVENAMIEJI PASTATAI  

1.1. 
paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų,  
vnt. 128 lovų 147 lovos Viso pastate 

 aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)     

1.2. Pastato bendras plotas* m² 9852,75 12466,06  

1.2.1. Pastato naudingas plotas m² 9852,75 12466,06  

1.3. Pastato tūris* m³ 42534 55516  

1.4. aukštų skaičius vnt. 3 3 
Su rūsiu ir 
techniniu 
aukštu 

1.5. pastato aukštis* m 17,00 17,00  

1.6. energetinio naudingumo klasė [5.41]  C A 
Rekonstruojamos 
dalies 

1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38]  - C 
Rekonstruojamos 

dalies 

II.Il PASTATAI (unik.nr. 1993-9010-1487) 

1. NEGYVENAMIEJI PASTATAI  

1.1. 

paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

vnt. Esamas Esamas  

1.2. Pastato bendras plotas* m² 4018,87 4018,87  

1.2.1. Pastato naudingas plotas m² 4018,87 4018,87  

1.3. Pastato tūris* m³ 18634 18634  

1.4. aukštų skaičius vnt. 4 4 Su rūsiu 

1.5. pastato aukštis* m 17,80 17,80  

1.6. energetinio naudingumo klasė [5.41]  C C 
Remontuojamos 

dalies 

1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38]  C C  

II.IlI TUNELIS (unik.nr. 1993-9010-1854) 

1.1. paskirties rodikliai vnt. - -  

1.2. bendras plotas* m² 536,11 536,11  

1.3. statinio tūris* m³ 1662 1662  

1.4. aukštų skaičius vnt. 1 1  

 

Statinio projekto vadovas                 Ramūnas Buitkus, Atest. Nr. A1132_ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 












































