
Administracinio pastato (buvusi Italijos atstovybė) Vydūno al. 13, Kaune keičiant 

pastato paskirtį į daugiabutį gyvenamą namą kapitalinio remonto projektas. 

Projektiniai pasiūlymai 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  

Vydūno al. 13 , Kaunas  1094 m² ploto. 

Žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0132:58 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir 

būdas:  
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita,  

Naudojimo būdas  –  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:  

Ypatingi statiniai;      

Projektuojama : 
Esamo įstaigos pastato kapitalinis remontas keičiant paskirtį į daugiabutį gyvenamą namą. 

Easamo namo tūris ir išorės matmenys nekeičiami, vadovaujantis Kultūros paveldo vertybės 

apsaugos reglamentais. Numatomas vidaus patalpų perplanavimas ir suskaidymas į atskirus 

turtinius vienetus. Perplanavimas vykdomas atsižvelgiant į Kultūros paveldo vertybės apsaugos 

reglamentus. Numatoma kapitaliai remontuojamame pastate įrengti 12 butų. Projektuojama 2 

vnt. - 1 kambario butai, 7 vnt. - 2 kambarių butai, 2 vnt. - 3 kambarių butai iš kurių vienas 

esantis pirmame pastato aukšte bus pritaikytas žmonėms su negalia. Statybos pradžia 

numatoma 20201 II ketv., pabaiga 2022 III ketv. 

Teritorijos tvarkymo įrenginiai:  

Teritorijos tvarkymas bus vykdomas kartu su  projektuojamo pastatų komplekso konstrukcijų 

statybos darbais, užbaigiamas su pilna pastatų statybos pabaiga. Sklype projektuojama dvi 

automobilių aikštelės po 6 vnt. automobilių iš kurių  viena  stovėjimo vieta pritaikyta žmonėms 

su negalia. Sklype numatoma 50 kv.m. vaikų žaidimo aikštelė su sporto zona  bei poilsio zona 

pagyvenusiems žmonėms. Sklypo rpietinėje dalyje prie įvažiavimo į sklypą iš Vydūno al.    

numatoma vieta atliekų konteiniariams. 

Lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai:  

Sklype Vydūno al. 13, Kaune planuojama, pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių 

organizacijų išduotas technines sąlygas bus suprojektuoti ir klojami nauji bei remontuojami seni  

lauko inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių nuotėkų, lietaus kanalizacijos, elektros ir 

elektroninių ryšių tinklai. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto 

atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio 

pašto adresas ir telefono numeris:  

Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com 

UAB “RA studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas.  Projekto 

vadovas/Architektas Rimas Adomaitis   tel:  +37068757772 , Rimas@rastudija.com,  

Nekilnojamo kultūros paveldo dalies PDV J.Juozaitienė  NKPA Nr.4047,  tel: +37064551618,  

jurate@jas.lt ;  

  

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens 

pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono 

Nr.):  
UAB „KNT Valda“ įm.k.: 305586488, adresas Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas, direktorė Irma 

Pašukevičiūtė tel.: +37061938479 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  

Taikos pr. 21b, Kaunas ; +37068683590, 8:00 iki 17:00 

mailto:Rimas@rastudija.com
mailto:tel:%20+37064551618
mailto:jurate@jas.lt


http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-

pasiulymai/ 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai 

projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  

Pasiūlymai teikiami raštu adresu :  

Taikos pr. 21B, Kaunas;  

emailu: Tomas@rastudija.com;  

iki 2021-01-04 dienos 17:30 val. 
 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  

Viešas susirinkimas įvyks 2021-01-04 dieną 17:30 val. 

Viešinimo metu galiojant ekstremaliai situacijai ir karantinui, viešinimo procedūra vyks 

elektroniniu būdu (tiesioginė transliacija) per šią nuorodą:  

 

Title: Administracinio pastato (buvusi Italijos atstovybė) Vydūno al. 13, Kaune keičiant pastato 

paskirtį į daugiabutį gyvenamą namą kapitalinio remonto projektas 

 

Join the meeting on your computer or mobile app 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2UzZWY0NmYtNDI3MC00YzQyLWI0NmMtZGI0ZmE3NmNlZmI5

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b7e9cb-f140-4e0f-b568-

e772b1baf4a6%22%2c%22Oid%22%3a%22438886d3-8e33-4a59-ba22-

be66bc7e81b6%22%7d 
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