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Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio saugomoje 
teritorijoje naujos statybos projektą. 
Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

El.p.: info@archcentras.com; mob. tel.: +37065688944 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo 
paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto ir sporto 
paskirties pastato naujos statybos ir pastato -paviljono 
3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaunas, projektas. 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A 691 PV R.M.Preikšienė  Sporto paskirties pastatas - 01 
Mokslo paskirties pastatas - 02 
Pastatas -paviljonas - 03 

3626 PDV R.M.Preikšienė  

 architektas Saulius Gudas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
TURINYS 0 

    

LT 
STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno Maironio universitetinė gimnazija. 17- SUT-11-01;02;03-TP -PP – TURINYS 1 2 

 

TURINYS 

Bylos 
žymuo 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Lapų sk. Lapo Nr. 

 

1.  Titulinis lapas 1 1 

2.  Turinys 2 2-3 

3.  Projektinių pasiūlymų projektavimo užduotis 2 4-5 

4.  Dėl pritarimo projektinių pasiūlymų užduočiai 1 6 

5.  Aiškinamasis raštas 4 7-10 

6.  Sklypo planas  1 11 

7.  Sklypo dangų planas 1 12 

8.  Rūsio planas  1 13 

9.  Pirmo aukšto planas  1 14 

10.  Antresolių planas  1 15 

11.  Stogo  planas  1 16 

12.  Pjūvis A-A 1 17 

13.  Pietinis fasadas  1 18 

14.  Vakarinis fasadas 1 19 

15.  Šiaurinis fasadas 1 20 

16.  Rytinis fasadas 1 21 

17.  Gertrūdos g./ buvusios Turgaus aikštės projektuojama išklotinė 1 22 

18.  Dienos vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 1 1 23 

19.  Nakties vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 1 1 24 

20.  Dienos vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 2 1 25 

21.  Nakties vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 2 1 26 

22.  
Specialieji paveldosaugos reikalavimai 2019m. spalio 3 d. Nr,2K-
121 Kauno skyrius 

2 27-28 
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23.  
Ištrauka iš suderintų projektinių pasiūlymų su KPD Kauno 
skyriumi Nr. 19-pp-76K 2019-09-24 

7 29-35 

24.  Projekto vadovo atestatas 1 36 

25.  KPD specialisto atestatas 1 37 
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0 2020 m. 

Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio saugomoje 
teritorijoje naujos statybos projektą. 
Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

El.p.: info@archcentras.com; mob. tel.: +37065688944 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo 
paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto ir sporto 
paskirties pastato naujos statybos ir pastato -paviljono 
3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaunas, projektas. 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A 691 PV R.M.Preikšienė  Sporto paskirties pastatas - 01 
Mokslo paskirties pastatas - 02 

Pastatas -paviljonas - 03 
3626 PDV R.M.Preikšienė  

 architektas Saulius Gudas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

    

LT 
STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno Maironio universitetinė gimnazija. 17- SUT-11-01-TP -PP-AR 1 4 

 

 
 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Objekto pavadinimas: Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p paprastojo 
remonto ir sporto paskirties pastato naujos statybos ir pastato -paviljono 3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaunas, 

techninis projektas.  

 

2. Statybos vieta: Kauno m. sav., Kauno m., Gimnazijos g. 3; 1901/0169:4 Kauno m.k.v. ; 

 

3. Pastato naudojimo paskirtis: projektuojamo naujos statybos pastato (01 pažymėjimas plane)  – sporto paskirtis, 

esamo projektuojamo remontuoti pastato 2C1P (02 pažymėjimas plane) mokslo paskirtis, projektuojamo griauti 

pastato paviliono - 03 - prekybos paskirtis.  

 

4.  Žemės sklypo pagrindinė naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos;  
5.  Daikto (Žemės sklypo) naudojimo paskirtis – Kita; 

 

6. Sklypo adresas- Kauno m., Gimnazijos g. 3; 

 

7.  Sklypo unikalus- Nr. 4400-1209-1724;  

 

8. Žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas-  1901/0036:67 Kauno m.k.v,; 

 

9. Sklypo nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika  a.k. 111105555; 

 

10. Valstybės žemės panaudos teisė – Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos a.k. 188704927; 
 

11. Panaudos sutartis: Kauno Maironio universitetinė gimnazija. a.k. 290133810 

 

12. Sklypo plotas – 0,4373 ha; 

mailto:info@archcentras.com
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13. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
13.1. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje žemės sklypas 

Nr. 4400-1209-1209-1724; 

13.2. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-

1209-1209-1724;  

13.3. XILIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonos sklypas  Nr. 4400-

1209-1209-1724;  

13.4. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-

1724;  

13.5. IX. Dujotiekių apsaugo zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;  

13.6. VI. Elektros linijų apsaugos zonos sklypas  Nr. 4400-1209-1209-1724; 

13.7. I. Ryšių linijų apsaugo zonos sklypas  Nr. 4400-1209-1209-1724; 

 

14. Projektuojami statiniai:  

14.1. Sporto paskirties pastatas - 01  pažymėjimas plane. 

14.2. Mokslo paskirties pastatas - 02 pažymėjimas plane. 

14.3. Pastatas paviljonas - 03 pažymėjimas plane.  
 

15. Sporto paskirties pastatas – 01 ( pažymėjimas plane) 
15.1. Statinio techniniai ekonominiai rodikliai: Atsižvelgiant į situaciją, t.y. į tai, kad sporto paskirties pastatas  

(01) - sporto salė - projektuojama Senamiesčio teritorijoje, siūlome statyti minimalių gabaritų, mokyklos 
reikmes tenkinančią sporto salę, pritaikytą krepšiniui. 
15.1.1. Planuojamas žmonių (sportininkų, trenerių , teisėjų ir žiūrovų ) skaičius vienu metu galinčių būti 

sporto salėje 160.  
15.1.2. Projektuojamas pastatas šiaurinėje sklypo dalyje tarp esamų mokslo paskirties pastatų 1C3p ir 

2C1p. Su greta esančiais pastatais 2C1p 1C3p projektuojami antžeminiai ryšiai per stiklo jungtis 
ir  sporto salės holą su pandusais norminiu nuolydžiu 1:20.  

15.1.3. Projektuojamo pastato pirmajame aukšte - pagrindinė patalpa - sporto salė, holas su prieigomis 
prieš sporto salę, budinčio vieta, WC ŽN, vyrų ir moterų, liftu, laiptine, sporto salė nuo holo 
atskirta tinklo atitvara.  

15.1.4. Antresolėje projektuojama žiūrovų tribūna ir stalo teniso žaidimo erdvė, WC ŽN, vyrų ir moterų, 
evakuacinis išėjimas per betoninius lauko laiptus, kopetėlės ir liukas patekimui ant stogo. 

15.1.5. Rūsyje projektuojamos techninės, sanitarinės, persirengimo, gimnastikos salė, trenerio patalpa, 
inventoriaus, žiūrovų rūbinė ir kitos pagalbinės patalpos sporto salės veiklai užtikrinti.  

15.1.6. Pastato konstrukcija: pamatai ir rūsio sienos monolitinis gelžbetonis. Salei perdengti siūlomos 
g/b plokštės. Lauko sienos -monolitinio gelžbetonio, šiltinimas poliuretanu, apdaila betono 
plokščių sistema ir antrinio fasado aliuminio profilių sistema.  

15.1.7. Stogas sutapdintas su tūriniais stoglangiais, šiltinamas, padengtas purškiama poliuretano arba 
analogiška danga .  

15.1.8. Patalpų vidaus apdaila: visos lauko gelžbetonio  sienos tonuojamos, impregnuojamos, išskyrus 
sanitarinius mazgus ir dušines, kur sienos ir grindys klijuojamos keramikinėmis plytelėmis. 
Pertvaros dažomos, Grindys sporto salėje ir gimnastikos salėje - sportinė danga, Kitose 
patalpose grindys: aukštos kokybės PVC, keramikinės plytelės, betonas. Lubos dažomos, 
tonuojamos.  

15.1.9. Langai, vitrinos, lauko durys -  berėmio stiklo konstrukcijų, aliuminio profilių stiklinti saugaus 
stiklo paketais.  Vidaus vitrinos su durimis- aliuminio profilių įstiklintos saugiu stiklu. Vidaus 
durys-metalinės, akustinės.  

15.2.  Statinio statybos rūšis: statinio nauja statyba. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, V sk., 
15.3. Statinio kategorija: - ypatingasis statinys 

15.4. Nuotekų tinklai: bus prijungti prie esamų miesto tinklų. 
15.5. Atliekos rūšiuojamos surenkamos esamoje Kauno Maironio universitetinės gimnazijos specialiai  

įrengtoje ūkinio kiemo teritorijoje į esamus konteinerius. (sprendinys nekeičiamas)  
15.6. Energetinių išteklių poreikis: 



  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

17- SUT-11- 01;02;03 -TP - PP - AR 3 4 0 

 

15.6.1. Elektros energijos poreikis išgaus , jis bus patenkintas iš miesto elektros tinklų , vadovaujantis  

AB ESO techninėmis prisijungimo sąlygomis. 
15.6.2. Šilumos poreikis bus aprūpintas iš  UAB „Kauno energijos“ tinklų vadovaujantis techninėmis 

prisijungimo sąlygomis 

15.6.3.  Geriamo vandens poreikis bus aprūpintas  iš miesto tinklų vadovaujantis  UAB „Kauno 
vandenys“ techninėmis prisijungimo sąlygomis.  

15.6.4. Buitinių ir lietaus  nuotekų tvarkymas, bus projektuojamas vadovaujantis UAB „Kauno 
vandenys„ techninėmis projektavimo sąlygomis.  

15.6.5.  Elektroniniai ryšiai bus jungiantis prie miesto tinklų vadovaujantis Telia Lietuva AB  išduotomis 
techninėmis prisijungimo sąlygomis.  

15.7. Projekto rūšis: techninis projektas; 

15.8. Projektuojama naujos statybos pastato statinio energetinio naudingumo klasė: A+ 

 

16. Pastato ir sklypo palyginamieji techniniai ekonominiai rodikliai: 
16.1. Sporto salės bendras plotas  ~1380,53 m²; 
16.2. Statybinis  tūris ~ 7830 m³; 
16.3. Projektuojamo pastato užstatymo plotas ~ 852,00 m²; 
16.4. Projektuojamas naujų sklypo dangų plotas~ 1740 m²  
16.5. Žali sklypo plotai ~112,00 m²;  
16.6. Pastato aukštų skaičius  – 1, rūsys ; 
16.7. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus ~ 10,00 m  
16.8. Esamas sklypo užstatymo tankis  - 32,00 % 
16.9. Projektuojamas sklypo užstatymo tankis ~ 51,00 % 
16.10. Esamas sklypo užstatymo intensyvumas - 84,00 % 
16.11. Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas ~ 1,15 % 

 
17. Projektuojamos pastato vidaus inžinerinės sistemos: 

17.1. Buitinio vandentiekio ir nuotekų, lietaus nuotekų.  
17.2. Šildymo vėdinimo oro kondicionavimo . 
17.3. Elektrotechnikos: jėga ir apšvietimas. 
17.4. Priešgaisrinės signalizacijos. 
17.5. Apsauginės signalizacijos. 
17.6. Elektroninių ryšių.  
17.7. Procesų valdymas ir automatizavimas. 

 
18. Pastato prieinamumas: 

Užtikrinamas žmonių turinčių judėjimo neįgalią patekimą patalpas užtikrina pandusai į pirmą aukštą . Pastate projektuojamas 
liftas, kuris kelia iš pirmo aukšto į rūsį ir antresoles. Vidaus ir lauko durų angos daugiau nei 85.00 cm. Kiekviename aukšte įrengti 
sanitariniai mazgai pritaikyti žmonėms su negalia. Durys projektuojamos be slenksčių. 

 
19. Mokslo paskirties pastatas  02 pažymėjimas plane. 

19.1. Unikalus daikto numeris: 1987-0000-8021 

19.2. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: mokslo 

19.3. Statinio techniniai ekonominiai rodikliai: esamo statinio techniniai ekonominiai rodikliai nekeičiami.  
19.4. Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, VIII sk. 
19.5. Statinio kategorija: ypatingas statinys; 

19.6. Projektinių pasiūlymų sprendinių paaiškinimai ir pagrindimai : Ryšium su projektuojamu sporto 
paskirties pastato sprendiniais ir UAB „TEC Industry“ Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo žemės sklype, 
adresu Gimnazijos g.3, Kaune projekto sprendiniais, keičiama šilumos tiekimo įvado į mokslo paskirties 
pastatą 2C1p -2 (žymėjimas plane) trasa. Šilumos tiekimo trasos įvedimo į pastatą vieta nekeičiama, 
keičiami tik vamzdynai. Šiuo projektu projektuojamas paprastasis remontas: lauko laiptų remontas, 
cokolio tinko remontas.  

19.7. Nuotekų tinklai: yra prijungti prie miesto tinklų- sprendinys nekeičiamas. 

19.8. Atliekos rūšiuojamos surenkamos esamoje Kauno Maironio universitetinės gimnazijos specialiai  

įrengtoje ūkinio kiemo teritorijoje į esamus konteinerius. (sprendinys nekeičiamas)  
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19.9. Energetinių išteklių poreikis nesikeičia, aprūpinimo šaltiniai esami  
 

20. Pastatas paviljonas 03 pažymėjimas plane. 
20.1. Unikalus daikto numeris: 1987-0000-8032  

20.2. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos  

20.3. Statybos pabaigos metai: 1987  

20.4. Aukštų skaičius :1 

20.5. Bendras plotas : 19,15 m² 
20.6. Pagrindinis plotas: 19,15 m² 
20.7. Tūris: 84 m³ 
20.8. Pastatas nešildomas. 
20.9. Pastato medžiagiškumas: sienos- plytų mūras, stogo danga- cinkuotas skarda, laikanti konstrukcija- 

medinės gegnės, murločiai, grebėstai, pamatas-g/b.   

20.10. Statinio statybos rūšis: Griovimas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, VIII sk. 
20.11. Statinio kategorija: neypatingasis statinys; 

 

21. Sklypo sutvarkymo sprendiniai:  
Esama plytų mūro tinkuota tvora su buvusia turgaus aikšte išsaugoma, darbų metu dalinai demontuojama ir naujai 
atstatoma išlaikant medžiagiškumą ir aukštingumą. Projektuojama galimybė, esant reikalui,  naujai projektuojama sporto 
sale ribotai  naudotis miesto bendruomenei, todėl projektuojamas antras – neprikausimas - patekimas iš J.Jablonskio 
gatvės į sporto salę.  
Sklype projektuojama rekonstruoti dalis inžinerinių tinklų. Projektuojamos naujos dangos, mažosios architektūros formos, 
automobilių stovėjimo vietos, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
XIII skyriumi 30 lentelės pozicija 9.3 skaičiuojant , kad mokykloje mokosi 525 mokiniai, mokyklos teritorijoje reikia parkuoti 
18 automobilių. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu ‚Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 
2016 m. Kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-107 ‚Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus 
automobilių  stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, lėšų už neįrengtų automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo 
tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo 2019 m. vasario 5d. Nr. T-20 Kaunas   punktą 8 skaičiuotą 
automobilių stovėjimo skaičių galima mažinti 0,25 reikšme, taigi projektuojamas privalomas automobilių stovėjimo skaičius -
14 automobilių. Iš jų 7  ir tame tarpe 2 automobiliai pritaikyti neįgaliesiems projektuojami nagrinėjami sklype  kitos 
automobilių stovėjimo vietos turi būti rezervuotos gretimose automobilių stovėjimo aikštelėse. Įrengima dviračių ir mopedų 
parkavimo vieta. Nagrinėjamoje teritorijoje dangos, takai ir automobilių stovėjimo vietos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. 
 

22. Projektinių pasiūlymų paskirtis :  
22.1.  Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio saugomoje teritorijoje naujos statybos projektą. 
22.2.  Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. 

23. Pridedami dokumentai : 
 

23.1. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija). 
 

23.2. Statytojo pateikiami dokumentai:  

 

23.2.1. Projektinių pasiūlymų projektavimo užduotis.  

23.2.2. Pritarimas projektavimo užduočiai. 
23.2.3. Ištraukos iš suderintų projektinių pasiūlymų su KPD Kauno skyriumi  Nr. 19-pp-768, 2019-09-

24;  

23.2.4. Specialieji paveldosaugos reikalavimai  2019m. spalio 3d. Nr. 2K-121.   

23.2.5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (Žemės sklypas u.d.n. 4400-

1209-1724) 

23.2.6. Sklypo planas. 

23.2.7. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pastatai: pastatas-mokykla u.d.n. 

1987-0000-8010; pastatas-mokykla u.d.n. 1987-0000-8021; pastatas-paviljonas u.d.n. 1987-

0000-8032 

23.2.8. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys. 






































