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 ●  1.  BENDRIEJI DUOMENYS: STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA, FUNKCINĖ PASKIRTIS, 
 RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU, KULTŪROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO SĄLYGOS IR 
 RELJEFAS 

 Projek�nių pasiūlymų rengimo pagrindinis �kslas – informuo� visuomenę bei išreikš� numatomo projektuo� 
 visuomenei svarbaus sta�nio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją. 

 Daugiabučių gyvenamųjų namų projek�niai pasiūlymai pareng� vadovaujan�s: 

 ●  užsakovo užduo�mi; 
 ●  galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais; 
 ●  galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimais; 
 ●  topografine nuotrauka su požeminių komunikacijų išrašais. 
 ●  esamu pastatų kadastrinių duomenų bylomis 
 ●  statomo “Daugiabučio gyvenamojo namo, Verkių g. 48, Kaunas. Nauja statyba” projektu. Autorius arch. 

 Vytenis Andrėnas. 

 Projek�niai pasiūlymai rengiami visam kvartalui, tuo tarpu Techniniai projektai gali bū� rengiami atskiroms 
 kvartalo dalims, sta�niams arba statybos etapams. 

 ○  1.1 STATINIŲ VIETA. ESAMOS TERITORIJOS BŪKLĖS APŽVALGA IR CHARAKTERISTIKA 

 Sklypas yra Kauno mieste, Verkių g. 48, Nemuno kilpos apsuptoje Aukštųjų Šančių dalyje. Dalis sklypo yra 
 išnuomota UAB “Bustūva, visas sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. 

 Pietuose sklypas ribojasi su suformuotais, bet neišplėtotais sklypais. Šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi su esamu 
 garažų masyvu ir Žarėnų g. 30 sklypu, kuriame projektuojamas daugiabu�s gyvenamasis namas (arch. Tadas Žibas). 
 Rytuose sklypą riboja Verkių g., už kurios yra Aukštųjų Šančių parkas su ąžuolynais. Vakaruose sklypas atribotas 
 Ašmenos 1-osios akligatviu (Detaliajame Plane žymima kaip Ašmenos 2-oji g.), už kurio yra esamas sklypas 
 išnuomotas LR Krašto Apsaugos Ministerijai. 
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 Sklypas yra netaisyklingos formos, 6.518 ha ploto. Statytojui nuomos teise priklauso 3.9362 ha sklypo dalis. Į 
 sklypo ribas patenkantys ver�ngi medžiai ir krūmai išsaugomi. Planuojamos sklypo dalies al�tudės bus glaudžiai 
 suvedamos su likusiais sklypo aukščiais taip pat su Verkių ir Ašmenos 1-osios gatvių al�tudėmis. 

 ○  1.2 RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU 

 Sklype jau yra esami daugiabučiai gyvenamieji namai, administracinės paskir�es ir sandėliavimo paskir�es 
 pastatai. Taip pat sklype yra daug kitos paskir�es griaunamų pastatų- sandėlių, remonto dirbtuvių, ka�linių, 
 bui�nio aptarnavimo pastatų ir kt. Rengiant projek�nius pasiūlymus buvo siekiama darnos su esamais ir 
 išsaugomais pastatais sklype. 
 Už sklypo ribų šiaurinėje dalyje yra dviejų aukštų garažai, nuo kurių išlaikomi norminiai atstumai. Vakarinėje dalyje, 
 nekilnojamo kultūros paveldo objektas - Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių 
 kompleksas. Pietų pusėje vyrauja mažaaukščiai vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai. Šiaurinėje pusėje 
 užstatymas yra įvairialypis, tarp mažaaukščių sta  �nių  yra 5-9 aukštų daugiabučių gyvenamųjų pastatų grupės. 
 Ry�nė teritorijos dalis neužstatyta. 

 ○  1.3 RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDO VERTYBE 

 Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektų ar vietovių apsaugos zonas, tačiau yra šalia kultūros paveldo objektų, 
 ar�miausi objektai: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių kompleksas, Aukštųjų 
 Šančių piliakalnis,Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapai, Stepono Jucevičiaus-Dariaus ir Stasio Girskio-Girėno 
 kapas, Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, II-ojo pas. karo vokiečių karių kapinės. 
 Platesnis aprašymas pateikiamas “Aiškinamojo Rašto Paveldosaugos dalyje”. 
 Projektuojami pastatai nepakenks nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar op�maliai jų apžvalgai. 
 Projektuojami pastatai a��nka kultūros paveldo apsaugos įstatymo, galiojančių statybos techninių reikalavimų, 
 paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus. 

 ○  1.4 RELJEFAS 

 Pagal pateiktą tvarkomos teritorijos topografinę medžiagą, reljefas sklype kinta maždaug nuo 67.70 m iki 69.50 m. 
 Reljefas palaipsniui kyla šiaurės kryp�mi. 

 ○  1.5 STATINIO ALTITUDŽIŲ PARINKIMO PAGRINDIMAS 

 Verkių  g.  al�tudės  palei  sklypo  ribą  svyruoja  nuo  68.00  iki  69.00.  Komercinės  patalpos  šalia  Verkių  g.  prisitaiko  prie 
 kintančio  gatvės  aukščio.  Didžioji  gyvenamųjų  patalpų  dalis  projektuojama  69.30  aukštyje.  Šiaurinė  sklypo  dalis 
 projektuojama  viename  lygyje  su  Ašmenos  1-aja  gatve.  Planuojamos  sklypo  dalies  al�tudės  bus  glaudžiai 
 suvedamos su likusiais sklypo aukščiais taip pat su Verkių ir Ašmenos 1-osios gatvių al�tudėmis. 

 ●  2. PROJEKTUOJAMAS STATINYS, STATINIŲ SĄRAŠAS 

 Sta�nių kategorija: ypa�ngi sta�niai. 

 Statybos darbų rūšis: nauja statyba. 

 Sklype numatomas etapiškas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo vystymas. 

 Projektuojamų sta�nių sąrašas: 
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 OBJEKTAS 01 (A)  daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 02 (B) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 03 (C) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla; 

 OBJEKTAS 04 (D) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 05 (E) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  augykla 

 OBJEKTAS 06 (F) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 07 (G) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 08 (H) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 09 (I) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 10 (J) daugiabu�s gyvenamasis namas su  pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 11 (K1)  blokuotas vienbu�s gyvenamasis namas  su pož.aut. saugykla 

 OBJEKTAS 12 (K2)  blokuotas vienbu�s gyvenamasis namas  su pož.aut. saugykla 

 OBJEKTAS 13 (K3)  blokuotas vienbu�s gyvenamasis namas  su pož.aut. saugykla 

 OBJEKTAS 14 (K4)  blokuotas vienbu�s gyvenamasis namas  su pož.aut. saugykla 

 OBJEKTAS 15 (K5)  blokuotas vienbu�s gyvenamasis namas  su pož.aut. saugykla 

 OBJEKTAS 16 (K6)  blokuotas vienbu�s gyvenamasis namas  su pož.aut. saugykla 

 OBJEKTAS 17 (L)  daugiabu�s gyvenamasis namas su pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 18 (M)  daugiabu�s gyvenamasis namas su pož.aut.  saugykla 

 OBJEKTAS 19 Lauko šilumos �nklai 

 OBJEKTAS 20 Lauko vanden�ekio �nklai 

 OBJEKTAS 21 Lauko lietaus nuotekų �nklai 

 OBJEKTAS 22 Lauko bui�nių nuotekų �nklai 

 OBJEKTAS 23 Lauko elektros �nklai 

 OBJEKTAS 24 Lauko ryšių �nklai 

 OBJEKTAS 25 Transformatorinė 10kV 

 OBJEKTAS 26 Žaidimo aikštelės 

 OBJEKTAS 27 Takai 

 ●  3. SKLYPO SUTVARKYMO, ARCHITEKTŪRINIAI, INŽINERINIAI SPRENDIMAI 

 ○  3.1 STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

 Žemės sklypas. 

 Sklypas  yra  netaisyklingos  formos,  6.518  ha  ploto.  Statytojui  nuomos  teise  priklauso  3.9362  ha  sklypo  dalis. 
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 Statytojui,  UAB  “Būstuva”  yra  išnuomota  39  362  m  2  žemės  sklypo  dalis.  7  271  m  2  žemės  sklypo  dalis  yra  išnuomota 
 ki�ems  juridiniams  asmenims,  18  547  m  2  sklypo  ploto  aplink  esamus  daugiabučius  gyvenamuosius  namus  yra 
 neišnuomota.  Pagrindinė  �kslinė  žemės  naudojimo  paskir�s:  kitos  paskir�es  žemė,  žemės  sklypo  naudojimo 
 būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

 ○  3.2 SKLYPO TERITORIJOS SUPLANAVIMO SPRENDINIAI 

 Projektuojama  18  gyvenamosios  paskir�es  pastatų,  įvairaus  aukš�ngumo  nuo  2  iki  15  aukštų.  Pagal  STR 
 1.01.03:2017  „Sta�nių  klasifikavimas“  didžioji  dalis  projektuojamų  pastatų  priskiriama  (6.3)  trijų  ir  daugiau  butų 
 (daugiabučių)  gyvenamosios  paskir�es  pastatams.  Pastato  statybos  rūšis  –  nauja  statyba.  Sta�nių  kategorija  – 
 ypa�ngi sta�niai. 

 Pastatų  kompleksą  sudaro  13  daugiabučių  gyvenamųjų  namų:  nuo  A  iki  M  raidės.  Didelė  dalis  pastatų  yra  tūriškai 
 suskaidy�  į  dar  daugiau  dalių  taip  susmulkinant  užstatymą  iki  kontekstualaus  mastelio.  Pastatai  yra  išsidėstę  palei 
 aplinkines  gatves,  jų  vietas  ir  kryp�s  taip  pat  s�priai  įtakoja  esamų  pastatų  išdėstymas,  insoliacijos  reikalavimai  ir 
 darnios  kompozicijos  kriterijai.  Tarp  šių  pastatų  šiaurinėje  ir  pie�nėje  sklypo  dalyje  yra  numaty�  6,  poromis 
 sublokuo�, vienbučiai gyvenamieji namai. 

 Patekimai  į  sklypą  numatomi  iš  rytų  ir  vakarų,  a��nkamai  iš  Verkių  ir  Ašmenos  1-osios  gatvių.  Įvažiavimai  į 
 požemines  automobilių  saugyklas  numatomi  iš  vidinių  gatvelių,  išvažiavimai  iš  šių  gatvelių  numaty�  �ek  į  Verkių, 
 �ek  į  Ašmenos  1-ąją  gatves.  Projekte  yra  numatoma,  kad  vėlesnėse  projekto  stadijose  bus  įvykdytas  detaliajame 
 plane  numatytas  Ašmenos  1-osios  ir  Prancūzų  g.  sujungimas,  kuriam  inicijuo�  reikalinga  pakeis�  Lietuvos 
 Kariuomenei išnuomoto sklypo ribas. 

 Sklypo  viduje  numatomos  viešos  ir  privačios  erdvės,  vidiniuose  kiemuose  numatomos  poilsio  zonos,  vaikų  žaidimų 
 aikštelės,  dekoratyviniai  želdynai.  Kiemo  zonoje  prie  pirmo  aukšto  butų  numaty�  nedideli  butams  priklausantys 
 sodeliai ir terasos. 

 ○  3.3  TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREKCIJOS 

 Remian�s Projek�nių Pasiūlymų medžiaga yra parengta teritorijos detaliojo plano korektūra. 
 Detaliajame plane numaty� pakei�mai: 

 1.  Užstatymo zonų virš 30m koregavimas. Pa�kslinta vieta ir geometrija. 
 2.  Požeminio užstatymo zonos koregavimas. Numatyta pož. užstatymo zona a�traukta 1m nuo sklypo ribos. 
 3.  Numatyta papildomi du įvažiavimai iš Verkių g. 
 4.  Transformatorinės vietos koregavimas. 
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 Ištrauka iš detaliojo plano korektūros pagrindinio brėžinio: 
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 ○  3.4 TERITORIJOS APŽELDINIMO, APLINKOTVARKOS, ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ, POILSIO ZONŲ 
 ĮRENGIMO SPRENDINIAI 

 Beveik po visu sklypu projektuojama požeminė automobilių saugykla, apželdintu stogu. Sklype numatomos  poilsio 
 zonos, mažosios architektūros objektai, vaikų žaidimo aikštelės, senjorų ir paauglių poilsio zonos, gyventojų 
 bendruomenės susibūrimo aikštės, apželdinimas dekoratyviniais krūmais ir gėlynais. Saugant pirmo aukšto butų 
 gyventojų privatumą naudojami dekoratyviniai augalai, krūmai ir žemaūgės gyvatvorės. Jie suformuoja nedidelius 
 privačius sodelius. Aukštesni krūmai išdėstomi tokiu būdu, kad sudarytų aiškius dekoratyvinius akcentus. Sklype 
 suprojektuotos gerai insoliuojamos vaikų žaidimo aikštelės. Palei Verkių gatvę projektuojama vieša alėja ir pėsčiųjų 
 takai su želdinių intarpais. 

 ○  3.5 PRIVAŽIAVIMAI IR AUTOMOBILIŲ, DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETOS 

 Automobilių poreikis skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vie�nės reikšmės keliai. 
 Bendrieji reikalavimai" 30 lentelę, "Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius": Gyvenamosios paskir�es 
 (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai - 1 vieta vienam butui, Projek�niuose Pasiūlymuose numatytas 
 automobilių stovėjimo vietų skaičius viršija minimalius reikalavimus. Sklypas privažiuojamas iš dviejų kraš�nių - 
 ry�nės Verkių g. pusės ir vakarinės Ašmenos 1-osios g. pusės.  Sklypo viduje projektuojami pėsčiųjų takai. Didžioji 
 dalis įvažiavimų į požeminę automobilių saugyklą projektuojami iš ry�nės Verkių g. pusės. Antžeminės stovėjimo 
 vietos svečiams ir komercinėms patalpoms projektuojamos šalia privažiavimo kelių, ry�nėje ir vakarinėje sklypo 
 dalyse palei vienpuses važiuojamąsias dalis, šiaurinėje dalyje dalis antžeminių vietų projektuojama po pastatu, 
 pirmo aukšto lygyje. Iš viso projektuojamos 679  požeminės automobilių stovėjimo vietos. 

 ●  Gyvenamosios paskir�es( trijų ir daugiau butų- daugiabučiai) pastatai - 1,2 vietos vienam butui 
 ●  Administracinės įstaigos - 1 vieta 25m² pagrindinio ploto. 

 Automobilių stovėjimo vietos 

 Butų 
 sk. 

 Aut. 
 stovėjimo 
 vietų 
 norma 

 Aut. stovėjimo vietų skaičius 

 Aut. 
 stovėjimo 

 vietų 
 poreikis 

 Viso 
 požeminėje 
 saugykloje 

 Viso 
 antžeminių 

 vietų 

 ŽN vietos  Komercinėms 
 patalpoms 
 (1842m²) 

 Elektromobilių 
 stovėjimo 

 vietos 

 Viso aut. 
 stovėjimo 

 vietų 

 588  (1vieta/1 
 butui) 

 588 vietų  679 vietos  122 vietos  47 vietos  74 vieta  37 vietos  801 vietos 

 Viso projektuojama 801 automobilių stovėjimo vietos iš kurių: 

 ●  47 vietų pritaikytos žmonėms su negalia (iš jų 7 vietos A �po) 
 ●  37 vietos pritaikytos elektromobiliams 
 ●  74 vietos skirtos komercinės paskir�es patalpoms 

 Taip  pat  projekte  numatyta  perkel�  kitų  “DAUGIABUTIS  GYVENAMASIS  NAMAS,  VERKIŲ  G.  48,  KAUNAS.  NAUJA 
 STATYBA”  (aut.  Vytenis  Andrėnas)  projektų  suprojektuotas  ir  šiuose  pasiūlymuose  naikinamas  automobilių 
 stovėjimo  vietas.  Šios  perkeliamos  aut.  stovėjimo  vietos  nėra  įskaičiuojamos  į  naujai  projektuojamų  vietų  balansą, 
 nes jos priskirtos jau statomam daugiabučiam gyvenamajam namui. Viso tokių aut. stovėjimo vietų yra 10 vnt. 
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 Dviračių stovėjimo vietos 

 Butų sk.  Stovėjimo vietų norma  Vietų skaičius 

 Stovėjimo vietų 
 poreikis 

 Numatyta dviračių stovėjimo vietų sklype 
 ir požeminėje saugykloje 

 588  1vieta/ 5 butų  118  150 

 Viso projektuojama 150 dviračių stovėjimo vietų. 

 Remian�s  STR  2.06.04:2014  „Gatvės  ir  vie�nės  reikšmės  keliai.  bendrieji  reikalavimai  “  178  punkto  reikalavimus,  43 
 lentelė. 

 Remian�s  STR  2.02.01:2004  „Gyvenamieji  pastatai“,  požeminėje  automobilių  saugykloje  projektuojamos  dviračių 
 saugyklos. 

 ○  3.6 PLANO SPRENDINIAI 

 Sklype  projektuojamas  kompleksas  sudarytas  iš  trylikos  daugiabučių  gyvenamųjų  pastatų,  kurie  koreliuoja  su 
 numatomais  statybų  etapais,  prie  dalies  iš  šių  pastatų  taip  pat  numaty�  šeši  vienbučiai  blokuo�  namai.  Pastatų 
 išdėstymas  ir  kryptys  reaguoja  į  gatvės  ir  esamo  užstatymo  linijas,  taip  pat  į  gre�mą  ąžuolyną.  Didžioji  dalis  pastatų 
 projektuojama  3-6  aukštų,  sklypo  viduryje  numatomi  3  ver�kalūs  akcentai,  a��nkamai  9,  11  ir  15  aukštų.  Išpildytos 
 reikiamos insoliacijos normos ir reikalavimai. 

 Formuojami  vidiniai  kiemai,  kuriuos  jungia  viešas  pėsčiųjų  takas  sklypo  viduje.  Prie  kiekvieno  pirmo  aukšto  buto 
 numatomi nedideli privatūs sodeliai su terasomis. 

 Numatomos trys atskiros požeminės saugyklos, kurias taip pat numatyta skaidy� ir staty� atskirais etapais. 

 ○  3.7 ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

 Pastatų  architektūriniai  sprendiniai  parem�  urbanis�ne  -  tūrine  komplekso  koncepcija,  kurios  �kslas  humanizuo� 
 pradėtą  plėto�  gyvenamąjį  kompleksą,  ras�  darnų  ryšį  su  tradiciniu  Šančių  užstatymu,  šalia  esančiais  kultūros 
 paveldo  objektais  ir  esamais  gyvenamaisiais  pastatais.  Pagal  teritorijos  urbanis�nę  koncepciją  visas  kvartalas 
 skaidomas į tris dalis a��nkamai vadinamas “Miestu”, “Centru” ir “Gyvenviete”. 

 Palei  Verkių  gatvę  numatyta  “Miesto”  dalis  interpretuoja  Šančiams  būdinga  gyvenamųjų  pastatų  �pologiją, 
 sudaryta  iš  šlai�niais  stogais  dengtų  gyvenamųjų  pastatų  ir  šalia  jų  esančių  žemesnių  pagalbinių  pastatų. 
 Užstatymas  perimetrinis,  pabrėžian�s  miesto  gatvės  tradicinio  užstatymo  prak�ką.  Palei  gatvę,  pirmame  aukšte 
 išdėstomos  komercinės  patalpos,  skirtos  �ek  miesto,  �ek  ir  komplekso  gyventojų  poreikiams.  Tarp  Verkių  gatvės  ir 
 komercinių  patalpų  numatoma  vieša  erdvė  skirta  pės�esiems,  želdiniams,  mažosios  architektūros  akcentams, 
 poilsio  vietoms,  lauko  kavinėms,  su  vienpusiu  pravažiavimu  ir  stovėjimo  vietomis  automobiliams.  “Miesto”  dalies 
 užstatymas  betarpiškai  jungiamas  vidiniais  ryšiais  su  kvartalo  “Centro”  vidaus  užstatymu.  Tam  �kslui  “Miesto” 
 pastatai dalinami į tris grupes, tarp kurių ir išdėstomi minė� ryšiai. 

 “Centro”  dalis  ieško  darnaus  kompozicinio  ryšio  su  esamais  aukštais  8-16  aukštų  pastatais  sklypo  viduje.  Čia 
 išdėstomi  trys  atskirai  stovintys  pastatai,  a��nkamai  9,  11  ir  15  aukštų.  Šie  pastatai  organizuoja  architektūrinę 
 kalvą,  leidžiančią  integruo�s  su  esamu  užstatymu  �ek  pastatų  aukščiu,  �ek  ir  mase.  Tuo  pačiu  šie  pastatai  tampa 
 viso komplekso kompozicijos centru, apie kurį koncentriškai išdėsty� visi ki� pastatai. 

 “Gyvenvietės”  dalis  yra  kiek  atskirta  nuo  likusio  kvartalo,  rami  ir  subalansuota.  Čia  pagrindinis  akcentas  tenka 
 korek�škam  ir  harmoningam  kontaktui  su  esamais  kultūros  paveldo  objektais.  Tam  �kslui  ir  siekiant  viso 
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 komplekso  tūrinio  balanso,  iš  dalies  interpretuojamas  Verkių  gatvės  užstatymas,  tuo  būdu,  prie  Ašmenos  1  gatvės 
 perimetriškai išdėstant 2-5 aukštų mišrių tūrių kompoziciją. 

 Tūriams  išskir�  naudojamos  skir�ngos,  kaip  taisyklė  tradicinės  apdailos  medžiagos  -  kelių  atspalvių  nuo  raudonos, 
 bordo  iki  pilkos  klinkerio  plytos,  �nkas,  metalo  skarda,  medžio  apdailos  plokštės.  Visiems  pastatams  būdingas 
 išraiškingas  siluetas  ir  šlai�nių-plokščių  stogų  kompozicija.  Pastatų  fasadai  projektuojami,  taikant  ilgaamžes,  lengvai 
 valomas apdailos medžiagas, saugant patalpas nuo perkai�mo, saulės šviesos pertekliaus ir kritulių. 

 Pastato apšvie�mas 

 Kiemo  fasadai  bus  apšvies�  �es  įėjimais  į  pastatą.  Butų  pagrindiniuose  balkonuose  taip  pat  numatomas 
 apšvie�mas. Numatomi specialūs lauko šviestuvai apšvies� takus ir dekoratyvinius augalus, gerbūvio elementus. 

 ○  3.8 NUMATOMAS PASTATŲ KONSTRUKTYVAS 

 -  Išorinės  pastato  sienos  -  blokelių  mūras  su  apšil�nimu  ir  apdailiniu  sluoksniu,  konkretūs  gaminiai  pasirenkami 
 Techninio Projekto stadijoje. 

 - Perdangos - surenkamos gelžbetoninės. 

 - Monoli�nės požeminės automobilių saugyklos kolonos ir perdanga. 

 - Stogai: šlai�niai su mansardiniais aukštais. 

 - PastataI a��nka A++ energe�nio naudingumo klasę. 

 -  Automobilių  saugyklos  išorinės  a�tvaros  projektuojamos  iš  monoli�nio  gelžbetonio.  Iš  lauko  pusės  įrengiama 
 hidroizoliacija ir ekstruduoto putų polis�rolio apšil�nimo sluoksnis apsaugotas drenažo plokšte. 

 ○  3.9 INŽINERINIAI PASIŪLYMAI 

 ●  Nuotekų tvarkymas - jungiamasi prie miesto nuotekų �nklų. 
 ●  Atliekų tvarkymas - numatomi atliekų rūšiavimo konteineriai. 
 ●  Orientacinis energe�nių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kt.) aprūpinimo 

 šal�nis - centralizuo� miesto �nklai. 
 ●  Vanden�ekio, šilumos, elektros ir kitų įvadų patalpas išdėstomos požeminėsė automobilių saugyklose, 

 atsižvelgiant į ekonomišką lauko �nklų privedimą, pastato konstrukcinę-inžinerinę sąrangą, op�malų 
 parkavimo vietų išdėstymą bei technines sąlygas. 

 ○  3.10 STATYBOS ETAPAI 

 Numatoma projektą vysty� 13 atskirų statybos etapų. Kiekvienam etapui bus rengiamas atskiras techninis 
 projektas, visi etapai bus priduodami atskirai. Numatoma, kad dalis etapų gali bū� vystoma tuo pačiu metu. 
 Žemiau nurodyta etapų schema. Ji gali bū� �kslinama Techninio Projekto metu. 
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 ●  4. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS IR 
 PASTATAMS 

 Teritorijoje jau yra esami ir dar statomi daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Projektuojami pastatai neblogina esamų 
 pastatų insoliacijos, projekte numatomi gerbūvio elementai, pasivaikščiojimo takai, bendros žaidimų aikštelės, 
 kuriomis galės naudo�s ir esamų namų gyventojai. Taip pat palei Verkių gatvę numaty� pastatai pagerins esamų 
 pastatų, jų kiemų akus�ką, gatvėje numatytos komercinės patalpos, kuriose bus teikiamos paslaugos naudingos ir 
 esamų namų gyventojams. Nugriovus never�ngus pramoninės ir sandėliavimo paskir�es pastatus padidės 
 teritorijos patrauklumas ir gyventojų turto vertė. 
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 Pastatų statyba numatoma etapais, taip, kad statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
 teritorijoms būtų minimalus. Sklypas iš pietų ribojasi su neužstatytais sklypais, šiaurės pusėje esan�ems garažų ir 
 pramoniniams pastatams neigiama įtaka nenumatoma. 

 ●  5. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 ○  5.1 STATINIŲ RODIKLIAI 

 BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 TIPAS  MATAVIMO VNT  KIEKIS 

 ANTŽEMINIS PLOTAS  KV. M  36,842 

 POŽEMINIS PLOTAS  KV. M  24,680 

 BUTŲ SKAIČIUS  VNT.  588 vnt. 

 KOTEDŽŲ SKAIČIUS  VNT.  6 vnt. 

 KOMERCINIŲ PATALPŲ SKAIČIUS  VNT.  25 vnt. 

 PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS  VNT.  801 vnt. 

 1.  ANTŽEMINĖJE DALYJE 
 2.  POŽEMINĖJE DALYJE 

 VNT. 
 VNT. 

 122 vnt. 
 679 vnt. 

 ○  5.2 SKLYPO RODIKLIAI 

 SKLYPO PLANO RODIKLIAI  MATAVIMO VNT  KIEKIS 

 SKLYPO PLOTAS  KV.M.  65,180 

 UŽSTATYMO TANKIS  %  26.78% 

 UŽSTATYMO INTENSYVUMAS  -  0.94 

 ŽELDINIŲ UŽIMAMA SKLYPO DALIS  %  32.45% 
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 ○  5.3 ETAPŲ RODIKLIAI 
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 Projekto vadovas, 
 Algirdas Kaušpėdas 
 A111 
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 Aiškinamasis raštas - Paveldosaugos dalis 

 Gre�mai esantys Kultūros paveldo objektai  2 

 Perspektyvinė gatvių jung�s  4 

 Sklypo užstatymo koncepcija  13 

 Kauno Ąžuolynas  14 
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 1.  Gre�mai esantys Kultūros paveldo objektai 

 Gre�mai  su  projektuojamo  Daugiabučių  gyvenamųjų  namų  komplekso  sklypu,  (adr. 
 Verkių  g.  48  Kaune)  yra  keletas  Kultūros  paveldo  objektų:  vakarų  pusėje  yra:  Kauno 
 tvirtovės  dešiniojo  Nemuno  kr.  centrinių  šaudmenų  sandėlių  kompleksas  (toliau-(1) 
 KPO‘o  u.k.  KVR   26587),  atokiau  nuo  sklypo  šiaurinės  pusės  praeina  Geležinkelio  tunelis 
 su  fizinės  apsaugos  pozoniu  (2)  KPO’o  u.k.  KVR  16656),  rytų  pusėje  -  Verkių  g.,  už  kurios 
 ply�  įspūdingas  Ąžuolynas.  Jame  slypi  ki�  KPO’tai:  (3)  Aukštųjų  Šančių  piliakalnis  (u.k. 
 KVR1804);  (4)  Kauno  Aukštųjų  Šančių  Lietuvos  karių  kapinės  (u.k.  KVR  16576);  (5)  II 
 Pasaulinio  karo  Sovietų  Sąjungos  karių  palaidojimo  vieta  (u.k.  KVR  39485);  (6)  II 
 Pasaulinio karo vokiečių karių kapinės (u.k. KVR 17293). 
 Projektuojamas  Daugiabučių  gyvenamųjų  namų  kompleksas  nepatenka  į  minėtas  KPO’ų 
 teritorijas ar jų vizualinės apsaugos bei fizinius pozonius. 

 Ištrauka iš KVR (topografinis žemėlapis) 
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 NKV apibrėžtos teritorijos ribos ir vizualinės apsaugos pozonis 

 Ištrauka iš KVR‘o -TRP1 
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 (1)KPO‘o teritorijos ry�nė riba sutampa su Ašmenos 1-oji gatvės vakarine riba. 
 Kadastrinė tvarkomo sklypo vakarinė riba  sutampa su Ašmenos-1-oji g. ry�ne riba. Tokiu 
 būdu, į šio KPO‘o teritoriją nepatenka  minėtos esamos g. teritorija, bei pats sklypas – 
 taip pat. 

 (1)KPO’to  teritorija  rytų  pusėje  neapima  Ašmenos-1-oji  gatvės  trajektorijos,  kuri 
 numatyta  naudo�s  daugiabučių  gyventojams  projektuojamame  sklype,  adr.  Verkių  g.  48 
 Kaune.  Gatvės  trasa  nėra  ver�ngoji  (1)  KPO‘to  savybė  .  Ji  aptarnauja  ir  jau  anksčiau 
 statytų  daugiabučių  gyventojų  privažiavimą  automobiliais  į  požeminius  garažus  bei 
 vidaus  kiemus.  Šiuo  metu  gatvė  baigiasi  akligatviu  ir  nesusijungia  su  arčiausiai  esančia 
 Ašmenos 2-oji bei Prancūzų gatvėmis. 

 2.  Perspektyvinė gatvių jung�s 

 Perspektyvinis  gatvių  sujungimas  Ašmenos-1-oji  su  Ašmenos  2-oji  bei  Prancūzų  gatvėmis 
 numatytas ir parodytas miesto Bendrajame plane (žiūr. ištrauką). 
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 Taip  pat  Ašmenos  1-osios  g.  menamas  pratęsimas  siūlytas  Verkių  g.  48  sklypo 
 Detaliajame  plane.  Dalis  kelio  patektų  į  KPO  teritoriją,  todėl  tokiam  sprendiniui  turėtų 
 bū�  gautas  KPD‘epartamento  ir  valdytojo  (Krašto  apsaugos  ministerijos)  pritarimas, 
 parengtas  a��nkamas  tvarkybos  darbų  projektas,  kurio  sprendiniai  nepažeistų  nustatytų 
 KPO  ver�ngųjų  savybių  (arba  esant  reikalui/galimybei,  vert.  savybės  būtų  peržiūrėtos 
 privalomų  juridinių  procedūrų  keliu).  Šis  projektas  galėtų  bū�  ruošiamas  lygiagrečiai 
 (vienu metu) su komplekso pirmaisiais statybų plėtros etapais, nes 
 susijungimas su Prancūzų gatve aktualus �k vėlesniems statybų etapams. 
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 Ašmenos g. 1-oji kryp�es užuominų maty� 1886 m projekte, Kauno miesto istoriniuose 
 planuose (1912, 1920, 1925m): 
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 Aktuali  ištrauka  iš  1920  metų  Kauno  miesto  žemėlapio  ir  Centrinio  Ar�lerijos  sandėlio  trobesių 
 Aukštuosiuose Šančiuose 1925 metų plano: 
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 1944  metų  žvalgybinės  aerofotografijos  fragmente  maty�  egzistuojan�s  dabar�nis 
 Ašmenos  1-oji  kelias,  einan�s  šiaurės  rytų  kryp�mi  už  NKV  teritorijos  vakarinės  ribos  ir 
 susijungian�s su dabar�ne Prancūzų gatve. 
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 Taip  pat  �es  (1)KPO’o  ry�ne  riba  išlikusi  saugoma  medžių  alėja  (Nr20),  kuri  yra  Ašmenos  1-oji  g. 
 vakarinėje  pusėje,  todėl  nepatenka  į  projektuojamo  sklypo  zoną  ir  nebus  pažeidžiama. 

 Arčiausiai projektuojamo sklypo vakarinės ribos yra (1) KPO‘o -  Kauno tvirtovės dešiniojo 
 Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso (u.k. KVR  26587) teritorijoje 
 esančios, komplekso dalys  (vieno aukšto su dvišlaičiu  stogu plytų mūro pastatai ir kt.): 
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 Nr.1-…12 (pirmas-…dvyliktas sandėliai), 13-14 (pirmas ir antras namai), Nr. 15-…25 
 (tryliktas…dvidešimt trečias sandėliai), Nr.26 (laboratorijos pastatas), Nr. 27-…30 ( dvidešimt 
 ketvirtas-...dvidešimt sep�ntas sandėliai). Jie a�tolę nuo išlikusios saugomos medžių eilės Nr.52 į 
 vakarų pusę, o esami ir numaty� staty� daugiabučiai (  pagal galiojan� Detalųjį planą (žiūr. 
 schemą SDP))  yra a�trauk� nuo Ašmenos g. ry�nės  linijos ir fiziškai neįtakoja gre�mo 1) KPO‘o 
 ver�ngųjų savybių. Be to, šiam KPO-ui �es vakarine projektuojamo sklypo riba nėra numatytas 
 vizualinės apsaugos pozonis. 

 Ištrauka iš KVR -Trp2 

 Ištrauka iš KVR -Trp4 

 Ištrauka iš KVR -Trp5 
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 Schema SDP Sklypo Detalus Planas (REZIUME) 

 Projektuojamų sta�nių aukščių išdėstymo schema 
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 Projektuojamo sklypo užstatymo schema 

 3.  Sklypo užstatymo koncepcija 

 Autoriai  projektuojamame  sklype,  reaguodami  į  greta  esančius  KPO-us  bei  Ąžuolyną, 
 a��nkamai  sumažina  pastatų  aukš�ngumą  vakarų  ir  rytų  pusėse  iki  3-5  a.,  išdėsto 
 skir�ngo  aukščio  tūrius,  pakaitomis  keisdami  dvišlai�  ir  horizontalų  stogus  ir  taip 
 sukurdami  banguojan�  siluetą.  Trys  aukštesni  9-11-15  aukštų  bokšto  �po  pavieniai  tūriai 
 numatomi  greta  jau  esančio  aukštuminio  ir  sudaro  užstatymo  „kalvos“  centrą,  taip 
 atsitraukdami  nuo  išorėje  gre�mybėse  esančių  KPO‘ų.  Numatoma  pastatų  rami  neutrali 
 spalvinė  gama  bei  medžiagos:  balta,  pilkšva,  gelsva,  rusva  apdaila,  kurios  darniai  dera  su 
 KPO raudonų plytų mūru ir istorinių sandėlių apželdintomis plokštumomis. 
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 IŠTRAUKA IŠ REGIA (esama sklypo padė�s) 
 (sklypo ry�nėje dalyje praeina aukštos įtampos oro linija, kuri sukuria vizualinę 
 kraštovaizdžio taršą bei turi apsaugos zoną. PP-uose ji numatoma iškel�. 

 4.  Kauno Ąžuolynas 

 Kauno  ąžuolynas  yra  didžiausias  Europos  mieste  esan�s  ąžuolynas.  Kadaise  jis  jungėsi  su 
 Varluvos,  Karmėlavos,  Rumšiškių  bei  Kaišiadorių  miškais.  XIX  a.  pabaigoje  prasidėjus 
 Kauno  tvirtovės  statyboms,  Žaliakalnio  ir  Aukštųjų  Šančių  ąžuolynai  buvo  atskir� 
 tvirtovės  plento  (dab.  Tunelio  ir  K.  Baršausko  g.)  bei  VI  forto.  1910  m.  Žaliakalnio 
 ąžuolyno  pietry�nėje  dalyje  įrengta  Kauno  tvirtovės  kibirkš�nė  radiotelegrafo  sto�s. XX 
 a.  3  deš.  prasidėjo  intensyvus  Žaliakalnio  ąžuolyno  urbanizavimas,  ėmė  kur�s  sodybinių 
 namų  kvartalai  Vydūno,  Perkūno  al.  ir  kt.  1924  m.  pastatytas  Lietuvos  fizinio  lavinimosi 
 sąjungos stadionas. 1938 m. dalis Girstupio slėnio a�duota kuriamam Zoologijos sodui. 
 Kauno  ąžuolynas  yra  nepaprasto  grožio  gamtos  kampelis,  teikian�s  kauniečiams  ir 
 miesto  svečiams  poilsį  ir  atgaivą  nuo  miesto  šurmulio.  Šiuo  metu  išlikęs  78  ha  pagrindinis 
 Ąžuolyno  parkas  Žaliakalnyje  ir  dar  apie  40  ha  ąžuolynas  Aukštuosiuose  Šančiuose.  1986 
 m.  Kauno  ąžuolynas  buvo  paskelbtas  respublikinės  reikšmės  gamtos  paminklu.  Dėl  i�n 
 retų  vabzdžių  populiacijos  (Ąžuolyne  ap�ktas  niūriaspalvis  auksavabalis  (Osmoderma 
 eremita))  Ąžuolynas  priskirtas  Europos  gamtai  svarbių  teritorijų  �nklui  „Natura  2000". 
 2006  m.  Kauno  ąžuolyno  parkas  įtrauktas  į  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamųjų  kultūros 
 vertybių registrą. 
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 Kauno Ąžuolynui priskir�ni: 

 Žaliakalnio ąžuolyno parkas 
 Parodos kalnas (Mažasis ąžuolynas) 
 Vytauto parkas 
 Dainų slėnis 
 Adomo Mickevičiaus slėnis 
 Lietuvos zoologijos sodo teritorija 
 S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro teritorija 
 Lietuvos radijo ir televizijos centro Kauno filialo teritorija 
 Aukštųjų Šančių ąžuolynas 
 Aukštųjų Šančių karių kapinės 

 Atestuota projekto dalies vadovė, architektė, NKVA spec., eksp. Loreta Janušai�enė, 
 Projekto vadovas, architektas Algirdas Kaušpėdas. 

 Daugiabučiai gyvenamieji namai, Verkių g. 48, Kaunas. Statybos projektas                                                             JPA 2021-06-15 PP-SA-PVLD 
 Lapas  15  Lapų  15  Laida 0 

https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/450-zaliakalnio-azuolyno-parkas#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/451-parodos-kalnas-mazasis-azuolynas#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/452-vytauto-parkas#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/453-dainu-slenis#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/454-adomo-mickeviciaus-slenis#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/455-lietuvos-zoologijos-sodo-teritorija#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/456-s-dariaus-ir-s-gireno-sporto-centro-teritorija#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/457-lietuvos-radijo-ir-televizijos-centro-kauno-filialo-teritorija#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/458-aukstuju-sanciu-azuolyno-parkas#fwgallerytop
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/459-aukstuju-sanciu-kariu-kapines#fwgallerytop


     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 43,

el. p. miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

 Įgaliotam asmeniui A. Vasilevski

 El. p. daivis@tophaus.lt ................. Nr. ..................................

Į .................. Nr. ..................................

DĖL PRAŠYMO PRITARTI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOČIAI

(VERKIŲ G. 48)

Informuojame, kad pagal Savivaldybės administracijos skyriams nustatytų funkcijų

priklausomybę išnagrinėjome Jūsų 2022-08-24 užregistruotą prašymą ir pateiktus dokumentus,

patvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį (toliau PPRU) daugiabučių gyvenamųjų pastatų

Verkių g. 48, Kaune, statybos projektui.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV sk. 14 p., įvertinome projektinių pasiūlymų rengimo

užduotį ir atsižvelgiant į tai, kad Jūsų pateikta užduotis neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės

tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos

bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto bendrojo plano sprendiniams, pritariame Verkių g. 48,

Kaune,  projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai.

Jeigu nesutinkate su šiuo sprendimu, turite teisę per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos

jį skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas)

Lietuvos Respublikos Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka .

PRIDEDAMA: Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, 2 l.

Skyriaus vedėjas              Nerijus Valatkevičius

D. Kvizikevičienė, tel. 837 24 02 44, el.p. daiva.kvizikeviciene@kaunas.lt

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867, adresas:

Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08, el. p. info@kaunas.lt). Duomenys tvarkomi, siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą / skundą / pareiškimą.

Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios

valdžios funkcijas. Jūsų asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus,

nustatyta tvarka. Duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems

asmenims, kuriems asmens duomenis teikti įpareigoja teisės aktai. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti,

perkelti, apriboti jų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos

g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804) ir pasikonsultuoti su Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnu tel. (8 37) 42 46 00, mob.

+370 673 08 123, el. p. dap@kaunas.lt. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.kaunas.lt/asmens-duomenu-apsauga/.
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