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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
1. Bendri duomenys.
AB „Axioma LEZ“ užsakymu, Kauno rajono savivaldybėje esančiame Kauno laisvojoje
ekonominėje zonoje (LEZ) esančiame sklype rengiamas gamybos paskirties pastato ir jam
reikalingos infrastruktūros projekto „A“ laida. Projekto „A“ laida parengta, atliekant projekto
pakeitimus bei numatant objekto statybą dviem statybų etapais.
Pirmu etapu numatoma vienaaukštė administracinė pastato dalis. Antru etapu užstatomas
antras administracinės dalies aukštas.
Pastate numatoma gaminti šalto ir karšto vandens skaitiklius.
Sklypas yra adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 52.
Sklypo kadastrinis Nr. 5233/0009:1091 Karmėlavos m. k.v.
Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas: pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos.
Sklypo plotas 1,6000 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Sklypą
nuomoja Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB.
Sklypas yra lygiagretainio formos.
Pietvakarine kraštine sklypas ribojasi su Ryternos g., pietrytine – su Veterinarų g., šiaurės
vakarų kraštine – su projektuojamu sklypu Nr. 1-1, šiaurės rytų kraštine – su sklypu
233/0009:412.
Artimiausia gyvenamoji aplinka yra apytiksliai už 150 metrų Ramučiuose, Arimų g.
Tvarkomos teritorijos žemės reljefas – sąlyginai lygus. Altitudės svyruoja 73,40÷73,90 m.
Sklype saugotinų želdinių, pastatų ir inžinerinių statinių, įrengtų privažiavimų į sklypą nėra.
Teritorijoje yra menkaverčių krūmų grupės. Sklype yra drenažo tinklai, o greta sklypo, Ryternos
ir Veterinarų gatvėse, praeina lietaus, buitinių nuotėkų, vidutinio slėgio dujotiekio tinklai. Sklype
vandens telkinių, kultūros paveldo ir istorinių paminklų sklype nėra.

Eil.
Nr.

2. Preliminarūs pagrindiniai techniniai tvarkomo sklypo rodikliai
Kiekis (I etapo)
Kiekis (II etapo)
Pavadinimas, mato vienetas

1.

Sklypo plotas, m2

16000

16000

2.

Užstatymo plotas, m2

6244

6244

3.

Užstatymo tankumas, %

39

39

4.

Užstatymo intensyvumas, %

34

39
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Sklypo apželdintas plotas/ apželdinimo
procentas*, m2/%
Sklypo sanitarinės zonos dydis

1873/ 12

1873/ 12

Žr. punktą 1.5.1

Žr. punktą 1.5.1

Žr. punktą 1.5.1

Žr. punktą 1.5.1

8.

Sklype esantiems ar projektuojamiems
inžineriniams statiniams, tinklams ir
susisiekimo komunikacijoms servitutu ar
veiklos apribojimais nustatytų apsaugos
zonų dydžiai ir plotai
Sklypo insoliacijos rodikliai

9.

Sklypo radiacijos, vibracijos rodikliai

10.

Sklypo triukšmo lygio rodikliai

Atitinka STR
2.03.02:2005 p.31**
Radiacijos,vibracijos
šaltinių sklype nėra
< 65 dB

Atitinka STR
2.03.02:2005 p.31**
Radiacijos,vibracijos
šaltinių sklype nėra
< 65 dB

11.

Automobilių vietų skaičius

109

109

5.
6.
7.

*STR 2.03.02:2005 p.31: Atstumai tarp gamybos pastatų ir inžinerinių statinių, apšviečiamų per
langus ir kitas šviesai laidžias angas, turi būti ne mažesni už vienas prieš kitą stovinčių pastatų
ir inžinerinių statinių didžiausią absoliutų aukštį ir ne mažesni už priešgaisrinius atstumus.
3. Parkavimo sprendiniai.
Automobilių stovėjimo vietų poreikis (tame tarpe žmonių su negalia transportui) nustatomas
remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 30
lentele:
14.
4.
4.1.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai
Sandėliavimo paskirties pastatai
Administracinės paskirties pastatai
Administracinės įstaigos

Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimas.
Patalpų Nr.
Patalpų paskirtis
projekte

103, 104, 106, 107,
108, 109, 113, 114,
125, 126, 127,128,
129, 130, 131, 132,
133, A13
VISO (po I etapo):
202-212, 220-230, 233

II etapas

I etapas

G01, G03, G04, G08,
G09, G12, G14, G17,
G18, G19, G20, G22,
G23, G24
G10, G11, G16, G21

1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto
1 vieta 200 m2 sandėlių ploto
1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto

Plotas, m2

Nustatomas automobilių
stovėjimo vietų skaičius
pagal STR 2.06.04:2014

Gamybos patalpos

4099,29

4099,29/100=41 vnt.

Sandėliavimo
patalpos
Administracinės
paskirties patalpos
(pagrindinis plotas)

992,28

992,28/200=5 vnt.

362,48

362,48/25=15 vnt.

596,95

61 vnt.
596,95/25=24 vnt.

Administracinės
paskirties patalpos
(pagrindinis plotas)

VISO (po II etapo):

61+24=85 vnt.
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Remiantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“
46 punktu, visų tipų automobilių saugyklose, išskyrus gydymo paskirties pastatų, skirtų teikti
medicinos pagalbą žmonėms, automobilių saugyklose, turi būti įrengta tiek ŽN automobilių
vietų: 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų; 4% vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų.
Projektuojamose automobilių aikštelėse numatomos 88 automobilių stovėjimo vietos, todėl 4
vietos iš jų turi būti skiriamos ŽN.
4. Sklypo teritorijos sanitarinė ir apsaugos zonos dydis ir plotas
Pastato SAZ riba sutampa su sklypo riba. Dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ūkinės
veiklos nėra taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
5. Apželdinimas.
Numatomas 12 % teritorijos apželdinimas.
Palei šiaurės rytų sklypo ribą numatomi apsauginiai želdiniai.
6. Projektuojamas pastatas.
Projekto „0“ laidoje suprojektuota: gamybinis-sandėliavimo korpusas – apie 3200 m2 ir dviejų
aukštų administracinis-buitinis korpusas – apie 860 m2.
Plačiau apie Projekto „0“ laidoje suprojektuoto Objekto paskirtį, apimtis ir gamybinę programą
žiūrėti Projekto „0“ laidos Techninėje užduotyje.
Statybų etapai numatomi sekančiai:
• I-o statybos etapo apimtis: šalia Techninio projekto „0“ laidoje numatyto pastato
priblokuojamas gamybinis – sandėliavimo korpusas apie 2600 m2 ir vieno aukšto
administracinis – buitinis korpusas apie 430 m2. Vietoj techninio projekto „0“ laidoje numatyto
dviejų aukštų administracinio- buitinio korpuso projektuojamas vieno aukšto korpusas.
• II-o statybų etapo apimtis yra: suprojektuotas administracinio-buitinio korpuso antras
aukštas, apie 860 m2.
Projektuojamas pastatas – gamybos ir pramonės paskirties. Jame numatoma vandens
apskaitos prietaisų gamyba.
Taip pat projektuojama pastatui funkcionuoti reikalinga inžinerinė infrastruktūra sklypo ribose.
Sklype projektuojamas stačiakampė konfigūracijos pastatas.
Pastatą sudaro trys skirtingo aukščio taisyklingos stačiakampės dalys- administracinė,
gamybinė ir sandėliavimo. Projektuojamas pastatas vieno aukšto su antresole (I etapais). II
etape pristatomas antras aukštas prie administracinės dalies.
Pagrindinė įeiga ir pagrindinis fasadas projektuojama Ryternos gatvės pusėje. Fasadas
projektuojamas iš metalo stiklo konstrukcijų, fasadas pagyvinamas dekoratyviai stogeliais prie
įėjimų ir horizontaliomis aliuminio žaliuzėmis.
Projektuojami su atskiri įėjimai administracijos ir gamybos darbuotojams.
Naudojamos spalvos šviesiai pilka sidabrinė ir tamsiai pilka. Projektuojamo pastato
architektūrinis sprendimas – nuosaikus, solidus, atitinkantis pastato paskirtį – aukštųjų
technologijų gamybą. Naudojamos šiuolaikiškos medžiagos, padedančios taupyti šilumą.
Aukštis gamybos ir sandėliavimo patalpose priimtas pagal technologinę užduotį.
Projektuojamame pastate numatomi sprendiniai didinantys pastato energetinį efektyvumąteisinga patalpų orientacija pagal pasaulio šalis, numatomos priemonės apsaugai nuo
prikaitinimo. Administracinėje dalyje projektuojamos horizontalios žaliuzės.
Į gamybos patalpa numatomi dideli langai užtikrinant natūralų patalpų apšvietimą ir elektros
taupymą.
Gamybinės patalpos.
Gamybos žaliavos atgabenamos pavienėmis mažomis siuntomis, dėžutėmis bei euro
padėklais. Jų kiekis bei svoris gali būti labai įvairus ir siekti nuo kelių kilogramų pakuočių iki 1,5
tonos. Maksimaliai atvežamų žaliavų ant euro padėklo svoris gali būti apie 1,5 tonos, krovinio
aukštis iki 1,2 m.
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Gamybiniuose baruose iš komplektuojančių dalių surenkama produkcija – šalto ir karšto
vandens skaitliukai.
Pagaminta produkcija sukraunama į produkcijos sandėlius, iš kurių išgabenama klientams.
Mašinų, kurios išveš produkciją skaičius bus nepastovus. Bus ir pavienių mažų siuntų (dėžutės,
pavieniai europadėklai), kurias pasiims kurjeriai su mikroautobusais, ir pilnai pakrautos
sunkiasvorės krovininės mašinos. Per dieną pakraunamas maksimalus kiekis gali siekti nuo 10
iki 20 siuntų. Kai kurios jų bus nedidelės, kai kurios – didelės (dešimtys europadėklų).
Numatomas iki 10 sunkiasvorių ir nuo kelių iki keliolikos krovininių mikroautobusų srautas.
• Gamybos veiklos trukmė – apie 250 parų/metus.
• Pamainų skaičius – 2-3 per parą.
• Pamainos trukmė - 8 darbo valandos.
Pagrindė įeiga projektuojama rytinėje pusėje iš Ryternos g. pusės.
Projektuojamas atskiri įėjimai darbuotojams ir administracijai.
Pietinės sklypo dalis paliekama plėtrai. Ūkio kiemas, patekimas į pagalbines ir technines
patalpas projektuojamas vakarinėje dalyje. Ties pagrindine įeiga projektuojamas vestibiulis su
laiptine. Iš holo projektuojamas patekimas į koridorių iš kurio patenkama į pirmo aukšto darbo
kabinetus, persirengimo patalpas ir gamybos patalpas. Gamybos patalpoje patekimui į
antresolės patalpas projektuojami atviri laiptai.
7. Projektuojamas darbuotojų skaičius:
Numatomas darbuotojų skaičius (po I etapo):
• Administracija – 18;
• Specialistai, inžinieriai – 22 (darbo vietos numatomos gamybiniame pastate);
• Dieninės pamainos darbuotojai gamyboje – 70;
• Popietinės pamainos darbuotojai gamyboje – 56;
• Naktinės pamainos darbuotojai gamyboje – 56;
Skaičiuotinas darbuotojų skaičius pastate vienu metu – 110, kurį sudaro:
• Administracija – 18;
• Specialistai, inžinieriai – 22 (darbo vietos numatomos gamybiniame pastate);
• Dieninės pamainos darbuotojai gamyboje – 70;
Buitinės patalpos sanitarinių prietaisų skaičius ir poilsio bei kitos patalpos pagal LR
Vyriausybės nutarimą „Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai“
projektuojamos vienos pamainos darbuotojams pagal didžiausią pamainos darbuotojų skaičių.
Vienu metu dirbs 1 pamaina, darbuotojų skaičius 70, šiame skaičiuje santykis vyrai/moterys- 28
(40%) / 42 (60%).
Persirengimo spintelės persirengimo patalpose projektuojamos visų pamainų darbuotojams,
t.y. 204 vnt.. Nuo šio skaičiaus pagal užsakovo užduotį ≈40% arba 82 spintelės vyrams ir ≈60%
arba 122 spintelių moterims.
Numatomas darbuotojų skaičius (po II etapo):
Projektuojamos darbo vietos administracijai II pastato aukšte. Papildomai numatoma 70
darbo vietų administracijai.
8. Projektuojamos administracinės buitinės patalpos
Prie gamybinių patalpų numatomos administracinės - buitinės patalpos. Šiose patalpose
numatyti:
• administracijos darbuotojų darbo kabinetai;
• hole numatyta administratorės darbo vieta. Iš administratorės darbo vietos turi būti
matomas įvažiavimas į gamyklos teritoriją;
• pasitarimo kambarys darbuotojams;
• pasitarimų kambarys lankytojams (demo room);
• sanitariniai mazgai;
• darbuotojų persirengimo kambariai;
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• virtuvėlės/poilsio kambariai;
• reklaminės produkcijos sandėliukas;
• valytojos patalpa;
Darbuotojų buitinės patalpos suprojektuotos vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu
Nr.501/2003.04.24d. ,,Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų”.
9. Preliminarūs statinio 01 techniniai ir paskirties rodikliai
Po I etapo
Pavadinimas
1. Paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos ūkinės veiklos,
kiti rodikliai)
2. Bendrasis plotas:
3.1. Pastato pagrindinis plotas
3.2. Pastato pagalbinis plotas
4. Pastato tūris
5. Aukštų skaičius
6. Pastato aukštis
7. Energinio naudingumo klasė
8. Pastato (patalpų) akustinio
komforto sąlygų klasė
9. Kiti specifiniai rodikliai

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

Tūks.t/
metus

-

Žr. T dalyje

m2
m2
m2
m3
Vnt.
m‘

6384,41
5378,6
1005,81
41063
1
9,00
Ne žemesnė kaip
A+

-

-

Nereglamentuojama

-

Nėra

Po II etapo
Pavadinimas
1. Paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos ūkinės veiklos,
kiti rodikliai)
2. Bendrasis plotas:
3.1. Pastato pagrindinis plotas
3.2. Pastato pagalbinis plotas
4. Pastato tūris
5. Aukštų skaičius
6. Pastato aukštis
7. Energinio naudingumo klasė
8. Pastato (patalpų) akustinio
komforto sąlygų klasė
9. Kiti specifiniai rodikliai

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

Tūks.t/
metus

-

Žr. T dalyje

m2
m2
m2
m3
Vnt.
m‘

7213,62
5975,55
1238,07
45531
1
10,3
Ne žemesnė kaip
A+

-

-

Nereglamentuojama

-

Nėra

10. Projektuojamo konstrukcijos.
Konstrukcijos. Gelžbetoninės kolonos, metalinės santvaros, denginys – profiliuotas
paklotas.
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Išorės sienos, fasadai. Fasadų apdaila daugiasluoksnės metalinės plokštės (sandwich
paneliai). Rytinis fasadas įrengiamas iš aliuminio stiklo konstrukcijos vitrinų. Apsaugai nuo
saulės įrengiamos vertikalios aliuminio žaliuzės.
Stogas. Stogas sutapdintas, danga - ruloninė. Lietaus surinkimas – vidinis.
Grindys. Konstrukcija betono sluoksnis. Danga – pagal patalpų paskirtį.
Cokolis. Monolitinio gelžbetonio randsija, apšiltinta iš išorės. Cokolio matoma dalis virš
žemės paviršiaus tinkuojama struktūriniu tinku.
Vidaus sienos ir pertvaros. Mūrinės, gipsokartonio ir sandwich plokščių, priklausomai nuo
patalpų paskirties ir poreikio. Pertvaros ofisų dalyje įrengiamos iš stiklo aliuminio konstrukcijų.
Gamybos dalyje pertvarose įrengiami langai.
Durys ir vartai. Lauko ir vidaus durys – plieninės, dažytos milteliniu būdu. Vartai - plieniniai,
dažyti milteliniu būdu.
Langai, vitrinos. Vitrinos aliuminio rėmais, įstiklintos stiklo paketais. Pastato langai plastiko
rėmais, įstiklinti stiklo paketais.
Vidaus apdaila. Pagal patalpų paskirtį.

11. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių
suma, energetinio naudingumo klasė
Naujai pastatytų statinių energetinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+. Sienų
apdailai naudojamų panelių varža nustatoma pagal gamintojo pateikiamus deklaruojamus
duomenis, stogo, grindų, pertvarų varža nustatoma skaičiavimais. Visuminius pastato šilumos
nuostolių suminius skaičiavimus žr. ŠV dalyje.
Gamybinio pastato administracinėje dalyje numatomos varžos pagal viešosios paskirties
pastatų reikalavimus. Kitoje dalyje – pagal pramonės pastatų reikalavimus.
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