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KAUNO LOGISTIKOS PARKAS 
šalia magistralinio kelio A1 
 
 
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 BENDRA INFORMACIJA:  
 

• Adresas: Ramučiai, Erdvės gatvė, Kauno rajonas. 

• Privati nuosavybė. 

• Bendras teritorijos plotas: apie 50 ha. 

• Visoje teritorijoje, kiekvienam sklypui, parengti detalieji planai. 

• Paskirtis: kita. 

• Pobūdis: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 
 

 

 

KITA  
INFORMACIJA  

Suformuoti servitutai infrastruktūrai ir teisė jais naudotis kituose sklypuose 
(apie 17628m2). 
Kauno logistikos parkas yra vienas didžiausių Kauno apskrityje. 
Ideali vieta logistikai, gamybai ir sandėliavimui. 
Labai gerai išvystyta infrastruktūra. Sklypai parengti pastatų statybai. 
Teritorijos reljefas lygus, todėl pigesni ir paprastesni projektavimo ir statybų 
sprendiniai. 
Solidi kaiminystė. 
Artimiausiu metu į teritoriją pradės važiuoti viešasis transportas. 
Puiki vieta Jūsų žinomumui padidinti. 
 
 

 

KAIMINYSTĖ  
LIDL / PROINVEST KAUNAS (Vokietija) - maisto prekių tinklas. 

ACC DISTRIBUTION / PROINVEST BALTIC (Lietuva) - buitinės technikos 
didmenininkas. 

LIETUVOS PAŠTAS / ISTANAS (Lietuva) - pašto siuntų tarnyba. 

LIMEDIKA (GINTARINĖ VAISTINĖ) (Lenkija) - farmacija. 

BIDFOOD LIETUVA (NOWACO)  (Pietų Afrika) - gilaus šaldymo maisto 
produktai. 

STATETA (Lietuva) – degalinė, biurų pastatas. 

HESBURGER (Suomija) - greito maisto restoranas. 

PALFINGER LIETUVA / KMT - prekybos salonas-ekspozicija, servisas, 
gamyba. 

RASVITA LOGISTICS - patalpų nuoma. 
 
 
 

 
 
 
 



INFRASTRUKTŪRA:  

 

 

KELIAI  
Suformuoti kelių servitutai ir teisė jais naudotis kituose sklypuose apie 
13382m2. 

Įrengtas asfaltuotas įvažiavimai/ išvažiavimai į/iš teritorijos į 
magistralinį A1 kelią. 

Įrengtas 7,5 m. pločio vidaus kelių tinklas su 1,2 m. pločio šaligatviais. 

Gatvės apšvietimas: įrengti pamatai apšvietimo stulpams ir sujungti 
el.kabeline linija. 

Šiuo metu rengiamas techninis projektas papildomam 7,5 m. pločio 
keliui (apie 1 km) sujungsiančiam teritoriją su Žukausko gatve 
Ramučiuose (skirtas visuomeniniam transportui privažiuoti).  

 

 ELEKTRA  
Iš rajoninės elektros pastotės, į parke esančias MT, atvestos kabelinės 
elektros linijos, kurių galimi resursai  12 MW (panaudota apie 4 MW). 

Pastaba:  į pasūlymą yra  įskaičiuoti visi aktualūs sutikimai, nėra 
įskaičiuota AB ESO mokama dalis, kurios dydis priklauso nuo 
pasirinktos elektros galios kiekio. 

 

 

ŠILDYMAS  
Dujos pajungtos nuo vidutinio slėgio magistralės d700. Į teritoriją 
atvestas įvadas d225 v.s., įvadas iki sklypo ribos / greta sklypo - d63 
v.s. (pagal poreikį  įvado diametras gali būti padidintas). 

 VANDUO  
Iš miesto atvestos dvi magistralinės linijos po d200, kurios teritorijoje 
sužiedintos ir praeina šalia siūlomo sklypo, pasijungiant nuo 
tinkamiausio šulinio sklendės. 

Tenkinti priešgaistriniams reikalavimams numatyta galimybė naudoti 
hidrantus. 

 

LIETAUS NUOTEKOS  
Magistralė d800, įvadas sklype / greta sklypo d400. 

  

 

BUITINĖS NUOTEKOS  
Teritorijoje iki nuotekų siurblinės įrengti d315 magistraliniai buitinių 
nuotekų tinklai. Nuo šių tinklų įrengti d200 įvadai sklypuose / greta 
sklypų. Iš siurblinės nuotekos d160 vamzdynu, spaudybiniu būdu, 
išvedamos į miesto tinklus. 

 

RYŠIAI  
Kanalų tinklas teritorijoje su įvadu sklype / greta sklypo. 
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