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PARDUODAMAS 1,0966 HA ŽEMĖS SKLYPAS su infrastruktūra 
tinkamas daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybai. 
 
 
 
 
 

       
 
 

        
 
 
 
 
 



 BENDRA INFORMACIJA:  
 

• Adresas: Partizanų g. 34, Kaunas 
• Privati nuosavybė. 
• Teritorijos plotas: 109,66 a. 
• Paskirtis: Kita. 
• Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. 
• Konkurso būdu atrinktas rangovas dėl seno pastato nugriovimo darbų, statybinio laužo išvežimo iš 

teritorijos ir aktualios dokumentacijos sutvarkymo. 
• Šiuo metu rengiamas detalusis planas su tikslu pakeisti sklypo naudojimo būdą į daugiaaukštės 

gyvenamosios paskirties teritoriją. 

  

Parengti sklypo užstatymo projektiniai sprendiniai, kurių parametrai: 
 

 Variantas A 
• Sklypo užstatymas: 20% 
• Sklypo intensyvumas: 1,15 (max pagal BP 1,2) 
• Butų skaičius: 224 vnt. 
• 42/43 m2 (2 kamb.): 96 vnt. (42%) 
• 51/54/59 m2 (3 kamb.): 112 vnt. (50%) 
• 70 m2 (4 kamb.): 16 vnt. (8%) 
• Butų plotas: 11.238 m2 
• Komercinis plotas: 410 m2 
• Garažo plotas: 3.825 m2 
• Laiptinių / holų plotas: 887 m2 
• Techninių patalpų plotas: 161 m2 
• Bendras plotas (viso): 16.522 m2 
• Automobiliai (viso): 235 vietos 
• Automobiliai (rūsio a.): 147 vietos 
• Automobiliai (1 a.): 88 vietos 
• Pastatų aukštų skaičius: 9 a. 

 
 
 Variantas B 

• Sklypo užstatymas: 20% 
• Sklypo intensyvumas: 0,86 (max pagal BP 1,2) 
• Butų skaičius: 156 vnt. 
• 42/43 m2 (2 kamb.): 67 vnt. (43%) 
• 51/54/59 m2 (3 kamb.): 78 vnt. (50%) 
• 70 m2 (4 kamb.): 11 vnt. (8%) 
• Butų plotas: 7.867 m2 
• Komercinis plotas: 410 m2 
• Laiptinių / holų plotas: 568 m2 
• Techninių patalpų plotas: 56 m2 
• Bendras plotas (viso): 8.901 m2 
• Automobiliai (viso): 175 vietos 
• Pastatų aukštų skaičius: 6-8 a. 

 



 

KITA  
INFORMACIJA  
 
Sklypas apsuptas labai gražiais vertingais medžiais, leidžiačiais 
pasijusti tarsi parko oazėje. 
Labai geras susisiekimas. 
Šalia viešasis transportas. 
Ypatingai gerai išvystyta infrastruktūra. 
Ideali vieta daugiaaukštei statybai su uždaru kiemu. 
Bus galima statyba etapais. 
 
 

 

KAIMINYSTĖ  
VDU "Atžalyno" progimnazija. 
 
Vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė". 
 
Baseinas. 
 
Kalniečių poliklinika, "Saulės" šeimos centras, poliklinika "Ortopedijos 
technika". 
 
Prekybos centrai: "IKI", "LIDL", "MAXIMA", "RIMI", "SAVAS", "THOM 
PHILLIPS". 
 
Bankai: "Swedbankas", "SEB bankas", "Nordea bankas", "DNB 
bankas", "Danske bankas". 
 
Sporto klubai: "GYM+", "Silas". 
 
Parkai: "Kalniečių", "Draugystės". 
 
Restoranas "McDonald's", kinų restoranas"Juodas". 

 
INFRASTRUKTŪRA:  

 

 

KELIAI  
Asfaltuotas privažiavimo kelias iš Partizanų gatvės. 

 ELEKTRA  
Yra įvadas. 

 

ŠILDYMAS  
Numatytas prisijungimas prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. 

Aptartos sąlygos su AB "Kauno energija" dėl galimybės Tiekėjo 
sąskaita rekonstruoti pro teritoriją praeinančią šilumos trasa. Taip pat 
aptarta sąlygos su AB "Kauno energija" dėl galimybės reikalui esant 
pakeisti trasos vietą prisidedant Vystytojo lėšomis. 

 



 

VANDUO  
Sklype yra 100 mm diametro vandentiekio įvadas. 

 

 

LIETAUS NUOTEKOS  
Sklype yra 400 mm diametro lietaus nuotekų įvadas. 

  

 

BUITINĖS NUOTEKOS  
Sklype yra 150 mm diametro buitinių nuotekų įvadas. 

 

RYŠIAI  
Yra. 
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