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PARDUODAMAS ŽEMĖS SKLYPAS 
tinkamas komercinių, sandėliavimo pastatų statybai 
šalia magistralinio kelio A1 
 

     
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 BENDRA INFORMACIJA:  
 

• Adresas: Islandijos pl. 161, Kaunas, šalia magistralinio kelio A1 (Vilnius-Kaunas, Klaipėda). 

• Privati nuosavybė. 

• Plotas: 211,45 a. 
• Paskirtis: kita. 

• Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos. 

• Rekomenduotina komercinio arba logistikai tinkančio pastato statyba (Investicinis projektas). 
Parengti priešprojektiniai planai dėl apie 10 000 m2 pastato statybos. 
 

 

 

 

KITA  

INFORMACIJA  

Ideali vieta komercijai, logistikai, didmeninei prekybai, 
sandėliavimui. 

Puiki vieta Jūsų reklamai (per parą pravažiuoja virš 50 000 
automobilių). 

Gautos sąlygos infrastruktūrai įrengti.Parengti priešprojektiniai 
planai dėl infrastruktūros prisijungimo vietų. 

Suskaičiuoti reikiami vamzdynų diametrai ir ilgiai. 

Parengti priešprojektiniai planai dėl trąsų vietų nustatymo. 

Suderinti servitutų "koridoriai" kloti tinklus, su kaimyninių sklypų 
savininkais. 

Baigiami  rengti infrastruktūros techniniai projektai. 
 

Ideali vieta biurams, logistikai, didmeninei prekybai, sandėliavimui;  

Šalia viešasis transportas;  

Šalia viešo maitinimo įstaigos;  

Puiki vieta Jūsų reklamai (per parą pravažiuoja virš 50 000 
automobilių);  

 
 

 

 

 

KAIMINYSTĖ  

Circle K, Hesburger, Verslo kompleksas A1. 
 
 
 

 
 
 



 
INFRASTRUKTŪRA:  

 

 

KELIAI  

Įrengta įvaža/išvaža iš magistralinio kelio A1. 
Privažiavimas iš Šiaurės prospekto. 

 

ELEKTRA  

Užsakyta 300 kw elektros galia. Gautos pasijungimo sąlygos. Parengti 
priešprojektiniai sprendiniai elektros trasai įrengti. 

 

ŠILDYMAS  

Numatytas prisijungimas prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. 
Suformuotas servitutas kaimyniniuose sklypuose šiems tinklams 
statyti.  

 

VANDUO  

Į teritoriją iš Šiaurės prospekto projektuojamos dvi vandens (V) linijos, 
kurių diametraI po 200 mm. Rengiamas tecninis projektas. 
Suformuotas servitutas kaimyniniuose sklypuose šiems tinklams 
statyti. 

 

LIETAUS NUOTEKOS  

Į teritoriją iš Šiaurės prospekto projektuojama lietaus nuotekų (LN) 
linija, kurios diametras 400 mm. Rengiamas techninis projektas. 
Suformuotas servitutas kaimyniniuose sklypuose šiems tinklams 
statyti. 

 

BUITINĖS NUOTEKOS  

Išilgai Sklypo projektuojami buitinių nuotekų tinklai nuo 160 mm 
iki 200 mm, kurie bus pajungti į Sklype projektuojamą  buitinių 
nuotekų (FK) siurblinę. Iš siurblinės nuotekos patenks į Sklype 
praeinačią slėginę buitinių nuotekų 600 mm diametro liniją. 
Rengiamas techninis projektas. Suformuotas servitutas šiems 
tinklams statyti. 

 

RYŠIAI  

Nuo Šiaurės prospekto projektuojamas futliaras ryšių kanalui. 
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