
Daugiaaukštės lengvųjų automobil ių 
saugyklos Suki lėl ių pr.  19 b 

pro jekt in ia i  pas iū lymai



Bendri duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė „EKSPLOIT“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 
užsakymu rengia Žemės sklypo Sukilėlių pr. 19B, Kaune, detalųjį planą. Teritorijų planavimo dokumento 
rengimo pagrindas – Kauno m. savivaldybės administracijos 2013 m. gruodžio 3 d. detaliojo teritorijų 
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.70-18-266.

Detaliojo plano organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, įm.k. 
135163499, Eivenių g. 2, Kaunas, tel. (8 37) 32630, faks. (8 37) 326427.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „EKSPLOIT“, Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, tel. (+370) 609 79272, el. p. 
info@eksploit.lt, www.eksploit.lt. 

Planuojama teritorija: Teritorija Žaliakalnio seniūnijoje. Plotas 0,7823 ha. Sklypo paskirtis – kita, naudojimo 
būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų statybos.

Detaliojo plano uždaviniai:  koreguoti žemės sklypo Sukilėlių pr. 19B detalųjį planą, patvirtintą Kauno 
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-07 įsakymu Nr. A-4457.

Detaliojo plano tikslas: Suformuoto žemės sklypo statybos reglamentų patikslinimas leistinam sklypo 
užstatymo tankumui, intensyvumui ir aukštingumui nustatyti, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo 
paskirties, patikslinant teritorijos naudojimo būdą ir pobūdį, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojama statyti daugiaaukščio parkingo pastatą su 
komercinėmis – administracinėmis patalpomis.



Situacijos schema Kauno BP

Planuojama teritorija

Visuomeninės reikšmės teritorijos
Teritorijos skirtos visuomenės poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimo ir paslaugų 

veiklai (prekybos, parodų, kongresų sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo ir 

studijų, sveikatos apsaugos, maldos namų), krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo 

tarnyboms. Atskiri pastatai ar jų dalys šiose teritorijose gali būti ir komercinės paskirties



Kultūros paveldo apribojimai

Detaliuoju planu planuojama teritorija yra įtakojama šių nekilnojamųjų 
kultūros vertybių: Kauno tvirtovės 7-ojo forto (unikalus objekto kodas: 10662) 
ir Kauno klinikų statinių komplekso (unikalus objekto kodas: 16003). 
Visas sklypas kadastrinis Nr.1901/0070:252 patenka į šių kultūros paveldo 
objektų vizualinės apsaugos pozonį.

Kauno klinikų statinių 
kompleksas (16003) 

Statusas paminklas 

Reikšmingumo lygmuo 
nacionalinis

Vertybė pagal sandarą 
kompleksas

KVR objektas:  82600.00 
kv. m

Vizualinė apsaugos zona:  
273800.00 kv. m

Statusas valstybės 
saugomas

Kauno tvirtovės 7-asis fortas 
(10662) 

Reikšmingumo lygmuo 
nacionalinis

Vertybė pagal sandarą 
kompleksas

Fizinė apsaugos zona:  
77200.00 kv. m

KVR objektas:  71054.00 kv. m

Vizualinė apsaugos zona:  
67900.00 kv. m



Trumpas aprašas
Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje

yra visuomeninės paskirties teritorijos zona besiribojanti su vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosiomis
teritorijomis. Visuomeninės paskirties sklypai užstatyti laisvo planavimo principu.

Sklypo Sukilėlių pr. 19B, Kaune detaliuoju planu buvo suformuotas 7823 m² ploto sklypas prie statinio
(automobilių stovėjimo aikštelės), nustatytas teritorijos tvarkymo režimas: paskirtis – kita; naudojimo būdas –
inžinerinės infrastruktūros teritorija (I); naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (I1). Nuo gyvenamųjų sklypų, šiaurinėje sklypo dalyje buvo nustatyta 15 m
pločio sanitarinė apsaugos zona, kurioje automobilių stovėjimas neleistinas. Statinių statyba suformuotame
sklype nenumatyta.

Planuojama teritorija yra pasiekiama nuo Sukilėlių prospekto (esamos pagrindinės gatvės (C1
kategorija). Per sklypą patenkama į saugomą Kauno klinikų teritoriją.

Kitapus Sukilėlių prospekto esantis Kauno tvirtovės 7-asis fortas sudaro atsvarą tankiai urbanizuotam
miesto audiniui. Aplink Kauno tvirtovės 7-ajį fortą yra nustatytas vizualinės apsaugos pozonis, kuris ribojasi su
Kauno klinikų komplekso vizualinės apsaugos pozoniu. Į vakarus nuo Sukilėlių prospekto esanti teritorija ir
veikla joje glaudžiai susijusi su Kauno klinikų kompleksu. Kompleksas pasižymi optimaliais funkciniais ryšiais
tarp 6 korpusų. Visi autentiški pirminiai klinikų komplekso pastatai apsupti želdynų (tujų alėjos ir pavienių bei
grupinių medžių kompozicijos priskirti vertingosioms savybėms).

Kompleksiškai vertinant teritorijoje patvirtintų detaliųjų planų sprendinius, bus įrengiama nauja jungtis
su Sukilėlių prospektu (liepų alėjos tęsinys), kuris užtikrins patogesnį patekimą į Kauno klinikų teritoriją.

Būsimo statinio paskirtis – daugiaaukštės automobilių saugyklos pastatas, urbanizuotoje LSMU ligoninės
Kauno klinikų teritorijoje iš dalies išspręs automobilių stovėjimo vietų poreikį, sureguliuos eismo srautus.
Numatytos kompensacinės priemonės, užtikrins, kad oro ir triukšmo taršos poveikis gyvenamajai ir gamtinei
aplinkai neviršys nustatytų reikalavimų, bus įvertinta veiklos rizika žmonių sveikatai. Monumentalios
architektūros pastatu siekiama suformuoti Sukilėlių prospekto išklotinę, planuojamas funkcines jungtis
darniai įjungiant į esamų takų ir privažiavimų tinklą – taip transporto priemones paliekant daugiaaukštėje
automobilių saugykloje, Kauno klinikų teritorijos prieigose, neįleidžiant į ligoninės teritoriją.



Teritorijos tvarkymas ir naudojimas
Rengiamu detaliuoju planu

nustatomas teritorijos tvarkymo režimas
visam sklypui (7823 kv.m):

Teritorijos naudojimo tipas:
SK - specializuotų kompleksų teritorija;
I1 – susisiekimo ir inžinerinių

komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos;

15 – pastato aukštis (metrais);
60 – užstatymo tankis (procentais);
1,6 – užstatymo intensyvumas;
15 – želdinimo procentas.

Remiantis gretimų sklypų Eivenių g. 2,
Kaune, (patvirtintu 2009-09-02 įsakymu Nr.
A-3455) bei sklypo Eivenių g. 4/Sukilėlių pr.
17, Kaune, (patvirtintu 2013-01-10 įsakymu
Nr. A-109) detaliųjų planų sprendiniais
numatyta eismo jungtis su Sukilėlių
prospektu, atkuriant „senąją“ įvažą, kuri
kerta LSMU žemės sklypą ir yra tęsinys
esamos Kauno klinikų vidaus gatvės.

Planuojamame sklype esama įvažą į
Kauno klinikų sklypą panaikinama.



Tūris kontekste



Parkingo su pusaukščiais 
schema

Tūrio koncepcija

Parkingo pjūvis ir 
formuojamas bromas



Uždara dalis

Atvira dalis

Tūrio koncepcija



Pėsčiųjų judėjimo 
kryptys

Automobilių judėjimo 
kryptys

Tūrio koncepcija



Atsodinamas

Esamas

Apželdinimas



Sklypo sutvarkymo 
schema

EKSPLIKACIJA:



Pirmo aukšto planas Tipinio aukšto planas

Aukštų planai



Aukštų planai

Eksploatuojamo stogo planas



Pjūviai



Fasadai



Fasadai



Medžiagos fasaduose

Fasadinės žaliuzės

Atidengtas betonas cokoliui

Sieninės betoninės plokštės su faktūra

Apdailinės betoninės 
plokštės su faktūra (pakabinamos)



Išklotinė nuo Sukilėlių prospekto



Pagrindiniai rodikliai

Užstatymo plotas – 4156 m2

Pastato aukštis – 14,46 m

Automobilių stovėjimo vietų skaičius – 510 vnt. 

Iš jų, pritaikytos žmonėms su negalia – 51 vnt.

Antžeminės dalies plotas – 10525,5 m2

Sklypo plotas – 7823 m2



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


