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AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS PAŠTAS  

 
 

DĖL PLANUOJAMŲ NUOMOTIS PATALPŲ ĮRENGIMO 
 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas planuoja Kauno mieste / Kauno rajone išsinuomoti 

gamybinės/sandėliavimo paskirties patalpas su administracinės ir buitinės paskirties patalpomis pašto 

skirstymo veiklai vykdyti penkių metų laikotarpiui, su galimybe nutraukti nuomos sutartį po trijų metų. 

Veiklos patalpose pradžia ne vėliau negu 2022 m. balandžio mėn.  

Kriterijus  Poreikis  Pastaba  

 Sandėliavimui plotas 
(logistika), m2 

~3300-
3500 

Atskira uždara erdvė – apie 12 kv. m. su apie 3 
kompiuterinėmis darbo vietomis; 
Be to, apie 6-7 kompiuterinės darbo vietos 
sandėlio erdvėje.  
Detalūs reikalavimai pateikti II dalies 1 p.  
Patalpų ploto aukštis – 6-9 m.  

Administracijos ir buitinės 
patalpos, m2 (gali būti, kaip 
sandėliavimo patalpų dalis) 

~30 

Preliminarus detalizavimas: 
1. Virtuvė – apie 12-15 kv. m - uždara erdvė; 
2. Dvi rūbinės po 15 kv. m.; 
3. San. mazgai – pagal higienos normų 
reikalavimus.  

Kasos patalpa, m2 10  

Serverinė, m2 6-8  

 

Žemiau pateikiamas planuojamų nuomotis patalpų įrengimo aprašymas. 

I. Administracinės – buitinės patalpos: 

1) Kompiuterinės darbo vietos administracijoje – iki 5 vnt., išdėstytos atskiruose 

kabinetuose arba „open space“ tipo erdvėje. Esant poreikiui nuomotojas turi įrengti pertvaras patalpų 

atskyrimui. Patalpos gali būti įrengtos pirmame arba antrame aukšte pagal suderintą planą. Vieną 

administracijos kompiuterinę darbo vietą (KDV) sudaro 3 kompiuterinio tinklo lizdai ir 4 elektros 

kištukiniai lizdai. 



  

2) Moterų persirengimo patalpa pirmame arba antrame aukšte su dušais ir WC (numatoma, 

kad iš viso patalpose dirbs iki 30 žm., vienu metu – iki 5 moterų, įrengiama pagal higienos normas). 

3) Vyrų persirengimo patalpa pirmame arba antrame aukšte su dušais ir WC (numatoma, 

kad iš viso patalpose dirbs iki 30 žm., vienu metu – iki 10 vyrų, įrengiama pagal higienos normas). 

4) Poilsio patalpa pirmame arba antrame aukšte darbuotojams su virtuvėle – apie 15 m2. 

Virtuvėlėje turi būti įrengti vandentiekio – nuotekų įvadai plautuvei ir elektros kištukiniai lizdai 

šaldytuvų ir mikrobangų krosnelių bei arbatinukų pajungimui. 

5) Serverinės patalpa su pirmame arba antrame aukšte serverinėms spintoms 42 U, 1 m gylio 

su 4 lentynom. Patalpos plotas apie 6-8 m2. Patalpoje turi būti įrengti 2 (du) kondicionieriai – vienas 

aktyvus, kitas pasyvus, būtų naudojamas pirmojo gedimo atveju.  

6) Du atskiri šviesolaidiniai įvadai, atvesti į pastatą skirtingomis trasomis ir tiesiai į LP 

dedikuotą komutacinę spintą. Jei nėra galimybės dviem šviesolaidžiams, nuomos pradžioje, tiekėjas 

įsipareigoja per 3 mėn.  po nuomos sutarties pasirašymo įrengti antrąjį įvadą. 

7) Vėdinimas. Pastate turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios šildymo, vėdinimo ir (ar) 

oro kondicionavimo sistemos, kad eksploatuojant patalpas visose patalpų darbo zonose, arba tik 

numatytose vietose, būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus 

(Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai,  11.1 p. Žin., 1998, Nr. 44-1224; Statybos techninis 

reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas", 20 p. (Žin., 2005, 

Nr.75-2729)). 

8) Oro temperatūra. Gamybinėse, buitinėse ir administracinėse patalpose bus įvairių 

kategorijų darbo vietų (reikalaujančios fizinės įtampos vaikštant, sėdint ar stovint perkeliant krovinį 

iki kilogramo masės; iki 10 kg masės; virš 10 kg masės; naudojamas ir rankinis darbas, ir įrenginiai). 

Temperatūra turi būti šaltuoju metų laikų minimali +17, šiltuoju metų laiku maksimali +26 

(Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, 12.1 p. (Žin., 1998, Nr. 44-1224; Lietuvos higienos norma 

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, 7.1 p., 7.6 p., IV sk. (Žin., 2004, Nr.45-1485)).  

9) Visose administracinėse – buitinėse patalpose įrengiamos pakabinamos lubos, betoninės 

lubos arba glaistytos ir dažytos lubos, sienos glaistomos ir dažomos arba kitas alternatyvus įrengimo 

būdas, ne brangesnis negu sienų glaistymas ir dažymas, grindų danga – keraminės plytelės, dažytas 

betonas arba PVC, homogeninė, atspari trinčiai ir lengvai valoma. Grindjuostės įrengiamos iš tos 

pačios PVC grindų dangos, plytelių arba PVC grindjuosčių užleidžiant ją ant sienų 10 cm.  



  

10) Durys patalpose montuojamos ZK tipo (išskyrus specialios paskirties patalpas ir 

laukines duris patekimui į pastatą). Specialios paskirties patalpose durys montuojamos pagal 

pateiktus reikalavimus (pridedama). Visos specialios paskirties patalpų durys ir laukinės durys į 

pastatą, durys patekimui į gamybines patalpas bei serverinės patalpos durys montuojamos su praėjimo 

kontrole. Serverinės patalpos durys priešgaisrinės. 

11) Administracinės – buitinės patalpos būtų atskirtos nuo gamybinių patalpų naudojantis 

praėjimo kontrole. Vidaus ir lauko durys turi turėti įeigos kontrolės funkciją. Įeigos kortelė valdomos 

per monitoringo sistemą. Durys valdomos su dvipusiais įeigos kortelių nuskaitymo įrenginiais, ne 

žemesnės kaip III saugumo klasės. Kasos, ginklinės patalpos durys papildomai prie įeigos kontrolės 

iš išorės rakinamos raktu, o iš vidaus atidaromos rankena.  

II. Gamybinės/sandėliavimo  patalpos (pašto veikla ir siuntų skirstymas): 
 

1)  Kompiuterinės darbo vietos (KDV) gamyboje (pirmame aukšte) – iki 10 vnt. Kabeliai 

atvedami nuo lubų kopetelėmis arba kompiuterinių kanalu. Vieną KDV sudaro 3 kompiuterinio tinklo 

lizdai ir 4 elektros kištukiniai lizdai. 

2) Pirmo aukšto patalpose (jeigu gamybinės ir administracinės patalpos išdėstytos per du 

aukštus) turi būti įrengti vyrų ir moterų WC patalpos. Du atskiri sanitariniai mazgai vyrams ir 

moterims su klozetu ir rankų praustuvu. 

3) Gamybinių ir administracinių patalpų palubėje turi būti išvedžioti kabeliai bevielio ryšio 

(WI-FI) siųstuvų įrengimui, sumontuotos WI-FI stotelės (Access Point). WIFI stotelių išdėstymo 

planas ir tikslūs kiekis atskirai derinamas su LP IT inžinieriais. 

4) Sandėlio patalpose turi būti įrengtos ne mažiau nei 7 (septynios) sunkvežimių rampos 

(aukštis nuo važiuojamosios dalies h-1,20 m) su automatiniais vartais, hidrauliniais (prioritetas) arba 

rankiniais pakeliamais tilteliais, prie kiekvienų vartų turi būti įrengti „šelteriai“ sandarinimo juostos, 

kurios sumažina šilumos nuostolius ir apsaugo nuo atmosferos kritulių. Priešais rampą sumontuojami 

ratų kreipiančiosios saugiam sunkvežimių su puspriekabėmis privažiavimui prie rampų. Aikštelė 

sunkvežimių manevravimui priešais rampą turi būti ne mažesnė kaip 30 m ilgio. 

5) Sandėlio zonoje turi būti įrengta ne mažiau negu 25 (dvidešimt penkios) mikroautobusų 

pasikrovimo vietos (aukštis nuo važiuojamosios dalies h-0,60 m) (gali būti rampos arba įrengtas 

metalinis arba betoninis pandusas, kurio aukštis 0,55-0,6 m, ilgis apie 75 m (gali būti vientisas arba 

susidedantis iš kelių dalių, tokiu atveju privalo būti užtikrintas vienodas aukščių lygis), plotis – 2,5 

m)  su automatiniais vartais ir rankiniais išlyginamaisiais tilteliais, prie kiekvienų vartų turi būti 

įrengti „šelteriai“ sandarinimo juostos, kurios sumažina šilumos nuostolius ir apsaugo nuo atmosferos 



  

kritulių. Turi būti įrengti atskiri vartai išėjimui ant rampos, minimum turi būti bent 2 (dveji) vartai. 

Vienam mikroautobusui turi būti numatyta 2,5 m ilgio ir 3,5 m pločio pasikrovimo vietos.   

6) Sandėlyje įrengiamas elektros įvadas (1 vnt. po 7 kW) transporterių pajungimui ir vienas 

9 kW įvadas lauke perdirbamų atliekų presui. 

7) Sandėlyje turi būti numatytos vietos / patalpa apie 25 kv. m elektrinių pakrovėjų 

akumuliatorių pakrovimui. Numatyta atskira patalpas su atitinkamais inžinieriniais sprendimais pagal 

tokios patalpos reikalavimus. Pakrovėjų kiekis kurių akumuliatoriai bus kraunami vienų metų yra 5 

vnt. 

8) Prie kiekvienos rampos vartų turi būti atvesti silpnų srovių UTP kabeliai su RJ45 

rozetėmis (ne mažiau 3 vnt.)  ir elektros (220 V) įvadai su 5 vnt. rozečių.  

9) Pastate prie rampos vartų, ir kasos patalpoje, taip pat sandėlio zonoje įrengiamos 90 – 360 

laipsnių apžvalgos 4 Mpx vaizdo stebėjimo kameras (iki 50 vnt.). Filmuota medžiaga įrašoma vaizdo 

įrašymo įrenginyje. Įrašymo įrenginio kietojo disko talpa turi būti ne mažesnė kaip 90 d. Vaizdo 

stebėjimo kamerų ir įrašymo įrenginių išdėstymo planas (lauko ir vidaus patalpų) papildomai 

suderinamas su užsakovu. 

10) Sandėlio patalpose turi būti įrengta šildymo ir vėsinimo sistema bei visus metus 

užtikrintas temperatūrinis režimas – ne mažiau negu +2  ir ne daugiau negu +25 laipsniai.   

11) Planuojamas nuomotis pastatas turi būti apšiltintas iš išorės ir turėti įrengtą atskirą 

šildymo sistemą planuojamam nuomotis plotui. 

III.  Sklypo sutvarkymas: 
 

1) Prie vienų iš  sunkvežimių rampų vartų turi būti įrengtas elektros įvadas preso 

pajungimui. 

2) Vaizdo stebėjimo kameros patenka į bendrą poreikį.  

3) Lietuvos paštui skirta teritorija aplink pastatą turi būti aptverta segmentine arba 

analogiška ne žemesne kaip 1,8 m aukščio tvora. Jei planuojamo logistikos centro kaimynystėje yra 

gyvenamieji namai, teritorijos aptvėrimas nuo gyvenamųjų namų  pusės turi būti įrengiamas iš 

triukšmą mažinančių medžiagų, kad gyventojai nesiskųstų logistikos centro keliamu triukšmu 

transporto pakrovimo ir iškrovimo metu. 

4) Transporto patekimas į teritoriją turi būti vykdomas per automatinius vartus. Vartų 

valdymas vykdomas GSM modulio pagalba. 



  

5) Teritorijoje ar greta jos turi būti galimybė pastatyti  70 darbuotojų automobilius (tarp jų 

70 mikroautobusų), su konkrečiai pažymėtomis skirtomis Lietuvos paštui vietomis, ir ne mažiau negu 

10 sunkvežimiams su puspriekabe prie rampos. Aikštele turi būti aptverta ar kitaip turėti ribotą 

patekimą į ją, o užtvaras valdomas per GSM modulį. 

6) Jei pastatas yra ne I-os elektros tiekimo patikimumo kategorijos, įrengti elektros įvadą 

lauke, su galimybe pasijungti 60 kW dyzelinį elektros generatorių, nepertraukiamai pašto veiklai 

vykdyti. 

7) Teritorija nakties metu turi būti apšviesta LED šviestuvais, valdomais nuo 

programuojamų foto ir laiko relių. 

IV. Kiti reikalavimai: 
 

1)  Apšvietimas: 

1.1. Administracinės patalpos - mažiausiai 500 lx (jei nėra natūralaus apšvietimo, turi būti 
750 lx); 

1.2. Sandėlio patalpos/siuntų tvarkymo patalpos – mažiausiai 300 lx (jei nėra natūralaus 
apšvietimo, turi būti 500 lx). 

 
2) Patalpos turi būti įrengtos vadovaujantis LR darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę 

saugą reglamentuojančiais teisės aktais. 

3) Visi elektroninio ryšio UTP kabeliai kompiuterinių darbo vietų pajungimui turi būti ne 

žemesnės kaip 6-os kategorijos. 

4) Kompiuterinė įranga. Komutatorių modelis - HPE Aruba 2530-48G-PoE+ - Switch - 

Managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) arba analogas neprastesnių savybių. Komutatorių modelis turi 

būti suderintas su LP IT specialistais. Komutatorių kiekis priklausys nuo tinklo kabelių kiekio 

reikalingo įrenginiams pajungti ir gali keistis. Jei bus įrengiama keli Komutavimo mazgai tuomet ir 

komutatoriuose, turi būti optiniai moduliai skirti sujungti komutavimo mazgus.  

Pastaba. Komutavimo mazgu (serverinių) kiekis priklauso nuo pastato dydžio ir įrenginių 

išdėstymo, kompiuterinis kabelis įrenginiui pajungti negali būti ilgesnis nei 100 metrų, viršijus šį ilgį 

reikalingas dar papildomas ryšiu komutavimo mazgas su serverine spinta, kurios dydis derinamas 

atskirai. Jeigu dėl patalpų ir pastato išplanavimo ypatumų reikia įrengti kelis ryšių komutavimo 

mazgus, jie apjungiami optiniais OM4 standarto, 50/125 8 skaidulų multimodiniais kabeliais (ryšio 

linija turi atitikti G.651 standartą), jeigu atstumai neviršija 550 m. Didesniems atstumams naudojami 

vienmodžiai, OS1 optiniai kabeliai (ryšio linija turi atitikti G.652 standartą). Komutacinėje spintoje 

optinių kabelių prijungimui prie galinio įrenginio naudojamos komutavimo panelės su LC tipo lizdais. 



  

5) Pastate turi būti įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija. Įrengiamos gaisrinės 

saugos sistemos, gaisrinės automatikos įrenginiai, išdėstomi gesintuvai, ženklais pažymimi 

evakuaciniai keliai (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, VIII skyrius., 5 priedas, 9-11 p. (Žin., 

2005, Nr. 26-852). Pastato patalpų apsaugai suprojektuota integruota apsaugos signalizacijos – įeigos 

kontrolės monitoringo sistema su KDV (kompiuterine darbo vieta), kurioje būtų įdiegti valdymo 

įrangos paketai. Sudaryta galimybė per Lietuvos pašto vidaus tinklus vykdyti monitoringo sistemos 

administravimą iš nuotolio ar jungiantis iš kitos darbo vietos. 

6) Visos pastato sandėliavimo sienos ir kolonos turi būti apsaugotos nuo sugadinimo – 

įrengtos sienų ir kolonų apsaugos. Tas pats reikalavimas galioja rampose iš lauko pusės, kad krovos 

metu pastato sienos, vartai ir kolonos nebūtų pažeistos ar kitaip sugadintos. 

7) Pastato išoriniai kampai ir rampų vartų angokraščiai turi būti apsaugoti gerai matomais 

metaliniais vamzdžiais ar kampuočiais ne žemesniais kaip 1,5 m aukščio. 

8) Patalpų perdavimo metu suteikiamos ne mažiau negu 50 vnt. įeigos kortelių suteikiančių 

teisę patekti į patalpas. 

V. Sutarties esminės sąlygos: 
 

1) Ploto skaičiavimo metodika (pagal oficialius kadastrinius matavimus nustatomas plotas); 

2) Delspinigiai ne didesni nei 0,02 proc.; 

3) Sąskaitų apmokėjimo terminai: sąskaitos už nuomos ir komunalines paslaugas 

apmokamos per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos; 

4) Nuomos mokesčio dydžio indeksavimas – oficialus VKI. 

 
Priedai: 
Priedas Nr. 1 – „Reikalavimai specialios paskirties (kasų, ginklų apyvartos) patalpoms“ 
 
 

Statybos grupė                                                                                                         Andrej Litvinov 

Andrej Litvinov, tel. 8 658 28134, el. p.: a.litvinov@post.lt 


