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 Papildomai prie mūsų 2017 m. balandžio 3 d. rašto bei atsižvelgdami į VĮ „Regitra“ 

(toliau – Įmonė) Logistikos skyriaus vadovo A. Grigo pastebėjimus informuojame: 

 Pirmame aukšte pageidaujama apie 420 m2. Jame būtų įrengta 20 darbo vietų (Front office), 

kurioms būtų skirta apie 100-120 m2. Klientų laukiamajam, kuriame būtų įrengtos sėdimos 

vietos bei stalas dokumentų pildymui, būtų skiriama apie 220-240 m2. Toks plotas 

pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad pagal aptarnaujamų klientų bei dirbančių darbuotojų 

skaičių Dainavos grupė yra labai panaši į Kauno filialo TP registracijos padalinį esantį 

Raudondvario pl. 234B (toliau – Vilijampolės padalinys). Šiuo metu Vilijampolės 

padalinyje klientų laukiamasis yra apie 230  m2 ir šis plotas mūsų manymu yra optimalus. 

Dabartinėse Dainavos patalpose klientų laukiamajam yra skirta 110-120 m2, kas įvertinus 

dabartinius klientų srautus akivaizdžiai yra nepakankama. Be aukščiau paminėtų patalpų ir 

jų plotų taip pat turėtų būti įrengta: 

o kasos patalpa apie 7 m2; 

o vyresniojo specialisto kabinetas apie 15 m2; 

o klientų WC apie 16 m2; 

o valstybinio numerio ženklų (toliau – VNŽ) saugojimo sandėlis – 20 m2. Šiame 

sandėlyje kartu su naujais VNŽ būtų saugomi ir klientų grąžinti seni 

(naikinami) VNŽ. Minėto sandėlio iškėlimas į antrą aukštą būtų labai 

nepatogus ir neracionalus, kadangi atvežami ir sandėliuojami VNŽ kiekiai yra 

labai dideli. Dėl jų svorio ir kiekio sunešti į antrą aukštą būtų labai sunku bei 

nepatogu, o taip pat reikalautų didelių laiko ir jėgų sąnaudų. 

Pirmame aukšte šalia pastato turi būti TP tapatumo nustatymo postas. Jo plotas turėtų būti 

apie 300 m2. Iš jų apie 200 m2 turėtų būti įrengta stoginė, kurioje būtų atliekamas lengvųjų 

TP tapatumo nustatymas ir šalia stoginės apie 100 m2 skirta sunkiojo transporto tapatumo 

nustatymui. Stoginė turėtų apsaugoti ir nuo lietaus, ir nuo saulės, joje turi būti įrengtas 

tinkamas darbui apšvietimas. Ar šis postas turi būti uždaras, ar stoginės tipo yra Įmonės 

apsisprendimo klausimas. Šiuo metu Vilijampolės padalinyje ir Dainavos grupėje TP 



 2 

tapatumo nustatymas atliekamas po stogine. Tikėtina, kad uždaro posto nuomos kaina būtų 

didesnė, tačiau darbuotojams būtų geresnės darbo sąlygos. Jei būtų nuspręsta šį postą daryti 

uždarą, jame turėtų būti įrengtas apšvietimas, elektros instaliacija, tinkamas vėdinimas bei 

valdomi įvažiavimo ir išvažiavimo vartai. 

 Antrame aukšte pageidaujama apie 250 m2. Ankstesniame mūsų rašte šis plotas buvo 

padalintas taip: 

o Poilsio patalpa su virtuvėle 22 darbuotojams –  50 m2; 

o Moterų persirengimo patalpos su WC ir dušu – 18 m2; 

o Vyrų persirengimo patalpos su WC ir dušu – 30 m2; 

o Archyvo darbuotojo patalpa – 15 m2; 

o Archyvo patalpa – 70 m2; 

o Sandėlis – 15 m2; 

o Darbuotojų WC – 10 m2; 

o Ryšių įrangos patalpa – 10 m2; 

o Koridorius – 30 m2. 

Pirmame aukšte darbuotojams WC nenumatyti, todėl įtraukėme į antrą aukštą. Toks WC 

išdėstymas nėra privalomas ir principinis reikalas, bet mūsų manymu darbuotojams būtų 

patogiau. 

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad nėra reikalavimo jog šiame punkte numatytos patalpos 

privalomai būtų antrame aukšte. Jei atsirastų nuomininkas, kuris pasiūlytų nuomotis patalpas 

esančias tik pirmame aukšte, toks siūlymas taip pat būtų svarstytinas. Pagrindinis ir 

principinis reikalavimas, kad klientų aptarnavimo salė būtų pirmame aukšte 

 Šiuo metu Dainavos grupėje transporto priemonių (toliau – TP) parkavimui yra nuomojama 

2625 m2. Matydami TP srautus esame užtikrinti kad esamas plotas turi būti dvigubai 

didesnis, todėl pageidaujame 5000 m2. Šioje teritorijoje būtų parkuojamos darbuotojų ir 

įmonės klientų TP. Minėta teritorija turėtų būti skirta tik Įmonės Dainavos grupės 

darbuotojų ir klientų poreikiams tenkinti. Todėl manome, kad ji turi būti aptverta bei įrengti 

valdomi vartai ar užkardai (šlagbaumai). 

 Pastatas, kuriame bus nuomojamos patalpos, turi būti rytinėje Kauno miesto dalyje, 

ne toliau kaip 1 km atstumu nuo visuomeninio transporto stotelės bei ne toliau kaip 2 

km atstumu nuo Kauno automobilių turgaus ir matytis nuo gatvės. Patalpos turi būti 

pritaikytos neįgaliesiems. Jos turi būti suremontuotos ir tinkamos Dainavos grupės veiklai 

vykdyti, t. y. įrengtas apšvietimas, sienos nudažytos, grindys su kieta danga (plytelės ar kita 

danga skirta intensyviam žmonių srautui). Patalpose turi būti įrengta vėdinimo-

kondicionavimo sistema, elektros instaliacija ir apsauginė bei gaisro signalizacija. Taip pat 

turi būti įrengti elektros, šilumos ir vandens tiekimo apskaitos prietaisai. Įvažiavimas į 

nuomojamą teritoriją turi būti įteisintas. Nuomojamos aikštelės prie šių patalpų danga turi 

būti asfaltuota arba grįsta trinkelėmis, skirtomis intensyviam transporto srautui bei 

paženklinta parkavimosi tvarka (juostos). 

 

  

Pagarbiai, 

 

 

Kauno filialo direktoriaus pavaduotojas, 

laikinai atliekantis filialo direktoriaus darbo funkcijas   Rytis Polikauskas 
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