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PROJEKTO PAVADINIMAS MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO Į 
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASKIRTIES PASTATĄ 
ROKIŠKIO R.SAV., ROKIŠKIO KAIMIŠKOJI SEN., KAVOLIŠKIO K., 
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STATYBOS ADRESAS Rokiškio r.sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Kavoliškio k., Melioratorių g. 10 

(Žemės skl. Kad. Nr.7357/0002:313 Moškėnų k.v.) 
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NAURIS MUNIKAS                       
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TURINYS 
 

 

Nr. Pavadinimas   Žymuo Laida Lapo 
Nr. 

Lapo 
skaičius 

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS  22-04-PP-AR 0 3 4 

2. ESAMOS BŪKLĖS BRĖŽINYS (M1:100) 22-04-PP-B.01 0 7 1 

3. SPRENDINIŲ BRĖŽINYS (M1:100) 22-04-PP-B.02 0 8 1 

4. PASTATO FOTOFIKSACIJA 22-04-PP-F 0 9 1 

5. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS   10 1 

 



 

 
Individualios veiklos vykdymo pažyma 2005-06-02 Nr. 128-448 

nauris.munikas@gmail.com 

Maitinimo paskirties pastato paskirties keitimo į 
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) paskirties 
pastatą Rokiškio r.sav., Rokiškio kaimiškoji sen., 

Kavoliškio k., Melioratorių g. 10, projektiniai 
pasiūlymai 

Dok. Nr. Pareigos V.Pavardė Parašas Data Dokumento pavadinimas: 
 

Aiškinamasis raštas 

Laida 

37772 PV N.Munikas   2022.02  
0      

 
LT 

Statytojas:  
                                    E.K., I.K. 

Žymuo Lapas Lapų 

 
22-04-PP-AR 

 
1 

 
4 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 
Pavadinimas 

Mato 
vienetas 

 
Kiekis 

 
Pastaba 

I. SKLYPAS 

1. sklypo plotas 
2. sklypo užstatymo intensyvumas 
3. sklypo užstatymo tankumas 

m² 
% 
% 

279 
4 
7 

 
 
 

II. PASTATAI 

1. pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės  
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių  
skaičius, kiti rodikliai) 
2. bendrasis plotas* 
3. naudingas plotas* 
4. pastato tūris* 
5. aukštų skaičius* 
6. pastato aukštis* 
7. butų skaičius (gyvenamajame name) iš jų; 
7.1. 1 kambario 
7.2. 2 ir daugiau kambarių 
8. energetinio naudingumo klasė 
9. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
10. statinio atsparumo ugniai laipsnis 
11. kiti papildomi pastato rodikliai 

 
 
 

m² 
m² 
m³ 
vnt. 
m 
 

vnt. 
vnt. 

 
 
 

152,97 
152,97 

375 
1 

659 
 
- 
1 
F 
C 
III 
- 

 
 
 
 
 
 
 

   *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina   

    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų“; 

 
    Pastato paskirtis keičiama, neatliekant statybos darbų, todėl pastato bendrieji rodikliai nesikeičia. 
 
Statinio projekto vadovas:                                                                 Nauris Munikas, Nr. 37772, 2022-02 
(vardas, pavardė,parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI: 

LR įstatymai: 
1) LR statybos įstatymas. 
2) LR aplinkos apsaugos įstatymas.  
3) LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
6) STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
7) STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
9) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
10) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“. 
11) STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
12) STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
13) STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 
14) STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 
15) Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės . 
3) Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
4) STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
5) STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 
6) STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 
7) STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
8) STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
9) STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
11)STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  
12)STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
20) STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai"  
21)STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai.  
22)STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 
24) STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
1) EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
2) Gaisrinės saugos taisyklės. 
11) Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
2.2.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
4) HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
5) HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose“. 
6) HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ 
7) HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 
“. 
8) HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.  
9) HN42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“.  
12) HN 69-2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės 
vertės ir matavimo reikalavimai“  
13) HN 98-2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai“ 
17) LAND 3-95. Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčių už 
taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės. 
18) LAND 10-96. Nuotekų užterštumo normos. 
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 BENDRIEJI DUOMENYS 

STATINIO NAUDOJIMO 
PASKIRTIS 

ESAMA: maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, 
restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai (STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas, 7.5) 

PROJEKTUOJAMA:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti 
gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas, 6.1) 

STATYBOS GEOGRAFINĖ 
VIETA 

Rokiškio r.sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Kavoliškio k., Melioratorių g. 10 
(Žemės skl. Kad. Nr.7357/0002:313 Moškėnų k.v.) 

PROJEKTAVIMO ETAPAS 
(STADIJA) 

Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu - parengiamas paskirties keitimo 
projektas. PKP sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus. 

STATYBOS RŪŠIS Statybos darbai neatliekami 

KULTŪROS PAVELDAS Kavoliškio dvaro sodybos fragmentai (kodas 558) 
Kavoliškio dvaro sodybos fragmentų pirmas saldainių fabriko pastatas 
(kodas 35454) 

ESAMA BŪKLĖ 

TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

            Sklypas yra Kavoliškio kaimo centrinėje dalyje, Kavoliškio dvaro sodybos teritorijoje. Besiribojanti 
teritorija iš dalies užstatyta (1 pav.). 
 

                       
1 pav. Situacujos planas 

 
Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Triukšmo ar taršos šaltinių aplinkinėse teritorijose nėra. 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pažymėta, kad žemės sklypo pagrindinė 

žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pažymėtos ir taikomos šios 

specialiosios naudojimo sąlygos:  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 
(Nr.XIII-2166, III skyr. 10 skirsnis); Elektros tinklų apsaugos zonos (Nr.XIII-2166, III skyr. 4 skirsnis); Viešųjų 
ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (Nr.XIII-2166, III skyr. 11 skirsnis). 

TRUMPAS STATINIO APIBŪDINIMAS 

           Pastatas yra Kavoliškio kaimo centrinėje dalyje Melioratorių g. 10. Pastatas įrašytas į Kultūros vertybių 
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registrą (kodas 35454). Pastatas stačiakampio plano, 1 a. su rūsiu ir pastoge,  stogo forma – dvišlaitė, kiti 
stogo elementai - raudonų plytų mūro 2 tarpsnių dūmtraukio su stačiakampėm angomis tipas. Konstrukcijos - 
lauko akmenų pamatas su rūsio sienomis.  Skaldytų lauko akmenų ir raudonų plytų mūro sienos su smulkiu 
akmens skaldos užpildu. 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

SKLYPO SPRENDINIAI 

              Statinio sklypo sprendimai nekeičiami. 
             Automobilių parkavimas. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ projektuojamam vienbučiui gyvenamajam namui privaloma numatyti 3 
automobilių stovėjimo vietas. 

STATINIO ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI 

              Statinio architektūros sprendimai nekeičiami. Keičiama tik pastato dalies patalpų funkcinė paskirtis 
(žiūr. brėžinį Nr. B.02) 

STATINIO LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ APRAŠYMAS 

           Statinio konstrukciniai sprendimai nekeičiami. 

INŽINERINIŲ SISTEMŲ APRAŠYMAS 

           Statinio inžinerinių sistemų sprendimai nekeičiami. 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Įvažiavimas esamas šiaurinėje sklypo dalyje. Mažiausias automobilių privažiavimo plotis – 3,5 m. 

STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

             Statybos darbai darbai neatliekami todėl neigiamo poveikio  aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
teritorijoms neturės. Trečiųjų asmenų teisės pažeistos nebus. 

NAUDOJIMO SAUGA IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

           Parengtas projektas atitinka visus civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo reikalavimus.   
           Statinys, sklypas, priėjimai ir privažiavimai įrengti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, ar susižalojimo 
elektros srove, sprogimo) rizikos. Įėjimai į statinius apšviesti ir apsaugoti stogeliu. Įėjimai į pastatus ir 
pagalbines patalpas bus rakinami. Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs.   
            Visa erdvė už įėjimo durų yra matoma. įėjimai ir erdvė už įėjimo durų bus apšviesti natūralia ar 
dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai.  
            Duryse įstatomi patikimi užraktai.   
Inžinerinių tinklų šulinių dangčiai sklypo susisiekimo komunikacijose (privažiavimuose, takuose, 
šaligatviuose) turi būti vienoje plokštumoje su jų paviršiumi; dangčių angos (ar tarpai tarp grotelių) turi būti ne 
didesni kaip 0,02 m. 

 




