
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ADMINISTRACINĖS	PASKIRTIES	PATALPŲ,	KEIČIANT	PASKIRTĮ	Į	MOKSLO,	
NEPRIKLAUSOMYBĖS	A.	24,	ROKIŠKYJE,		PASKIRTIES	KEITIMO	PROJEKTO	PROJEKTINIAI	

PASIŪLYMAI	
	
	
	
	
	 	 	 Projekto	vadovas	Rimantas	Balčiūnas	
	 	 	 Atestatas	Nr.	37783	
	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	

Rokiškis.			2020	





	
	 	 	 	 	 	 	 	 PRITARIU: 
        Rokiškio rajono savivaldybė 
         
 
        ……………………………………….. 
     

……………………………………….. 
          (parašas) 
        ……………………………………….. 
                                                                  (data) 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
2020-07-31 

 
 

1. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį ir statybos sklypą:  
1.1. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ, KEIČIANT PASKIRTĮ Į MOKSLO, 

NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 24, ROKIŠKYJE, PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTAS.  Neypatingas statinys; 
1.2. Statybos rūšis – paprastas remontas; 

            1.3. duomenys apie žemės sklypą, kuriame planuojama statyba: kadastro Nr. 7375/0016:17; Un. 
Nr. 7375-0016-0017; Žemės sklypo plotas – 0,0697 ha; 
            1.4. preliminarūs bendrieji rodikliai: 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    
1. sklypo plotas m2   
2. sklypo užstatymo intensyvumas %   
3. sklypo užstatymo tankumas %   
II. PASTATAS (Un. Nr. 7392-8001-2017)    
1. Pastato paskirties rodikliai     
2. Pastato bendras plotas.* m2 560,07  
3. Pastato administracinės paskirties plotas:  
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

 560,07/ 
485,63 

 

4. Mokslo paskirties patalpų plotas: 
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

 -/74,44  

5. Pastato naudingas plotas. * 
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

m2  445,16/ 
445,16 

 

6. Pastato tūris.* m³ 2392  
7. Aukštų skaičius.* vnt. 2  
8. Pastato aukštis. * m   
9. Butų (patalpų) skaičius (gyvenamajame name): 
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

vnt.   

10. Energinio naudingumo klasė.     
11. Pastato (patalpų) akust. komforto sąlygų klasė.   C  
    
Projektuojamos mokslo paskirties patalpos Nepriklausomybės 
a. 24,  Rokiškis  

Žmonių 
skaičius 

12  

1. Bendras plotas.* m 2 74,44  
2. Naudingas plotas. * m 2 74,44  
 



1.5. pateikti administracinės paskirties pastato projektinius pasiūlymus, susijusius su patalpų 
paskirties keitimu bei paprastojo remonto darbais;  

1.6. nauji energetiniai ištekliai projektuojamam pastatui aprūpinti neplanuojami.  
2. Projektinių pasiūlymų paskirtis: visuomenės informavimas apie numatomą administracinės 

paskirties pastato mansardinio aukšto dviejų patalpų paskirties pakeitimą į mokslo paskirtį. 
3. Projektinių pasiūlymų sudėtis:  
3.1. aiškinamasis raštas; 
3.2. pastato aukšto schema; 
4. Statytojo pateikiami dokumentai: nuosavybės teisę į administracinės paskirties pastatą 

patvirtinančių dokumentų kopijos. 
5. Kiti duomenys: 
5.1. Projektinių pasiūlymų parengimo terminas 2020-08-10;  
5.2. Pateikti 2 projektinių pasiūlymų egzempliorius ir vieną kopiją kompiuterinėje laikmenoje.  

 
 
 
Statytojas                 UAB “Miškų ministerija“ Direktorius  
         Simonas Tuska 
 

Projektuotojas      Rimantas Balčiūnas  
      (Įgaliojimas pasirašyti dokumentus 2020-07-31) 



	
	
	

	
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

Rengiamas	 administracinės	 paskirties	 patalpų,	 paskirties	 keitimo	 į	 mokslo	
paskirties	paskirtį,	 projektas.	 Patalpos	 randasi	mansardiniame	aukšte.	Kartu	 suformuojami	du	
kadastriniai	vienetai.	Paskirtis	keičiama	atliekant	paprasto	remonto	darbus.	

Statybos	vieta:			Nepriklausomybės	a.	24,	Rokiškis.		
Mokslo	 paskirties	 patalpos	 bus	 administracinės	 paskirties	 pastate,	 kurio	 Un.	 Nr.	

7392-8001-2017.	Patalpose	bus	įrengtos	dvi	mokymo	klasės.	Jose	gales	būti	iki	12	žmonių.	Kartu	
suformuojami	du	kadastriniai	vienetai:	

I	kadastrinis	vienetas.	Mokslo	paskirties	patalpos.	
	
Savininkas	–	UAB	„Miškų	ministerija“	į.k.	302621311	
Paskirtis	keičiama	atliekant	paprasto	remonto	darbus.		
Statybos	adresas	 	 Nepriklausomybės	a.	24,	Rokiškis	
Patalpų	paskirtis		 	 Administracinė	
Būsima	paskirtis	 	 Mokslo	
Statinio	kategorija																				 Neypatingas.	
Statybos	rūšis	 	 Paprastas	remontas.	
	
II	kadastrinis	vienetas.	Administracinės	paskirties	patalpos.	
	
Savininkas	–	UAB	„Miškų	ministerija“	į.k.	302621311	
Statybos	adresas	 	 Nepriklausomybės	a.	24,	Rokiškis	
Patalpų	paskirtis		 	 Administracinė	
Statinio	kategorija																				 Neypatingas.	
Statybos	rūšis	 	 	
	
Atliekamas	paprastas	patalpų	remontas.		
1. Mansardiniame	aukšte	išardoma	pertvara.	
2. Pertvara	įrengiama	kitoje	vietoje	(Žr.	brėžinį	Nr.	1);	

	
Sanitarinė	 ir	ekologinė	situacija:	Prie	pastato	sanitarinė	 ir	ekologinė	situacija	yra	normali.	

Nėra	susikaupusių	šiukšlių	ar	aplinkai	kenksmingų	medžiagų.	
	
Sklype	esantys	inžinieriniai	tinklai,	dangos:		
Iki	 pastato	 privesti	 ryšių,	 elektros,	 vandentiekio,	 buitinių	 nuotekų,	 lietaus	 nuotekų,	

šiluminiai,		tinklai.		
Įvažiavimas	į	pastato	kiemą,	iš	Nepriklausomybės	aikštės.	Įvažiavimo	danga	-asfaltas.	

	
Automobilių	 stovėjimo	 vietų	 skaičius:	 	 Mokslo	 paskirties	 patalpoms	 reikalinga	 1	 vieta.	

Automobilis	 galės	 būti	 statomas	 Nepriklausomybės	 a.,	 kur	 yra	 įrengtos	 automobilių	 statymo	
vietos.	
	



	

Reikalinga	 1	 vieta	
(naujai	
suprojektuotoms	
patalpoms).		
Automobilis	 gali	
būti	 statomas	
Nepriklausomybės	
aikštėje	 esamose	
automobilių	
statymo	vietose.	

	
Sklype	esantys	želdynai:		Nėra.	Neprojektuojami.	

	
	
	

Preliminarūs bendrieji rodikliai: 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    
1. sklypo plotas m2   
2. sklypo užstatymo intensyvumas %   
3. sklypo užstatymo tankumas %   
II. PASTATAS (Un. Nr. 7392-8001-2017)    
1. Pastato paskirties rodikliai     
2. Pastato bendras plotas.* m2 560,07  
3. Pastato administracinės paskirties plotas:  
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

 560,07/ 
485,63 

 

4. Mokslo paskirties patalpų plotas: 
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

 -/74,44  

5. Pastato naudingas plotas. * 
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

m2  445,16/ 
445,16 

 

6. Pastato tūris.* m³ 2392  
7. Aukštų skaičius.* vnt. 2  
8. Pastato aukštis. * m   
9. Butų (patalpų) skaičius (gyvenamajame name): 
prieš paskirties keitimą/po paskirties keitimo 

vnt.   

10. Energinio naudingumo klasė.     
11. Pastato (patalpų) akust. komforto sąlygų klasė.   C  
    



Projektuojamos mokslo paskirties patalpos (I kadastrinis 
vienetas) 

Žmonių 
skaičius 

12  

1. Bendras plotas.* m 2 74,45  
2. Naudingas plotas. * m 2 74,45  
    
Esamos administracinės paskirties patalpos (II 
kadastrinis vienetas) 

Žmonių 
skaičius 

  

1. Bendras plotas.* m 2 485,63  
2. Naudingas plotas. * m 2 485,63  

	
	
	
	

	

Projekto	vadovas	Rimantas	Balčiūnas																																											 	


