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Atestato 
Nr. 

 
UAB „FLONILITA” Draugystės g. 19, LT-51230 

Kaunas, tel.: 8 37 759 029, el.p.: flonilita@korelija.lt 

Projektas: 

Automobilių stovėjimo aikštelės Rokiškio 
mieste, Rokiškio r. sav. kapitalinio remonto 

supaprastintas projektas 

14723 PV A. Ginkevičius  2022 03 Dokumentas: Laida 

 Proj. G. Bakanauskas  2022 03 
Dokumentų žiniaraštis 0 

     

 Statytojas: Dokumento Nr.: Lapas Lapų 

LT Rokiškio rajono savivaldybė 2021-06-PP-DŽ 1 1 

 

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. NR. DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS PUSLAPIS 

1  ANTRAŠTINIS LAPAS 1 

2 2021-06-PP-DŽ Dokumentų žiniaraštis 2 

3 2021-06-PP-AR Projektiniai pasiūlymai. Aiškinamasis raštas 3-8 

4 2021-06-PP-BR-1 Sklypo planas. Projektiniai pasiūlymai M1:500 9 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės Rokiškio mieste, Rokiškio 
r. sav. kapitalinio remonto supaprastintas projektas. 

 

 Statytojas (užsakovas): Rokiškio rajono savivaldybė (Rokiškio rajono 

savivaldybės administracija) 

 Statybos rūšis: kapitalinis remontas  

 Statinio kategorija: Nesudėtingasis statinys, II gr 

 Statinio projekto rengimo etapas: Projektiniai pasiūlymai 

Statinių grupės sudetis:  
5.2.2 inžineriniai tinklai;  
5.2.4. kiti inžineriniai statiniai;  
5.2.12. kitos paskirties inžineriniai statiniai   

 

2. ESAMA BŪKLĖ 

2.1. Statybos teritorija ir jo aplinka 

Projektuojama esamos aikštelės teritorijoje, 998.82 m2. Laisva valstybinė žemė. 
Teritorija yra Rokiškio miesto centrinėje dalyje, kuri įeina į reikšmingą urbanistikos 
paveldo objekto teritoriją, unikalus Nr. 17102. 

Daikto kadastrinis Nr.: 4400-5709-6145, registro Nr.: 44/2654167. Daikto 
pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo 
aikštelė). 

Aikštelė šiaurėje ribojasi su Pandelio gatve, rytuose – su Laukupio gatve. 
Tvarkomos teritorijos vakarinė dalis ribojasi su pieva, o pietinė pusė ribojasi su pieva ir 
negyvenamu pastatu. 

Esamos automobilių stovėjimo aikštelės įvažiavimas rytinėje pusėje iš Laukupio 
gatvės. Į aikštelę taip pat veda du takeliai pėstiesiems (šiaurinėje bei vakarinėje 
pusėse). 
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1 pav. Teritorijos vietos schema 

2.2. Inžineriniai tinklai 

Teritorijos rytinėje dalyje, lygiagrečiai Laukupio gatvei, eina elektros (0,4 kV) oro 
linija, skirta gatvės apšvietimui. Nuo šios linijos bus prijungiamas aikštelės 
apšvietimas. 

Esamos vandens ir nuotekų sistemos įrengtos lygiagrečiai Laukupio gatvei, 
tačiau į tvarkomą teritoriją nepatenka. 

 

3. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

3.1. Šiuo projektu numatomi suprojektuoti: 

-            įvažiavimą; 
- suprojektuoti aikštelę pakeičiant į betono trinkeles; 
- pėsčiųjų taką; 
-            elektrinių automobilių greito įkrovimo stotelę; 
- 4 vietų dviračių stovą; 
- aikštelės apšvietimą; 
- viešąjį tualetą; 
- suolus, šiukšlių dėžes; 
- geriamojo vandens stotelę. 
-            lietaus vandens nuvedimą. 

Tvarkoma 

teritorija 
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Projektavimo metu neišeiti iš esamos automobilių aikštelės ribų. 

 

3.2.  Automobilių stovėjimo aikštelė su pėsčiųjų zona 

Vykdant automobilių aikštelės kapitalinį remontą, bus naujai įrengta pėsčiųjų zona, 
kurioje taip pat bus įrengtą ir dviračių stovas, numatomi 4 suoliukai, šiukšlių dėžės. 

Numatoma, kad nuo Laukupio gatvės bus įrengtas gatvės bortelis, o ten kur 
automibilių stovėjimo aikštelė bei pėsčiųjų zona ribosis su žalia veja, bus įrengtas 
vejos bortelis. 

Automobilių stovėjimo aikštelė įrengiama pilkomis betono trinkelių, stovėjimo 
vietos atskiriamos rausvos spalvos betono trinkelėmis. Pėsčiųjų zoną numatoma iškloti 
betono trinkelėmis. 

 

2 pav. Dviračių stovo pavyzdys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Suoliukų pavyzdžiai 
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4 pav. Šiukšlų dėžių pavyzdys 

 

 

 

3.3. Aikštelės apšvietimas LED parkų šviestuvais 

Numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelės, bei pėsčiųjų zonos, 
apšvietimą LED šviestuvais. Nuo esamos oro linijos planuojama prijungti požeminį 
kabelį naujam apšvietimui. 

 
5 pav. LED šviestuvo pavyzdys 
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3.4. Viešasis konteinerinis tualetas 

Viešasis tualetas numatomas įrengti iš gamykloje pagaminto konteinerinio 
statinio. Numatoma, kad jame bus dvi kabinos, abi kabinos pritaikytos žmonėms su 
negalia, šiltas vanduo, apšvietimas, šildymas, vandentiekio įvadas ir buitinių nuotekų 
išvadas. 

 

6 pav. Viešojo tualeto pavyzdys 

 

3.5. Geriamojo vandens stotelė 

Numatoma įrengti geriamojo vandens stotelę, į kurią geriamasis vanduo pateks iš 
miesto vandentiekio, o perteklinis vanduo bus nukreipiamas į miesto nuotekų tinklą. 

 

 

7 pav. Geriamojo vandens stotelės pavyzdys 
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3.6. Inžineriniai tinklai 

Tvarkomoje teritorijoje bus įrengi nauji inžineriniai tinklai: vandentiekio ir  buitinių 
nuotekų.  

Naujas vandentiekio įvadas numatomas prijungti prie magistralinių tinklų PE DN 
110 vamzdžio, įrengiant trišakę jungtį su PE DN 32 vamzdžiu bei naują šulinį už sklypo 
ribos. Šiame šulinyje numatoma ir uždaromoji armatūra bei vandens apskaitos 
prietaisas. 

Buitinių nuotekų išvadas bus prijungtas PE DN 110 prie jau esamo šulinio, 
pažymėto 74 numeriu, už sklypo ribos. 

 

3.7. Elektros tinklai sklypo ribose 

Tvarkomo sklypo ribose numatoma įrengti elektros tinklą elektros tiekimui į 
elektrinių automobilių greito įkrovimo stotelę bei viešąjį tualetą. 

Viešąjam tualetui elektra reikalinga apšvietimui, patalpos bei karšto vandens 
šildymui. 

Vietinis elektros tinklas bus klojamas požeminiais 0,4 kV kabeliais sklypo ribose ir 
prijungtas per komutacinę spintą (KS). KS pajungiama per komercinės apskaitos 
spintą (KAS). KAS prijungimas prie ESO tinklų turėtų būti numatytas atskiru projektu. 
KAS taip pat bus ESO atsakomybės riboje. 

 

3.8. Elektrinių automobilių greito įkrovimo stotelė 

Numatoma įrengti elektromobilių greito įkrovimo stotelę. Stotelė bus prijungta prie 
komutacinės spintos (KS). Numatomos stotelės galia 150 kW. 

 
 

4. TERITORIJOS SUTVARKYMAS 

Teritorijoje numatomas vejos įrengimas visur, kur atkuriamas augalinis sluoksnis. 
 
 
 
 
 

 




