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                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1.BENDRIEJI DUOMENYS: 

  
Statinio pavadinimas :   

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ: 
Statybos  (statinio) vieta (adresas): Rokiškio r. sav. Rokiškio kaimiškoji sen., Serapiniškio k  

Vydūno g. 20    
 Žemės sklypo geografinė vieta: Rokiškio r. sav. Rokiškio kaimiškoji sen., Serapiniškio k  

Vydūno g. 20    
Žemės sklypo plotas: 0,4365 ha 
Unikalus daikto Nr. 4400-1314-0735 
Kadastrinis Nr.7357/0008:575 Moškėnų k.v.  
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Nuosavybės teisė: savininkas MB „ROKBETNIS“ įm.k.304184091 
Matavimų tipas: Žemės  sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Žemės reljefas: sklypas beveik lygus. Sklypo aukščiai pagal esamą reljefo lygumą. Projektavimo 

darbai atliekami tik sklypo ribose.  
klimato sąlygos:  
vidutinė temperatūra šiltuoju metų laiku    +16,2 C (Rokiškis 2 km. ) 
                               vidutinė temperatūra šaltuoju metų laiku   -5 C (Rokiškis 2 km.) 
                               vidutinė metinė temperatūra +5,9 C 
Sniego danga : storiausia sniego danga apie 20 cm.  
vėjo kryptis ir stiprumas:  
vėjo apkrovos rajonas-  I , vidutinis metinis vėjo greitis  3,2 m/s. 
Klimatiniai duomenys: 
pagal Lietuvos klimato (vėjo stiprumo ir krypties, teritorijų vėdinimosi ir rūkų) apibūdinimo 

schemą, ši vietovė priskiriama 1-ai zonai- gerai vėdinama.  
1.1. SKLYPE KITŲ ESANČIŲ PASTATŲ IR INŽINERINIŲ STATINIŲ APRAŠYMAS (žiūrėti 

į Žemės sklypo ir Pastatų teisinės registracijos Nekilnojamojo turto  centrinio registro  duomenų banko 
išduotą dokumentą). 

1.2. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI: 
esamų pastatų nugriovimas: nenumatomas   
inžinerinių statinių nugriovimas: nenumatomas 
medžių ir krūmų iškirtimas: nenumatomas 
1.3. SKLYPO TVARKYMO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Įvažiavimas į sklypą: nėra, formuojamas naujas laikinas iš Vydūno g. vėliau bus įrengiamas pagal 

DP iš rytinės pusės iš numatytos privažiavimo gatvės. 
Ruošiamas naujos statybos projektas : 
Paslaugų  paskirties pastatas, statybinės technikos remonto servisas, skirtas remontuoti įvairią 

statybinę techniką, nuo smulkios rankinės iki sumontuotos ant automobilių, kuriame numatoma viena 
apžiųros vieta. 

 
Automobilių stovėjimo organizavimas ir privažiavimo keliai prie pastatų: 
 
Pagal STR skaičiavimus pagal pastato plotą reikalingas parkavimas 6 automobiliams. Sklypo 

ribose priešais pastatą  projektuojama 10 lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė iš pietinės pusės. 
Automobilių parkavimo vietos  apskaičiuotos pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, 



Bendrieji reikalavimai‘. Sunkusis transportas atvažiuos tik iš vienos pastato pusės šiaurinės, kur bus įrengta  
apsisukimo aikštelę 12*12m. Gaisrinių automobilių judėjimas analogiškas.  

 
                 
 
 1.4. SKLYPO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     
1.1. sklypo plotas ha 0,4365  
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 5,4  
1.3. sklypo užstatymo tankumas % 7,8  
1.4. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)                 % 42  
1.5. automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt.  6  
 
 
2.1.  DUOMENYS APIE PASTATUS: 
1.4. PASTATO TECHNINIAI  RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. PASTATAS – SERVISAS    
1.1. Pastato bendras plotas M2 235,97  
1.2 Pastato naudingas plotas M2 235,97  
1.3 Pastato buitinių patalpų plotas M2 20,76  
1.4.Pastato tūris                M3 1308,11  
1.6. aukštų skaičius                vnt. 1  
1.7. Pastato aukštis                 m 6,4  
1.8. Pastato užstatymo plotas M2 339,98  
1.9. Statinio atsparumas ugniai  III  

              1.10. Energinio atsparumo klasė  A+  
 
Pastato statybos projektas atliktas pagal užsakovo užduotį, bei vadovaujantis statybos normomis ir 

taisyklėmis bei Rokiškio raj. savivaldybės parengtu detaliuoju planu. Paslaugų  paskirties pastatas skirtas 
remontuoti ir aptarnauti bei parduoti statybinę techniką. Pastatas planuojamas šiaurinėje sklypo dalyje, 
išlaikant norminius atstumus iki kaimyninių sklypo ribų, bei kelių, pagal galiojantį  DP. Likusi sklypo dalis 
paliekama laisva, ateities plėtrai. Laisvoje sklypo dalyje planuojama žalia zona.  Žemės sklypo paskirtis 
prekybos ir paslaugų objektų statybai. 

Pastate numatytos statybos technikos  remonto dirbtuvės, kurios sudaro  80% nuo pastato bendro 
ploto,  likusios patalpos skirtos prekybai ar  sandėliavimo paskirties, bei buitinės patalpos darbuotojams. 
Smuliokios statybinės technikos  remonto veikla neturės įtakos tretiesiems asmenims, Technika sumontuota 
ant automobilio jai  numatytos apsaugos zonos nuo automobilių remonto vietų skaičiaus iki gyvenamųjų 
namų ir visuomeninių pastatų ( žiūrėti sklypo situacijos schemą SP-2). Pastatas planuojamas statyti tuščiame 
sklype ir nurodytos apsaugos zonos neišeina už sklypo ribų.  

Pastatas 1 aukšto. Pastatas  šildomas ir atitiks energinius A+ klasės reikalavimus. Pastato statybinė 
konstrukcija: pamatai gręžtiniai su rostverku, nešanti konstrukcija metalo kolonos, stogo konstrukcijos 
metalinės. Stogo denginys: metalo skardos paklotas, mineralinė vata, suformuoti stogo nuolydžiams ir 
skarda. Pastato tūris vientisas, vienos spalvos. Fasadai šiuolaikiški, dengti „sendvič“ tipo plokštėmis. Pastato 



architektūrinė išraiška būdinga komercinio gamybinio tipo pastatams. Fasadų spalva pilka, langai ir vartai  
tamsiai pilkos spalvos. 

 

Projekto dalies vadovas                  architektas Rytis Mažuolis 
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