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1. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Objekto pavadinimas. Administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 4400-0545-4957) Metalo g. 16,
Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. 

Objekto adresas. Metalo g. 16, Klaipėda, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2101/0034:103 Klaipėdos
m. k.v.

Statytojas (užsakovas). UAB „Orion Global Pet“.
Projektuotojas. Projektą parengė T. Bartkaus projektavimo IĮ, projekto vadovė ir projekto sklypo

sutvarkymo  (sklypo  plano)  dalies  vadovė  –  Dainora  Bartkuvienė  (kvalifikacijos  atestato  Nr.38250,
38251)  ir  architektas  –  Rūta  Petrošiūtė  (kvalifikacijos  atestatas  Nr.  A 2156),  projekto  konstrukcinės
dalies vadovas ir pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies vadovas – Tomas Bartkus
(kvalifikacijos atestatas Nr. 32683, 31084).

Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis:
1. LR įstatymais;
2. projektavimo užduotimi;
3. teritorijų planavimo dokumentais;
4. statybos techninių reglamentų nuostatomis;
5. higienos normomis.

Statybos  vieta  (geografinė  vieta).  Projektuojamo  pastato  sklypas  yra  vakarinėje  Lietuvos  dalyje
Klaipėdos mieste.

Statinio statybos rūšis. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
[4.2.6]:

- administracinis (unikalus Nr. 4400-0545-4957) pastatas – rekonstravimas;
- vandentiekio (unikalus Nr. 4400-1001-5942) linija – rekonstravimas;
- lietaus (unikalus Nr. 4400-1001-5853) nuotekų linija – rekonstravimas;

Statinio  paskirtis.  Pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR 1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“
[4.2.4]:

- administracinis (unikalus Nr. 4400-0545-4957) pastatas – administracinė;
- vandentiekio (unikalus Nr. 4400-1001-5942) linija – inžineriniai tinklai;
- lietaus (unikalus Nr. 4400-1001-5853) nuotekų linija – inžineriniai tinklai;

Statinio  kategorija.   Pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR  1.01.03:2017  „Statinių
klasifikavimas“ [4.2.4]:

-  administracinis (unikalus  Nr.  4400-0545-4957)  pastatas –  neypatingasis  (atstumas  tarp  atramų
nedaugiau kaip 12 m);

- vandentiekio (unikalus Nr. 4400-1001-5942) linija – neypatingasis  (išorinis vamzdžio skersmuo 200
mm);

-  lietaus (unikalus  Nr.  4400-1001-5853) nuotekų  linija  –  II  gr.  nesudėtingasis  (išorinis  vamzdžio
skersmuo 200 mm);

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas.
Teritorija, reljefas.  Žemės sklypas yra kitos paskirties žemė, kurios naudojimo būdas – pramonės ir

sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo plotas – 152949 kv. m. UAB „Orion Global Pet“ subnuomojama
sklypo dalis yra 48605 kv. m ploto (žr. priedus), kuri sklypo plane (žr. priedus) pažymėta raidėmis D ir E.
Rekonstruojamas pastatas yra sklypo dalyje, pažymėtoje raide D, kurios plotas yra 37612 kv. m.

Vadovaujantis  STR  1.07.01:2010  „Statybą  leidžiantys  dokumentai“  [4.2.15]  34  punktu,  yra
valstybinės  žemės  subnuomotojo  sutikimas  pagal  subnuomos  sutartį  (kuris  valdo  LEZ  teritoriją
priklausančią  Lietuvos  respublikai  pagal  žemės  nuomos  sutartį  (žiūrėti  priedus  –  žemės  nuosavybės
nuomos  sutartį)), yra  gauti  kitų  žemės  sklypo  bendraturčių  (subnuomininkų)  rašytiniai  sutikimai
rekonstruoti administracinės paskirties pastatą (žr. priedus).

Topografinio  plano  duomenimis,  sklypo  reljefas  kinta  nežymiai  sklypo  ribose,  yra  ramaus
charakterio, nesudėtingas eksploatuoti. Topografinę nuotrauką parengė UAB „Georamas“, geodezininko
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kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-268, išduotas 2011-06-07.
Sklype esantys statiniai.  Nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti  sklype, kurio kadastrinis  Nr.

2101/0034:23, esantys  pastatai:  pastatas-rampa;  pastatas  -  gamybinis  pastatas;  pastatas  -  gatavos
produkcijos sandėlis; pastatas - elektros pastotė; pastatas - valymo įrenginių pastatas; pastatas - vandens
paruošimo patalpa, šilumnešio saugykla; pastatas - siurblinė su požeminiais priešgaisriniais rezervuarais;
pastatas  -  techninis  pastatas;  pastatas  -  katilinė,  pastatas  -  mėginių  priėmimo pastatas;  pastatas  PTA
saugykla;  pastatas  -  metalo  konstrukcijų  gamybos  cechas;  pastatas  -  administracinis  pastatas
(rekonstruojamas); pastatas - vandens apskaitos mazgo pastatas su apsaugos patalpomis.

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra įrengti gamybinio vandentiekio tinklai, vandens nuotekų
tinklai,  slėginis  nuotekynas,  dujotiekio  tinklai,  ryšių  kanalizacija,  buitinių  nuotekų  tinklai  ir   kiti
inžineriniai statiniai: kiti statiniai (inžineriniai) - aikštelės, kiti statiniai (inžineriniai) - tvora, kiti statiniai
(inžineriniai) - požeminis dyzelinis tankas, kiti statiniai (inžineriniai) - vamzdynų ir kabelių estakadas, kiti
statiniai (inžineriniai) - granulių pakrovimo vieta, kiti statiniai (inžineriniai) - svarstyklės, kiti statiniai
(inžineriniai) - šilumnešio siurblinė, kiti statiniai (inžineriniai) - vandens valymo tankas.

Želdiniai. Rekonstruojamo pastato statybos vietoje saugotinų želdinių nėra.
Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali.  Sklype nėra

susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar
triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 

Aplinkinis užstatymas.  Iš šiaurės vakarų sklypas (D) ribojasi su Metalo gatve, iš vakaru pusės – su
kaimyniniu pramoninės paskirties sklypu, iš  pietų ir rytų – Klaipėdos LEZ inžinerinės infrastruktūros
teritorijomis.

Pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės
veiklos programa. 

Rekonstruojamas  UAB „Orion Global Pet“, plastiko pakuotės ir plastiko granulių (PET)  gamyklos
administracinis pastatas,  skirtas administravimo veiklai. Administracinėse patalpose – klientų priėmimas
nenumatomas.  Pastate  numatomų  darbuotojų  skaičius  –  25  darbuotojai.  Darbo  laikas  nustatytas
vadovaujantis  LR darbo kodekso nuostatomis,  nuo 8.00  iki  17.00  val.  (pietų  pertrauka –  nuo 12.00
iki13.00 val.).

Rekonstrukcijos metu numatoma pristatyti priestatą, priblokuojant jį prie pastato vakarinės sienos.
Pristačius priestatą bus išlaikyta vientisa pastato architektūra ir tūrinis vientisumas. Maksimalus pastato
aukštis nesikeičia, priestato aukštis projektuojamas toks pat, kaip ir esamo pastato.

Rekonstrukcijos metu esamų patalpų išplanavimas lieka esamas. Priestate numatoma įrengti tambūrą,
koridorių, penkis kabinetus, spausdinimo patalpą..

Statinio  architektūrinė  kompozicija,  išraiškos  formos,  medžiagiškumas  ir  spalvinis  sprendimas
projektuojamas išlaikant vientisą visos teritorijos architektūrinę stilistiką.

Fasadų apdaila kombinuota: CETRIS fasadinės plokštės, spalva – šviesiai pilka, klinkerinės plytos,
spalva – raudona, plytos faktūrą derinti prie esamų plytų, langai – aliuminio profilio, spalva – tamsiai
pilka, lauko durys – aliuminio profilio, spalva – tamsiai pilka.

Pastato cokolis – tinkas, faktūrą derinti prie esamo tinko, spalva – tamsiai pilka.
Pastato stogas – sutapdintas, stogo danga – bituminė prilydoma stogo danga.
Stogo latakai ir lietvamzdžiai projektuojami skardiniai, spalva – tamsiai pilka. Lietvamzdžių ir latakų

skerspjūvis apvalus.
Langai patalpų viduje – balti.
Grindų dangos slidumo klasė – R12. Grindų dangos medžiagas ir spalvinius sprendimus savininkas

parengia darbų vykdymo eigoje, konsultuodamasis su projekto autoriumi ar interjero dizaineriu.
Sienų  vidaus  apdaila  –  medžiagas  ir  spalvinius  sprendimus  savininkas  parengia  darbų  vykdymo

eigoje,  konsultuodamasis  su  projekto  autoriumi  ar  interjero  dizaineriu.  Sanitariniai  mazgų,  tualetų,
prausyklos, dušo patalpos sienos ir grindys turi būti lengvai plaunamos.

Vidaus ir išorės apdailai naudojamos tik sertifikuotos medžiagos, turinčios higieninius sertifikatus.
Priestato sienos blokelių mūro, pamatai gręžtiniai poliai gelžbetoniniai, stogo konstrukcija metalinių sijų.
Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio

aprūpinimo  inžinerinių  tinklų  apibūdinimas.  Atsinaujinančių  energijos  išteklių  panaudojimo
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apibūdinimas.
Vandens tiekimas į pastatą išlieka esamas iš centralizuotų tinklų, vandens poreikis nedidinamas. 
Buitinių  nuotekų  šalinimas  išlieka  esamas  į  centralizuotus  buitinių  nuotekų  tinklus,  nuotekų  kiekis

nedidinamas. 
Lietaus vanduo nuo pastato stogo bus surenkamas lietvamzdžiais ir nuvedamas į sklype esamus lietaus

nuotekų tinklus. Lietaus (tirpstančio sniego) vanduo nuo kietų sklypo dangų formuojamais dangų nuolydžiais
bus nukreipiamas į projektuojamus vandens surinkimo latakus, kur vanduo subėgs į projektuojamus lietaus
nuotekų tinklus, bei ant žaliųjų plotų, kur vanduo infiltruosis į esamą gruntą. Nuolydžiai formuojami sklandūs.
Numatyti lietaus (tirpstančio sniego) vandens nuvedimo būdai nepažeidžia kaimynų interesų.

Elektros energijos tiekimas į pastatą išlieka esamas.
Atsinaujinantys energijos ištekliai neprojektuojami.
Susisiekimo komunikacijų,  statybos  sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas;  išorinio  ir vidinio

transporto judėjimo organizavimo principai.
Įvažiavimas  į  sklypo teritoriją  –  nuo šiaurės  pusėje  esamos asfaltuotos  Metalo  gatvės.  Pravažiavimai

sklype esami, danga – asfaltas. Įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo teritorijos esamas sklypo šiaurinėje dalyje.
Autotransportas iki sklype projektuojamo pastato privažiuos sklype projektuoju asfalto dangos privažiavimu.

Statybų transporto judėjimas numatomas aukščiau aprašytomis susisiekimo komunikacijomis. Transporto
judėjimas  viduje  ir  išorėje  yra  vykdomas  pagal  galiojančias  eismo  judėjimo  taisykles,  statybos  metu
nekeičiamas ir išlieka esamas.

1.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos įstatymai:*
4.2.1. LR  Statybos  įstatymas  (Žin.,  1996,  Nr.  32-788;  2001,  Nr.  101-3597  ir  vėlesni  įstatymo

pakeitimai).*
4.2.2. LR  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  įstatymas  (Žin.,  2003,  Nr.  70-3170  ir  vėlesni  įstatymo

pakeitimai).*
4.2.3. LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215 ir vėlesni įstatymo pakeitimai).*

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:*
4.2.4. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168).*
4.2.5. STR  1.01.04:2013.  Statybos  produktų,  neturinčių  darniųjų  techninių  specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. (Žin., 2013, Nr. 92-4604).*

4.2.6. STR  1.01.08:2002.  Statinio  statybos  rūšys.  (Žin.,  2002-12-18,  Nr.  119-5372  ir  vėlesni
reglamento pakeitima).*

4.2.7. STR 1.02.01:2017. Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. (TAR, Nr.
16-28703).*

4.2.8. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. (TAR Nr. 2016-26719).*
4.2.9. STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. (Žin., 2012,Nr. 5-144).*
4.2.10. STR 1.04.04;2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).*
4.2.11. 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. (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700).*

4.2.12. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228).*
4.2.13. STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto

kadastro objektų formavimo tvarka. (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156).* 
4.2.14. STR  1.12.06:2002.  Statinio  naudojimo  paskirtis  ir  gyvavimo  trukmė.  (Žin.,  2002,  Nr.  109-

4837).*

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:*
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4.2.15. STR  2.01.01(1):2005.  Esminis  statinio  reikalavimas  (ESR).  „Mechaninis  atsparumas  ir
pastovumas“. (Žin., 2005, Nr. 115-4195).*

4.2.16. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga. (Žin, 2000, Nr. 17-424).*
4.2.17. STR 2.01.01(3):1999. ESR. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. (Žin., 2000, Nr. 8-215 ).*
4.2.18. STR 2.01.01(4):2008. ESR. „Naudojimo sauga“. (Žin., 2008, Nr. 1-34).*
4.2.19. STR 2.01.01(5):2008. ESR. „Apsauga nuo triukšmo“. (Žin., 2008, Nr. 35-1256).*
4.2.20. STR 2.01.01(6):2008. ESR. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. (Žin., 2008, Nr. 35-

1255).*
4.2.21. STR 2.01.02:2016.  Pastatų  energinio  naudingumo projektavimas  ir  sertifikavimas  (TAR,  Nr.

2016-27896).*
4.2.22. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.( Žin., 2009-

11-21 Nr.138-6095).*
4.2.23. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. (Žin., 2003, Nr. 79-

3614).*
4.2.24. STR  2.02.02:2004.  Visuomeninės  paskirties  pastatai.  (Žin.,  2004,  Nr.  54-1851  ir  vėlesni

reglamento pakeitimai).*
4.2.25. STR  2.02.07:2012.  Sandėliavimo,  gamybos  ir  pramonės  statiniai.  Pagrindiniai  reikalavimai.

(Žin.  2012-04-28, Nr. 50-2494).*
4.2.26. STR 2.03.01:2001.  Statiniai  ir  teritorijos.  Reikalavimai  žmonių  su  negalia  reikmėms.  (Žin.,

2001, Nr.53-1898 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
4.2.27. STR  2.05.02:2008.  Statinių  konstrukcijos.  Stogai.  (Žin.,  2008,  Nr.  130-4997  ir  vėlesni

reglamento pakeitimai).* 
4.2.28. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. (Žin., 2003-06-20, Nr. 59-

2682 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
4.2.29. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. (Žin., 2003, Nr. 59-2683).*
4.2.30. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. (Žin., 2005, Nr. 17-550 ir

vėlesni reglamento pakeitimai).*
4.2.31. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas. (Žin., 2005, Nr. 25-818).*
4.2.32. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. (Žin., 2005,  Nr.

28-895).*
4.2.33. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. (Žin., 2005, Nr. 14-443).* 
4.2.34. STR 2.05.13:2005. Statinių konstrukcijos. Grindys. (Žin, 2004, Nr. 56-1949).*
4.2.35. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys. (Žin., 2006., Nr.18-643).*
4.2.36. STR 2.06.04:2014.  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. (TAR, Nr. 2014-

0769 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
4.2.37. STR  2.07.01:2003.  Vandentiekis  ir  nuotekų  šalintuvas.  Pastato  inžinerinės  sistemos.  Lauko

inžineriniai tinklai. (Žin., 2003-08-29, Nr. 83-3804 ir vėlesni reglamento pakeitimai).*
4.2.38. STR 2.09.02:2005.  Šildymas, vėdinimas ir  oro kondicionavimas. (Žin.,  2005,  Nr.  75-2729 ir

vėlesni reglamento pakeitimai).*
4.2.39. MTR 2.02.01:2006. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. (Žin., 2006, Nr. 6-227).*

Respublikos  statybos  normos,  taisyklės,  higienos  normos  ir  aplinkos  apsaugos  normatyviniai
dokumentai ir kt.:*

4.2.40. RSN 156-94. Statybinė klimatologija (Žin., 1994-03-30, Nr. 24-394; 2002, Nr. 96-4230).*
4.2.41. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012-02-09, Nr. 18-816).*
4.2.42. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 39-1877).*
4.2.43. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin.,  2003-08-13, Nr. 79-

3606 ir vėlesni pakeitimai).*
4.2.44. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011-06-21, Nr. 75-3638).*
4.2.45. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija  gyvenamosios

aplinkos ore“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162 ir vėlesni pakeitimai).*
4.2.46. HN  42:2009  „Gyvenamųjų  ir  visuomeninių  pastatų  patalpų  mikroklimatas“  (Žin.,  2009-12-
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31, Nr. 159-7219).*
4.2.47. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510 ir vėlesni pakeitimai).*
4.2.48. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,  2009, Nr. 63-

2538 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
4.2.49. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009,

Nr. 63-2538 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
4.2.50. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,  2009,

Nr. 63-2538 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
4.2.51. Visuomeninių  pastatų  gaisrinės  saugos  taisyklės  (  Žin.,  2011,  Nr.  8-378  ir  vėlesni  taisyklių

pakeitimai).*
4.2.52. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005, Nr. 26-852 ir vėlesni taisyklių pakeitimai).*
4.2.53. Specialiosios  žemės  ir  miško  naudojimo  sąlygos  (Žin.,  1996, Nr.  2-43  ir  vėlesni  sąlygų

pakeitimai).*
4.2.54. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2007-04-14, Nr. 42-1594).*
4.2.55. Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103).*
4.2.56. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88).
4.2.57. Darbo su asbestu nuostatai (Žin., 2004-07-27, Nr. 116-4342).*
4.2.58. Statybos ar rekonstravimo techninių projektų tikrinimo valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos

aprašas (Žin., 2010, Nr. 157-8006; 2012, Nr. 5-173 ).*
4.2.59. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785).*
4.2.60. Statomų  požeminių  tinklų  ir  komunikacijų  geodezinių  nuotraukų  atlikimo  tvarka  GKTR

2.01.01:1999 (Žin., 1999-05-14, Nr. 42-1356).*
4.2.61. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai (Žin., 2005-04-26, Nr. 53-1804).*

*Pastaba.  Rengiant Techninį darbo projektą vadovautasi aukščiau išvardintų teisės aktų aktualiomis
redakcijomis ir (arba) naujausių jų pakeitimų publikacijomis. 

2. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 61967

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 21 Prieš rekonstravimą –
21%. 

Leistinas pagal
detalųjį planą – 200

%
3. sklypo užstatymo tankis % 12 Prieš rekonstravimą –

12%, užstatymas
padidėja  121 m² (nuo
540 m², iki 661 m²).

Leistinas pagal detalųjį
planą – 70 %

II. PASTATAI
Administracinis pastatas
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai).

-

2. Pastato bendras plotas.* m2 602,89 Prieš rekonstr. - 491,27
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Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

3. Pastato naudingas plotas. * m2 -
4. Pastato tūris.* m³ 2917 Prieš rekonstr. - 2074

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1 Išlieka esamas
6. Pastato aukštis. * m 4,94 Išlieka esamas
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

  7.1. 1 kambario vnt. -
  7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. -
  8. Energinio naudingumo klasė. C Išlieka esamas
  9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. - Išlieka esamas
  10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis. I Išlieka esamas
 11. Kiti papildomi pastato rodikliai. -

III. INŽINERINIAI TINKLAI 
(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų

pavadinimas)
3.1. Inžinerinių tinklų ilgis*:
- projektuojama vandentiekio linijos atkarpa

- projektuojama lietaus nuotekų linija

- projektuojama požeminė 0,4 kV elektros kabelių linija

m

m

m

7,5

33,24

9,75

Prieš -  903,3m, po -
910,8

Prieš -  1848,2m, po -
1881,44m

3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
- projektuojama vandentiekio linijos atkarpa
- projektuojama lietaus nuotekų linija

mm
mm

200
200

Išlieka esamas
Išlieka esamas

3.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4; 16 Išlieka esamas
3.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; mm2 -

IV. KITI STATINIAI
4.1. Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos vnt. 4 Prieš – 69, po – 73
4.2. Projektuojama betoninių trinkelių danga -pėsčiųjų 
takas

m2 7

*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.

BENDRIESIEMS STATINIO RODIKLIAMS 
PRITARIU: UAB „Orion Global Pet“

(parašas)

Pareigos Vardas, pavardė Diplomo/atestato Nr. Parašas
PV Dainora Bartkuvienė 38250

Ruošė Tomas Bartkus 015329
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