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1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statybos vieta. Statinys projektuojamas adresu Panemunio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav.,

kadastrinis  nr.  7370/0004:78 Panemunio k.v.  Sklype projektuojamo pastato centro koordinatės

(pagal Valstybinę koordinačių sistemą LKS-1994) X= 578800, Y= 6215100. Sklypo teritorijos reljefas

yra gana lygus. Statybos zonos aukščių skirtumas nežymus, žemiausia altitudė 88,00 m virš jūros

lygio. Sklypo teritorija žemėja iš vakarų pusės į rytų pusę. Rytų pusėje sklypo teritorijos altitudė

87,06 m, Vakarinėje sklypo teritorijos dalyje 89,42 m. Sklype kitų statinių nėra.

Statinio paskirtis. Kitos (ūkio) paskirties pastatai (7.19.)

Statybos rūšis. Naujo statinio statyba.

Statinio kategorija. Neypatingas statinys.

2. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m² 20493

2. sklypo užstatymo plotas m² 884

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 4,19

4. sklypo užstatymo tankumas % 4,31

5. sklypo apželdintas plotas % 50

6. automobilių stovėjimo vietų sk. vnt. 2

II. PASTATAI

2. Kitos (ūkio) paskirties pastatas: 

2.1. bendrasis plotas m² 860,3

2.2. pagrindinis m² 860,3

2.3. užstatymo m² 884

2.4. pastato tūris m³ 6955

2.5. aukštų skaičius vnt. 1

2.6. pastato aukštis m 8,42

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti

neesminių nukrypimų.

Statytojas. Tolvydas Neniškis

3. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Sklype projektuojami šie statiniai:

 Kitos (ūkio) paskirties pastatai (7.19.)



4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Sklype nėra esamų pastatų.  Sklype yra melioracijos statinių.  Sklype yra kitoms žinyboms

priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų.

Sklype galioja šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

 Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei

įrenginiai – 1,8893 ha;

 Elektros linijų apsaugos zonos – 0,1243 ha;

 Kelių apsaugos zonos – 0,0576 ha.

5. TRUMPAS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Sklypo  planas. Sklype  projektuojamas  vienas  pastatas:  kitos  (ūkio)  paskirties pastatas.

Pastatas  projektuojamas  pietinėje  sklypo  dalyje.  Mažiausias  atstumas  nuo  pastato  labiausiai

išsikišančių konstrukcijų iki kaimyninio sklypo ribos apie 30 m. Įvažiavimo ir automobilių stovėjimo

aikštelės  danga  projektuojama  iš  skaldos  dangos.  Pėsčiųjų  takas  ir  nuogrinda  apie  pastatą

projektuojama skaldos.   

Architektūra. Projektuojamas kitos (ūkio) paskirties pastatas vieno aukšto, dvišlaičiu stogu,

suskirstytas  į  vieną zoną -  sandėliavimo.  Aukšto  patalpos:  sandėliavimo  patalpa.  Numatyti  du

pagrindiniai  patekimai  į  pastatą,  per  pagrindinius  vartus/duris  vakarinėje  ir  pietinėje  pastato

dalyse.

Konstrukcijos. Po  išorinėmis  ir  pagrindinėmis  pastato  sienomis  numatoma  projektuoti

monolitinio gelžbetonio pamatines sijas/padus ir gamyklines g/b kolonas su g/b sijomis . Pastato

pagrindinis  karkasas  gamyklinės  g/b  kolonos  ir  sijos.  Pastato  pagrindinės  sienos  –

keramzitbetonio, betono sieninės plokštės ir medinis karkasas su profiline skarda. Perdangos –

nėra. Stogas – surenkamos g/b plokštės ir medinis karkasas dengtas profiline skarda.

6. TRUMPAS INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS

Vandentiekis. Neprojektuojama.

Nuotekos. Neprojektuojama.

Elektra. Neprojektuojama.



7. TRUMPAS SUSISIEKIMO IR TRANSPORTO JUDĖJIMO APRAŠYMAS

Įvažiavimas  į  sklypą  projektuojamas  iš  esamo  žvyruoto  kelio  šiaurinėje  sklypo  dayje.

Automobilių  stovėjimo  vietos  projektuojamos  sklypo  ribose,  numatomos  2  stovėjimo  vietos

automobiliams. Privažiavimo prie sklypo danga – žvyras, skalda.
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