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Kalba 
UAB „Slavita“ TF_0411-PP-BD_AR 

Lapas Lapų 
LT 1 2 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Objektas – sandėliavimo paskirties pastatas (7.9) 
Adresas – Savanorių pr. 219, vilniaus m., sklypo kad. Nr. 0101/0077:163 

Statinio kategorija –ypatingas statinys 

Projektavimo stadija – projektiniai pasiūlymai 
Užsakovas – UAB „Vinaga“ į.k. 157650666 

Projektuotojas – UAB „Tiksli forma“,  Vokiečių g. 24-12, LT-01130, Vilnius 

Projekto vadovas – Jokūbas Fišeris, Atestato Nr. A295 
 
Bendrieji statinių rodikliai: 
 

Pavadinimas 

 

Mato vienetas 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m² 101362  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0,562 Esamas 0,555 

3. sklypo užstatymo tankumas % 43,998 Esamas 43,304 

II. Negyvenamieji pastatai: sandėliavimo paskirties pastatas (7.9) 
 

 
 

2.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų 

apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

  
 

2.2. bendrasis plotas  m² 691.39  

2.3 naudingasis plotas m² 691.39  

2.4 pastato tūris  m³ 4850  

2.5 aukštų skaičius vnt. 1  

2.6 pastato aukštis m 7,60  

2.7 energetinio naudingumo klasė [5.41]  -  

2.8 pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38]  -  
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Architektūros ir sklypo sutvarkymo dalis. 

 

1.Bendroji dalis 
Sandėliavimo paskirties pastatas  projektuojamas sklype Vilniaus m., Savanorių pr. 219  (kad. Nr. 0101-0076). Sklypas 
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Yra sudaryta nuomos sutartis Nr. N01/2004-1516  daliai sklypo su UAB 
„Vinaga“. Sklypo dalis sklypo plane pažymėta indeksu „C“. Sklypo dalies plotas 0,9354 ha.  
2.Esama situacija 
Sklypas yra  tarp Titnago ir Šaltupio gatvių. Projektuojama sklypo dalis . Sklypas netaisyklingos formos. Sklypo dalis, kurioje 
projektuojamas pastatas, randasi šiaurės rytų sklypo dalyje. Iš šiaurinės ir rytinės pusės ribojasi su Šaltupio gatve. 
3.Sklypo sutvarkymo dalis 
Šiaurės rytų  sklypo dalyje projektuojamas vieno aukšto 1156 m² bendrojo ploto sandėliavimo paskirties pastatas. Pastatas 
projektuojamas stačiakampio formos 36x20 m.  Įvažiavimas į teritoriją iš rytinės sklypo dalies, šalia projektuojamo pastato. Prie 
pastato numatomos asfalto dangos aikštelės ir privažiavimai. Numatomos papildomos automobilių norminės stovėjimo vietos .  
4.Architektūriniai – planiniai sprendimai 
Naujas pastatas yra projektuojamas vieno aukšto. Numatomas pastato plotas apie 692 m². Naujai projektuojamo statinio 
laikanti konstrukcija: metalo konstrukcijų kolonų tinklas, stogo k-ja metalo kintamo aukščio sijos, sienos - daugiasluoksnės 
termoizoliacinės plokštės, spalva. Stogas – laikančiojo metalinio pakloto, dvišlaitis. Numatomi įvažiavimo vartai 5x3,5 (h)m.. 
Pastato sienose numatyti langai natūraliam vidaus apšvietimui ir dūmų šalinimui. Nuo pastato stogo numatoma išorinė lietaus 
vandens surinkimo sistema – latakai, sujungti su lietvamzdžiais. Pamatai – g/b poliai po kolonomis. Grindys – pramoninės 
betoninės. Pastatas nešildomas. 
5.Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

 
Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių:  

- Kenksmingų dujų išsiskyrimo; 
- Pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 
- Vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmo nuodijimo; 

- Netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 
- Drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 

Statinyje sudaromos normalios sąlygos - užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, patalpos šildymas, 
vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Šios sąlygos turi atitikti statybos techninius reglamentus, bei higienos normas.  
Nei planuojamoje teritorijoje, nei gretimose apylinkėse nėra išdėstytų jokių radiotechninių objektų, galinčių turėti neigiamą 
poveikį planuojamiems objektams. 

Buitinėms atliekoms rinkti numatytas konteineris ir vieta jam, buitinės atliekos išvežamos, sudarius šios paslaugos sutartį su 
specializuota įmone. 
Pastoviai dirbančių darbuotojų pastate nenumatoma. 
Prieš priduodant eksploatuoti statinį turi būti atlikti šie tyrimai: triukšmo, karšto vandens, dirbtinio apšvietimo, mikroklimato ir 
kt. Matavimus turi atlikti atestuoti ar akredituoti specialistai. Matavimų rezultatai pridedami prie pridavimo dokumentų. 
 
Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo pritarimą. 
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