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1. TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
EILĖ
S NR.

DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS PSL. NR.

0 2019/OSLO G. 1/KR-TP TITULINIS LAPAS

1 2019/OSLO G. 1/KR-TP-01 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

2 2019/OSLO G. 1/KR-TP-02 DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

3 2019/OSLO G. 1/KR-TP-03 BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

4 2019/OSLO G. 1/KR-TP-04 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

5 2019/OSLO G. 1/KR-TP-05 PRIEDAI

6 2019/OSLO G. 1/KR-TP-06 BRĖŽINIAI

ATEST.NR.

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių 
paskirtį į paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos 
paskirties inžinerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio 
remonto projektas

A 1732 PV R. MAZURONIS 2019

TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

LAIDA

A 1732 PDV R. MAZURONIS 2019

0A 1732 ARCH. R. MAZURONIS 2019

ETAPAS

UAB „SKR BALTIC“ 2019/OSLO G. 1/KR-TP

LAPAS LAPŲ

TP



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai
lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 82 699 Pagal NT registro išrašą 
44/1514924 (2019-04-08)

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 25,87 Pagal NT registro išrašą 
44/1514924 (2019-04-08) 
(pridėjus pakeistos  
paslaugų paskirties pastatų 
bendrą plotą)

3. sklypo užstatymo tankis % 41,50 Pagal NT registro išrašą 
44/1514924 (2019-04-08)
(Įvertinus aikštelių 
rekonstravimo projektą)

ATEST.NR.

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių 
paskirtį į paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos 
paskirties inžinerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio 
remonto projektas

A 1732 PV R. MAZURONIS 2019

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

LAIDA

A 1732 PDV R. MAZURONIS 2019

0A 1732 ARCH. R. MAZURONIS 2019

ETAPAS

UAB „SKR BALTIC“ 2019/OSLO G. 1/KR-TP

LAPAS LAPŲ

TP



Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

II SKYRIUS
PASTATAI

8. Energinio naudingumo klasė - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Garažas - unikalus nr.:1095-5013-6079 (žymėjimas plane - 7G1t)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.7. garažų paskirties 
pastatai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Budinčio pastatas - unikalus nr.:1095-8029-7109 (žymėjimas plane - 10H1p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7. Negyvenamieji pastatai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -
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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

8. Energinio naudingumo klasė - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas, nes 
statybos darbai neatliekami

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7196 (žymėjimas plane - 17Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs, 
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7210 (žymėjimas plane - 19Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.
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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekių rūšiavimo pastatas su paslaugų patalpomis - unikalus nr.:1095-8029-7020 (žymėjimas plane – 2H1/p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.22. kitos paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7230 (žymėjimas plane - 21Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 5.2.4. kiti inžineriniai 
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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7252 (žymėjimas plane - 23Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -
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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastatas - unikalus nr.:1095-8029-7096 (žymėjimas plane – 9P1/p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekių rūšiavimo pastatas - unikalus nr.:1095-8029-7118 (žymėjimas plane – 11H1/p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.22. kitos paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama
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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Garažas - unikalus nr.:1095-8029-7185 (žymėjimas plane – 15H1/ž)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.17. pagalbinio ūkio 
paskirties pastatai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekybos pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7430 (žymėjimas plane – 36Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -
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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės - unikalus nr.:1095-8029-7441 (žymėjimas plane – 37Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7452 (žymėjimas plane – 38Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -
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7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekybos pastato stoginė  - unikalus nr.:1095-8029-7463 (žymėjimas plane – 39Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7474 (žymėjimas plane – 40Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763
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5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės - unikalus nr.:1095-8029-7485 (žymėjimas plane – 41Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekybos pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7496 (žymėjimas plane – 42Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
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banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7509 (žymėjimas plane – 43Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7514 (žymėjimas plane – 44Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62
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4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7528 (žymėjimas plane – 45Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7530 (žymėjimas plane – 46Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas
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6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Garažas - unikalus nr.:1095-8029-7685 (žymėjimas plane – 61G1/b)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.7. garažų paskirties 
pastatai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekių rūšiavimo pastatas su paslaugų patalpomis - unikalus nr.:1095-8029-7152 (žymėjimas plane – 12H1p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.22. kitos paskirties 
pastatai (prekių rūšiavimo 
pastatai)

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas
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5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekių rūšiavimo pastatas su paslaugų patalpomis - unikalus nr.:1095-8029-7163 (žymėjimas plane – 13H1p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.22. kitos paskirties 
pastatai (prekių rūšiavimo 
pastatai)

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7330 (žymėjimas plane – 31Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1544

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas
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6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7341 (žymėjimas plane – 32Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1544

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7352 (žymėjimas plane – 33Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1544

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas
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6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekybos pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7363 (žymėjimas plane – 34Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekybos pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7374 (žymėjimas plane – 35Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai
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2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7720 (žymėjimas plane – 69H1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -
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8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7141 (žymėjimas plane – 16Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai  

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7209 (žymėjimas plane – 18Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai  

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

2019/OSLO G. 1/KR-TP

LAPAS LAPŲ



Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7222 (žymėjimas plane – 20Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai  

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės - unikalus nr.:1095-8029-7241 (žymėjimas plane – 22Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai  

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės - unikalus nr.:1095-8029-7263 (žymėjimas plane – 24Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai  

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85
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3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7274 (žymėjimas plane – 25Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7285 (žymėjimas plane – 26Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai 
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2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7296 (žymėjimas plane – 27Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -
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8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7309 (žymėjimas plane – 28Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai  

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7310 (žymėjimas plane – 29Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama
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10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7324 (žymėjimas plane – 30Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 585,85

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 585,85

4. Pastato tūris.* m³ 1563

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7641 (žymėjimas plane – 57Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės  - unikalus nr.:1095-8029-7652 (žymėjimas plane – 58Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 7.4. paslaugų paskirties 
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veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Nemotorinio transporto dirbtuvės - unikalus nr.:1095-8029-7663 (žymėjimas plane – 59Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.4. paslaugų paskirties 
pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² 1014,62

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² 1014,62

4. Pastato tūris.* m³ 2763

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Paslaugų pastato stoginė - unikalus nr.:1095-8029-7709 (Koridorius, praėjimas nuo 36 Š1g iki 59 Š1g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5.2.4. kiti inžineriniai 
statiniai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.
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3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Esamas. Išlieka nepakitęs,  
pagal Nekilnojamojo Turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą nėra priskirtas 
bendrasis plotas.

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama esamas, statinio 
gabaritai nekeičiami.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -

8. Energinio naudingumo klasė -

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekybos pastato dirbtuvės - unikalus nr.:1095-8029-7674 (žymėjimas plane – 60Š1/g)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.17. pagalbinio ūkio 
paskirties pastatai 

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekybos centras - unikalus nr.: 1095-8029-7016 (žymėjimas plane – 1E2p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

5. Prekybos paskirties 
pastatai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas
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5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

Prekių rūšiavimo pastatas su paslaugų patalpomis - unikalus nr.: 1095-8029-7030 (žymėjimas plane – 3H1p)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

7.22. kitos paskirties pastatai

2. Pastato bendrasis plotas.* m² - Paliekama esamas

3. Pastato pagrindinis plotas. * m² - Paliekama esamas

4. Pastato tūris.* m³ - Paliekama esamas

5. Aukštų skaičius.* vnt. - Paliekama esamas

6. Pastato aukštis. * m - Paliekama 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 - Paliekama esama

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - Paliekama esama

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - Paliekama esamas

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

III SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės): -

1.1. kelio kategorija -

1.2. kelio ilgis* km -

1.3. kelio juostos plotis m -

1.4. eismo juostų skaičius vnt. -

1.5. eismo juostos plotis m -

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m -

2. Geležinkeliai: 

2.1. kategorija -

2.2. ilgis* km -

2.3. apsaugos zonos plotis m -

3. Gatvės: -
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Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis Pastabos

3.1. kategorija -

3.2. ilgis* km -

3.3. važiuojamosios dalies plotis m -

3.4. eismo juostų skaičius m -

3.5. eismo juostos plotis m -

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir 
rodikliai) 

4. inžinerinių tinklų ilgis* m -

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm -

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -

V SKYRIUS
KITI STATINIAI

 * 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 [5.39].

Statinio projekto vadovas:
Rokas Mazuronis
architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A1732
2019 m. 

Statytojas:
UAB „SKR BALTIC“
2019 m. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

4.1. Projekto rengimo pagrindas

Projektas  atliktas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiais  statybos  tvarkomaisiais  ir
norminiais reglamentais bei taisyklėmis.

4.1.1. Projekto rengimo dokumentai:

 NT registro centrinio duomenų banko išrašai: Reg. Nr. 44/1514924 (Žemės sklypas su statiniais);
 Statinių išdėstymo planas;
 Topografinė nuotrauka; 
 Kadastrinė byla;

4.1.2. Privalomųjų Techninio projekto rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas Techninis projektas sąrašas:

LR ĮSTATYMAI

ŽIN., 1996, NR. 32-788; 
2001, NR. 101-3597

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

STR 1.01.05:2007 NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

STR  1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS

STR 1.01.08:2002 STATINIO STATYBOS RŪŠYS

STR 1.03.01:2016 STATYBINIAI TYRIMAI. STATINIO AVARIJA

STR 1.04.04:2017 STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ

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

STR 1.12.06:2002 STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR GYVAVIMO TRUKMĖ

LIETUVOS STANDARTAI

LST1516:2015 STATINIO PROJEKTAS. BENDRIEJI ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

ATEST.NR.

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių 
paskirtį į paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos 
paskirties inžinerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio 
remonto projektas

A 1732 PV R. MAZURONIS 2019

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

LAIDA

A 1732 PDV R. MAZURONIS 2019

0A 1732 ARCH. R. MAZURONIS 2019
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4.2. Bendroji informacija

 Šio projekto tikslas – Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų inžinerinių statinių
paskirties statinio paskirties keitimas į paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių
statinių, atliekant kapitalinį remontą.

Pagalbinio  ūkio  pastatuose,  kurių  paskirtis  bus  keičiama  į  paslaugų  paskirtį  (7.4)  numatoma  įrengti
nemotorinių  transporto  priemonių  remonto  dirbtuves.  Kitus  pagalbinio  ūkio  paskirties  pastatus  –
šiltnamius  numatoma  pertvarkyti  į  kitos  paskirties  inžinerinius  statinius,  paslaugų  pastato  stogines,
prekybos pastato stogines.

Esama gamybos ir pramonės paskirties pastato – cheminio cecho paskirtis keičiama į  paslaugų paskirties
pastatą, neatliekant statybos darbų. Pastatų 12H1/p, 13H1/p paskirtis keičiama į kitos paskirties pastatų
paskirtį.

Taip pat koreguojami kai kurių statinių pavadinimai.

Tikslus visų statinių sąrašas  su esamomis ir  būsimomis paskirtimis pateikiamas 4.5. skyriuje (statinių
sąrašas) 

Statytojas: UAB „SKR BALTIC“

Projektuotojas: UAB "Architektų gildija", Įmonės kodas 300935676

Projekto vadovas: R. Mazuronis, kvalifikacijos atestato nr. A 1732

Kategorija: Neypatingasis

Projekto rūšis: Kapitalinio remonto projektas keičiant paskirtį

4.3.  Statinių vieta

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai:
-NT registro centrinio duomenų banko išrašas, 2019-04-08, Reg. nr. 44/1514924.

Sklypo adresas: Vilnius, Oslo g. 1

Sklypo unikalus numeris: 4400-2356-7782

Sklypo kadastrinis numeris: 0101/0068:2200 Vilniaus m.k.v.

Nuosavybė (sklypo): LIETUVOS RESPUBLIKA

Sklypo plotas: 82 699 m2

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Sklypo užstatymo plotas (įvertinus 
aikštelių rekonstravimo projektą, t. y.
neskaičiuojant aikštelės užstatymo)

34318,04 m2

Sklypo užstatymo tankumas  
(įvertinus aikštelių rekonstravimo 
projektą):

41,50 %

Sklypo užstatymo intensyvumas: 17,24 %

Statiniais užimta sklypo dalis 61,91 %
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4.4. Eamos būklės įvertinimas

Remontuojamų statinių vidutinis fizinis nusidėvėjimas apie 44%. Aprudijusios metalinės konstrukcijos, 
stiklų rėmai, dalinai sunykę stikliniai elementai. Būklė patenkinama, tinkamai atnaujinus statiniai gali būti
naudojami pagal numatomą paskirtį.

Numatomų remontuoti objektų fotofiksacija: 

4.5. Statinių sąrašas

Statinių naudojimo paskirtis nustatoma pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:

Statinio aprašymas Būsimas 
pavadinimas

Esama paskirtis Būsima 
paskirtis

Pagrindinis/
priklausinys

Pastabos

1 Pastatas – 
pagalbinis pastatas 
unikalus nr.:
1095-8029-7030
(žymėjimas plane - 3H1p)

Prekių 
rūšiavimo 
pastatas su 
paslaugų  
patalpomis

7.22. kitos 
paskirties pastatai 

7.22. kitos 
paskirties 
pastatai 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096 
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Keičiamas 
pavadinimas.

2 Pastatas – garažas 
unikalus nr.:
1095-5013-6079 
(žymėjimas plane - 7G1t)

Garažas 7.7. garažų 
paskirties pastatai 

7.7. garažų 
paskirties 
pastatai 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096 
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Pavadinimas
nekeičiamas.

3 Pastatas – budinčio 
pastatas
unikalus nr.:1095-8029-
7109 
(žymėjimas plane - 
10H1p)

Budinčio 
pastatas

7. Negyvenamieji 
pastatai 

7. 
Negyvenamiej
i pastatai 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096 
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Pavadinimas
nekeičiamas.

4 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7196 
(žymėjimas plane - 17Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.
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Statinio aprašymas Būsimas 
pavadinimas

Esama paskirtis Būsima 
paskirtis

Pagrindinis/
priklausinys

Pastabos

5 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7210 
(žymėjimas plane - 19Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

6 Pastatas – pagalbinis 
pastatas
unikalus nr.:1095-8029-
7020 
(žymėjimas plane – 2H1/p)

Prekių 
rūšiavimo 
pastatas su 
paslaugų  
patalpomis

7.22. kitos 
paskirties pastatai 

7.22. kitos 
paskirties 
pastatai 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096 
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Keičiamas 
pavadinimas.

7 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7230 
(žymėjimas plane - 21Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

8 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7252 
(žymėjimas plane - 23Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis. 
Keičiamas 
pavadinimas.

9 Pastatas – cheminis cechas
unikalus nr.:1095-8029-
7096 
(žymėjimas plane – 9P1/p)

Paslaugų 
pastatas

7.8. gamybos, 
pramonės 
paskirties pastatai 

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Pagrindinis Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

10 Pastatas – šiluminis 
mazgas 
unikalus nr.:1095-8029-
7118 (žymėjimas plane – 
11H1/p)

Prekių 
rūšiavimo 
pastatas

7.22. kitos 
paskirties pastatai 

7.22. kitos 
paskirties 
pastatai 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096 
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Keičiamas 
pavadinimas.

11 Pastatas – katilinė 
unikalus nr.:1095-8029-
7185 
(žymėjimas plane – 15H1/
ž)

Garažas 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.17. 
pagalbinio 
ūkio paskirties
pastatai 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Keičiamas 
pavadinimas.

12 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7430 (žymėjimas plane – 
36Š1/g)

Prekybos 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

13 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7441 (žymėjimas plane – 
37Š1/g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

14 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7452 (žymėjimas plane – 

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 

Atliekami remon-
to darbai. Keičia-
ma pastato paskir-
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Statinio aprašymas Būsimas 
pavadinimas

Esama paskirtis Būsima 
paskirtis

Pagrindinis/
priklausinys

Pastabos

38Š1/g) žymėjimas plane -
1E2p

tis. Keičiamas 
pavadinimas.

15 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7463 
(žymėjimas plane – 
39Š1/g)

Prekybos 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

16 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7474 
(žymėjimas plane – 
40Š1/g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

17 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7485 
(žymėjimas plane – 
41Š1/g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

18 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7496 
(žymėjimas plane – 
42Š1/g)

Prekybos 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

19 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7509 
(žymėjimas plane – 
43Š1/g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

20 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7514 
(žymėjimas plane – 
44Š1/g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

21 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7528 
(žymėjimas plane – 
45Š1/g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

22 Pastatas – šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7530 
(žymėjimas plane – 
46Š1/g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis. 
Keičiamas 
pavadinimas.

23 Pastatas – garažas
unikalus nr.:1095-8029-
7685 
(žymėjimas plane – 61G1/
b)

Garažas 7.7. garažų 
paskirties pastatai

7.7. garažų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Pavadinimas 
nekeičiamas.
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Statinio aprašymas Būsimas 
pavadinimas

Esama paskirtis Būsima 
paskirtis

Pagrindinis/
priklausinys

Pastabos

24 Pastatas –
transformatorinė 
unikalus nr.:1095-8029-
7152  (žymėjimas plane – 
12H1p)

Prekių 
rūšiavimo 
pastatas su 
paslaugų 
patalpomis

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.22. kitos 
paskirties 
pastatai 
(prekių 
rūšiavimo 
pastatai) 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096 
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Jokie darbai neat-
liekami. Keičiama
pastato paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

25 Pastatas –
transformatorinė 
unikalus nr.:1095-8029-
7163 
(žymėjimas plane – 
13H1p)

Prekių 
rūšiavimo 
pastatas su 
paslaugų 
patalpomis

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.22. kitos 
paskirties 
pastatai 
(prekių 
rūšiavimo 
pastatai) 

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Jokie darbai 
neatliekami.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

26 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7330 
(žymėjimas plane – 31Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

27 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7341 
(žymėjimas plane – 32Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

28 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7352 
(žymėjimas plane – 33Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

29 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7363 
(žymėjimas plane – 34Š1g)

Prekybos 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

30 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7374 
(žymėjimas plane – 35Š1g)

Prekybos 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

31 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7541 
(žymėjimas plane – 47Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

32 Pastatas –šiltnamis
unikalus nr.:1095-8029-
7552 
(žymėjimas plane – 48Š1p)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

33 Pastatas –koridorius-
praėjimas
unikalus nr.:1095-8029-
7720
(žymėjimas plane – 

Paslaugų 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
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Statinio aprašymas Būsimas 
pavadinimas

Esama paskirtis Būsima 
paskirtis

Pagrindinis/
priklausinys

Pastabos

69H1g) pavadinimas.

34 Pastatas –šiltnamis
unikalus nr.:1095-8029-
7141 
(žymėjimas plane – 16Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

35 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7209 
(žymėjimas plane – 18Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

36 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7222 
(žymėjimas plane – 20Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis. Keičia-
mas pavadinimas.

37 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7241 
(žymėjimas plane – 22Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

38 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7263 
(žymėjimas plane – 24Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

39 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7274 
(žymėjimas plane – 25Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

40 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7285 
(žymėjimas plane – 26Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

41 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7296 
(žymėjimas plane – 27Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

42 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7309 
(žymėjimas plane – 28Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

43 Pastatas –šiltnamis Nemotorinio 7.17. pagalbinio 7.4. paslaugų Priklausinys Atliekami 
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Statinio aprašymas Būsimas 
pavadinimas

Esama paskirtis Būsima 
paskirtis

Pagrindinis/
priklausinys

Pastabos

unikalus nr.:1095-8029-
7310 
(žymėjimas plane – 29Š1g)

transporto 
dirbtuvės 

ūkio paskirties 
pastatai

paskirties 
pastatai

statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

44 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7324 
(žymėjimas plane – 30Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7016 
žymėjimas plane -
1E2p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

45 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7563 
(žymėjimas plane – 49Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

46 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7574 
(žymėjimas plane – 50Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

47 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7585 
(žymėjimas plane – 51Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

48 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7609 
(žymėjimas plane – 52Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

49 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7596 
(žymėjimas plane – 53Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

50 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7616 
(žymėjimas plane – 54Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

51 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7620 
(žymėjimas plane – 55Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

52 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7630 
(žymėjimas plane – 56Š1g)

Aikštelė 7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p. 

Rekonstruojamas 
pagal atskirą 
projektą.

53 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7641 
(žymėjimas plane – 57Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
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Statinio aprašymas Būsimas 
pavadinimas

Esama paskirtis Būsima 
paskirtis

Pagrindinis/
priklausinys

Pastabos

pavadinimas.

54 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7652 
(žymėjimas plane – 58Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

55 Pastatas –šiltnamis 
unikalus nr.:1095-8029-
7663 
(žymėjimas plane – 59Š1g)

Nemotorinio 
transporto 
dirbtuvės 

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.4. paslaugų 
paskirties 
pastatai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Keičiama pastato 
paskirtis.
Keičiamas 
pavadinimas.

56 Pastatas – Koridorius-
praėjimas
unikalus nr.:1095-8029-
7709 (nuo 36 Š1g 
iki 59 Š1g)

Paslaugų 
pastato 
stoginė

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

5.2.4. kiti 
inžineriniai 
statiniai

Priklausinys 
statiniui unik. nr.:
1095-8029-7096
žymėjimas plane 
– 9P1/p

Atliekami 
remonto darbai.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Keičiamas 
pavadinimas.

57 Pastatas - Šiltnamis su 
tarnybine (pagalbine) 
patalpa
unikalus nr.: 1095-8029-
7674
(žymėjimas plane – 
60Š1/g)

Prekybos 
pastato 
dirbtuvės

7.17. pagalbinio 
ūkio paskirties 
pastatai

7.17. 
pagalbinio 
ūkio paskirties
pastatai

Priklausinys 
pastatui Nr. 1095-
8029-7016
žymėjimas plane 
– 1E2p

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Keičiamas 
pavadinimas.

58 Pastatas - Prekybos 
centras
Unikalus nr: 1095-8029-
7016
(žymėjimas plane – 1E2p)

Prekybos 
centras

5. Prekybos 5. Prekybos Pagrindinis 
daiktas

Jokie darbai 
neatliekami.
Pastato paskirtis 
nekeičiama.
Pavadinimas 
nekeičiamas.

4.6. Technologinio proceso aprašymas

Paslaugų paskirties pastatuose numatoma įrengti nemotorinių transporto priemonių remonto dirbtuves. 
Bus atliekami ardymo ir surinkimo darbai, gamyklinės detalės bus išmontuojamos ir keičiamos naujomis 
gamyklinėmis detalėmis. Jokie gamybos procesai nebus vykdomi, taršos nebus.

4.7. Inžineriniai tinklai

Visos aptarnaujančios patalpos numatomos esamuose statiniuose kurie sklypo plane pažymėti 9P1/p 
(paslaugų paskirties pastatas) ir 3H1/p (kitos paskirties pagalbinis pastatas).  Visos reikiamos inžinerinės 
sistemos šiuose pastatuose išliks esamos. Jokie papildomi inžineriniai tinklai šiuo projektu 
neprojektuojami ir pagal šį projektą nebus įrengiami, perkeliami ar remontuojami.

Gaisro gesinimo priemonių, gaisrinio evakuavimo, žaibosaugos, lietaus nuotekų nuvedimo sistemos 
projektuojamos atskiru projektu. Šias sistemas privaloma suprojektuoti ir įrengti iki statybos užbaigimo.
 
4.8. Susisiekimo komunikacijos

Privažiavimas iki statinių išlieka esamas, nauji keliai neprojektuojami. 

4.9. Energinis naudingumas
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Remonto dirbtuvių patalpos papildomai nešiltinamos, jose žiemos metu numatoma 10° vidaus oro 
temperatūra.
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4.10. Statinių architektūriniai sprendiniai

Būsimiems paslaugų paskirties pastatams nebus atliekami jokie statybos darbai, dėl kurių pasikeistų 
pastato matmenys, todėl nei gabaritiniai nei vidaus matmenys nesikeis. Esamos metalinės konstrukcijos 
padengiamos ugniai atspariais dažais siekiant padidinti ugniai atsparumo klasę iki I.

Koridoriaus-praėjimo stikliniai fasadai nuardomi paliekant metalines laikančias statinio konstrukcijas, bei
stiklinę stogo dangą, tokiu būdu statinys pertvarkomas į atvirą stoginę.

Remonto dirbtuvių patalpos papildomai nešiltinamos, jose žiemos metu numatoma 10° vidaus oro 
temperatūra.

4.7.1. Statinių aukščiai

Statinių aukščiai nekinta, išlieka esami.

4.7.2. Išorės apdaila

Būsimų paslaugų paskirties pastatų apdaila nekeičiama, koridoriaus-praėjimo fasadai keičiami nuardant 
stiklinę fasadų dangą, stogą paliekant esamą.

STATINIO PROJEKTO VADOVAS:
ROKAS MAZURONIS,
ARCHITEKTO KVALIFIKACIJOS 
ATESTATO NR. A 1732

STATYTOJAS:
UAB „SKR BALTIC“
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5. BRĖŽINIAI

EILĖS
NR.

DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS
PSL.
NR.

1 2019/OSLO G. 1/KR-TP BŪSIMŲ PASKIRČIŲ SCHEMA, M 1:1000

2 2019/OSLO G. 1/KR-TP
16Š1/G, 18Š1/G, 20Š1/G, 22Š1/G, 24Š1/G, 28Š1/G-33Š1/G, 
37Š1/G, 38Š1/G, 40Š1/G, 41Š1/G, 43Š1/G, 44Š1/G, 45Š1/G, 
46Š1/G, 57Š1/G, 58Š1/G, 59Š1/G, PLANAI,  M 1:200

3 2019/OSLO G. 1/KR-TP

16Š1/G, 18Š1/G, 20Š1/G, 22Š1/G, 24Š1/G, 28Š1/G-33Š1/G, 
37Š1/G, 38Š1/G, 40Š1/G, 41Š1/G, 43Š1/G, 44Š1/G, 45Š1/G, 
46Š1/G, 57Š1/G, 58Š1/G, 59Š1/G, FASADAI IR PJŪVIS,  M 
1:200

4 2019/OSLO G. 1/KR-TP
17Š1G, 19Š1G, 21Š1G, 23Š1G, 25Š1/G, 26Š1/G, 27Š1/G, 
34Š1G, 35Š1G, 36Š1/G, 39Š1/G, 42Š1/G PLANAI, M 1:200

5 2019/OSLO G. 1/KR-TP
17Š1G, 19Š1G, 21Š1G, 23Š1G, 25Š1/G, 26Š1/G, 27Š1/G, 
34Š1G, 35Š1G, 36Š1/G, 39Š1/G, 42Š1/G FASADAI IR 
PJUVIS, M 1:200

6 2019/OSLO G. 1/KR-TP PASTATO 9P1/P PLANAI, M 1:200

7 2019/OSLO G. 1/KR-TP PASTATO 9P1/P FASADAI, M 1:200

8 2019/OSLO G. 1/KR-TP PASTATO 12H1/P PLANAI, M 1:100

9 2019/OSLO G. 1/KR-TP PASTATO 12H1/P FASADAI IR PJUVIS, M 1:100

10 2019/OSLO G. 1/KR-TP PASTATO 13H1/P PLANAI, M 1:100

11 2019/OSLO G. 1/KR-TP PASTATO 13H1/P FASADAI IR PJUVIS A-A, M 1:100

ATEST.NR.

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, 
kitų inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių 
paskirtį į paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos 
paskirties inžinerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, 
kapitalinio remonto projektas

A 1732 PV R. MAZURONIS 2019

BRĖŽINIAI

LAIDA

A 1732 PDV R. MAZURONIS 2019

0A 1732 ARCH. R. MAZURONIS 2019

ETAPAS
STATYTOJAS:
UAB „SKR BALTIC“

2019/OSLO G. 1/KR-TP

LAPAS LAPŲ

TP
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PV   R. MAZURONIS

Būsimų paskirčių schema,  M 1:1000
A 1732

Statytojas:
UAB "SKR BALTIC"

Lapas Lapų
ARCH

1

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų 
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į 
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži- 
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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SITUACIJOS VIETA

5187 m²

5549 m²

5190 m²

4217 m²

4030 m²

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai, kurių 
paskirtis keičiama į paslaugų paskirtį

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

4030 m²
Formuojami gaisriniai skyriai su 
nurodytais jų plotais

Kitos paskirties pastatai

Paslaugų paskirties pastatas

Kiti inžineriniai statiniai

Pastatai rekonstruojami į 
kitos paskirties inžinerinius statinius

Garažų paskirties pastatai

Negyvenamosios paskirties pastatai

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai

Prekybos paskirties pastatas

Pagal galiojantį statybos leidimą 
įrengiama aikštelė
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Su visais projekto sprendiniais 
susipažinau, sutinku, neprieštarauju ir tvirtinu.

Užsakovas: UAB „SKR Baltic“

Pastabos:
1. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
2. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
3. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
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PDV 2019

UAB „SKR Baltic“TP  2019/OSLO G. 1/KR-TP

Etapas

ARCH

A 1732   R. Mazuronis

A 1732   R. Mazuronis 2019

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Aukšto planas

Stogo planas

Remontuojamų statinių metalinės
konstrukcijos dažomos ugniai
atsparumą gerinančiais dažais

X - kintantis matmuo.

Pastatams:

16Š1/g, 18Š1/g, 20Š1/g, 22Š1/g,
24Š1/g, 28Š1/g, 29Š1/g, 30Š1/g,
31Š1/g, 32Š1/g, 33Š1/g
X=47,7 m

Pastatams:

37Š1/g, 38Š1/g, 40Š1/g, 41Š1/g,
43Š1/g, 44Š1/g, 45Š1/g, 46Š1/g,
57Š1/g, 58Š1/g, 59Š1/g
X=84,5 m

16Š1/g, 18Š1/g, 20Š1/g, 22Š1/g, 24Š1/g, 28Š1/g-33Š1/g,
37Š1/g, 38Š1/g, 40Š1/g, 41Š1/g, 43Š1/g, 44Š1/g, 45Š1/g,
46Š1/g, 57Š1/g, 58Š1/g, 59Š1/g, planai,  M 1:200

Pastabos:

1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei konstrukcijų ir statybinių medžiagų degumo
klasės nurodytos gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
6. Jokie žemės kasimo darbai neatliekami, tik dažomos konstrukcijos ugniai atsparumą gerinančiais dažais.
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UAB „SKR Baltic“TP  2019/OSLO G. 1/KR-TP

Etapas

ARCH

A 1732   R. Mazuronis

A 1732   R. Mazuronis 2019

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Pjuvis A-A

Remontuojamų statinių metalinės
konstrukcijos dažomos ugniai
atsparumą gerinančiais dažais

16Š1/g, 18Š1/g, 20Š1/g, 22Š1/g, 24Š1/g, 28Š1/g-33Š1/g,
37Š1/g, 38Š1/g, 40Š1/g, 41Š1/g, 43Š1/g, 44Š1/g, 45Š1/g,
46Š1/g, 57Š1/g, 58Š1/g, 59Š1/g, fasadai ir pjūvis,  M 1:200

Pastabos:

1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei
konstrukcijų ir statybinių medžiagų degumo klasės nurodytos
gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami
atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
6. Jokie žemės kasimo darbai neatliekami, tik dažomos
konstrukcijos ugniai atsparumą gerinančiais dažais.
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17Š1g, 19Š1g, 21Š1g, 23Š1g, 25Š1/g, 26Š1/g,
27Š1/g, 34Š1g, 35Š1g, 36Š1/g, 39Š1/g, 42Š1/g
planai, M 1:200

Etapas

ARCH

A 1732   R. Mazuronis

A 1732   R. Mazuronis 2019

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Stogo planas

Demontuojamas šiltnamių fasadas
Demontuojamas šiltnamių fasadas

Demontuojamas šiltnamių fasadas
Demontuojamas šiltnamių fasadas

X - kintantis matmuo.

Pastatams:

17Š1g, 19Š1g, 21Š1g,
23Š1g, 25Š1/g, 26Š1/g,
27Š1/g, 34Š1g, 35Š1g
X=47,7 m

Pastatams:

36Š1/g, 39Š1/g, 42Š1/g
X=84,5 m

Pastabos:

1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei konstrukcijų ir statybinių medžiagų degumo
klasės nurodytos gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
6. Jokie žemės kasimo darbai neatliekami, demontuojama tik antžeminė statinių dalis.
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17Š1g, 19Š1g, 21Š1g, 23Š1g, 25Š1/g, 26Š1/g,
27Š1/g, 34Š1g, 35Š1g, 36Š1/g, 39Š1/g, 42Š1/g
fasadai ir pjuvis, M 1:200

Etapas

ARCH

A 1732   R. Mazuronis

A 1732   R. Mazuronis 2019

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Demontuojamas šiltnamių fasadas

Demontuojamas šiltnamių fasadas Demontuojamas šiltnamių fasadas

Demontuojamas šiltnamių fasadas

Pastabos:

1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei konstrukcijų ir statybinių medžiagų
degumo klasės nurodytos gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
6. Jokie žemės kasimo darbai neatliekami, demontuojama tik antžeminė statinių dalis.
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Pastato 9P1/p planai, M 1:200

Etapas

ARCH

A 1732   R. Mazuronis

A 1732   R. Mazuronis 2019

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas  Plotas (m²)
1-1 Paslaugų patalpa 109,86
1-2 Paslaugų patalpa 93,94
1-3 Pagalbinė patalpa 17,42
1-4 Kabinetas  14,67
1-5 Paslaugų patalpa 38,55
1-6 Paslaugų patalpa 27,76
1-7 Pagalbinė patalpa 10,48
1-8 Pagalbinė patalpa 4,49
1-9 Pagalbinė patalpa 3,84
1-10 Pagalbinė patalpa 5,29
1-11 Koridorius  8,97
Iš viso   335,27

Pastabos:

1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei
konstrukcijų ir statybinių medžiagų degumo klasės nurodytos
gaisrinės saugos dalyje.

2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojama
atskiru projektu.

3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.

4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.

5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
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Etapas
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Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas

1 4
Prisijungia
koridorius-praėjimas A C
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Fasadas 1-4 Fasadas A-C

Fasadas C-AFasadas 4-1

Pjuvis A-A

Pastabos:

1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei
konstrukcijų ir statybinių medžiagų degumo klasės nurodytos
gaisrinės saugos dalyje.

2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojama
atskiru projektu.

3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.

4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.

5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
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Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Ground Floor

Patalpų eksplikacija
Nr.  Pavadinimas   Plotas (m²)
1-1 Prekių rūšiavimo patalpa  58,31
1-2 Prekių rūšiavimo patalpa 60,22
Iš viso    118,53

Pastabos:
1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei konstrukcijų ir statybinių
medžiagų degumo klasės nurodytos gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
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Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Pastabos:
1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei konstrukcijų ir statybinių medžiagų
degumo klasės nurodytos gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
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Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Patalpų eksplikacija
Nr.  Pavadinimas   Plotas (m²)
1-1 Prekių rūšiavimo patalpa  57,81
Iš viso    57,81

Pastabos:
1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei konstrukcijų ir statybinių
medžiagų degumo klasės nurodytos gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
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Etapas
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Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų
inžinerinių statinių paskirties statinio, keičiant statinių paskirtį į
paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inži-
nerinių statinių, Oslo g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas
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Pastabos:
1. Statinio konstrukcijos elementų atsparumo ugniai klasės, bei konstrukcijų ir statybinių
medžiagų degumo klasės nurodytos gaisrinės saugos dalyje.
2. Gaisro gesinimo priemonių sistema (hidrantai) projektuojami atskiru projektu.
3. Gaisrinio evakuavimo sistema projektuojama atskiru projektu.
4. Žaibosaugos sistema projektuojama atskiru projektu.
5. Lietaus nuotekų sistema projektuojama atskiru projektu.
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