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RODIKLIAI

Mato
vnt.

Kiekis

1. sklypo plotas

m2

607

Esamas - Nesikeičia

2. sklypo užstatymo intensyvumas

---

0,26

Nesikeičia

3. sklypo užstatymo tankumas

%

35

Nesikeičia

Pavadinimas

Pastabos

I. SKLYPAS

II. PASTATAI
(unik. Nr. 4195-8023-9008)
(stat. kategorija – neypatingasis)

1. Pastatas – Laidojimo namai
(Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl.,
Mokyklos g. 1. Paskirtis - Paslaugų)
1.2. Pastato bendras plotas.*

m2

156,08

1.3. Pastato gyvenamasis plotas. *

2

m

---

1.4. Pastato naudingas plotas.*

m2

---

2

1.5. Pastato pagrindinis plotas. *

m

123,62

1.6. Garažų plotas. *

m2

---

1.7. Pastato tūris.*

Prieš – 155,74

Prieš – 84,38

3

706,00

Esamas (nesikeičia)

2

m

1.8. Užstatytas plotas*

m

211,00

Esamas (nesikeičia)

1.9. Aukštų skaičius.*

vnt.

1

Esamas (nesikeičia)

1.10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė

---

C

Esama (nesikeičia)

1.11. Ugniai atsparumo laipsnis

---

II

Nesikeičia

1.12. Turtinių vienetų (patalpų) skaičius pastate

vnt.

2

Prieš - 0

Turtinis vienetas NT-1 (Ritualinių paslaugų patalpa):
Bendras plotas*
Pagrindinis plotas*

m2
m2

135,84
103,38

Turtinis vienetas NT-2 (Telefonų stotis):
Bendras plotas*
Pagrindinis plotas*

m2
m2

20,24
20,24

Projekto vadovas
Rolandas Andrijauskas
(atest. Nr. 26473)

Paskirtis – paslaugų.

Paskirtis – Kita.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Projekto rengimo pagrindas.
1.1. Projekto rengimo dokumentai.
1.1.1. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai.
1.1.2. Žemės sklypo planas.
1.1.3. Kiti dokumentai.
1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai.
1.2.1. Įstatymai:
1.2.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
1.2.1.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
1.2.1.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
1.2.2. Statybos techniniai reglamentai:
1.2.2.1. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
1.2.2.2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
1.2.2.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
1.2.2.4. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;
1.2.2.5. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
1.2.2.6. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;
1.2.2.7. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
1.2.2.8. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
1.2.2.9. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
1.2.2.10. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;
1.2.2.11. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
1.2.2.12. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
1.2.2.13. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo;
1.2.2.14 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai;
1.2.2.15. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai;
1.2.2.16 STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai;
1.2.2.17. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys.
1.2.3. Higienos normos:
1.2.3.1. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas;
1.2.3.2. HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose.
1.2.4. Respublikinės statybos normos:
1.2.4.1. RSN 156-94 Statybinė klimatologija.
1.2.5. Kiti dokumentai:
1.2.5.1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
1.2.5.2. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės;
1.2.5.3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
1.2.5.4. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
1.2.5.5. Kiti normatyviniai statybos techniniai ir statinio saugos ir paskirties dokumentai, nurodyti projekte.
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2. IŠEITIES DUOMENYS. ESMA PADĖTIS.

Objektas:

Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio
Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr.
4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą
(7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir
kitos paskirties - telefonų stoties patalpą), projekto projektiniai pasiūlymai
Maišiagalos senojo miesto vieta (kodas 36733)
Maišiagalos piliakalnis su papiliu ir gyvenviete (kodas 24178)
Vizualinės apsaugos pozonis.

Žemės sklypas:
Vilniaus r. sav., Maišiagala, Mokyklos g. 1
Unik. Nr. 4147-0100-0039
Kad. Nr. 4147/0100:39
Paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos
Sklypo plotas: 0,0607 ha
Pastaba: po numatytų veiksmų žemės sklypo rodikliai nesikeičia.
Pastatas – telefonų stotis (po veiksmo – laidojimo namai):
Adresas: Vilniaus r. sav., Maišiagala, Mokyklos g.1
Unik. Nr. 4195-8023-9008
Paskirtis: Kita (po veiksmo – paslaugų)
Žymėjimas plane: 1H1/p
Statinio kategorija: Neypatingasis
Aukštų sk.: 1 (du)
Turtinių vienetų (patalpų) skaičius – 0 (po veiksmo 2 turtiniai vienetai – patalpos)
Bendras plotas – 155,74 m2 (po veiksmo – 156,08 m2)
Pagrindinis plotas – 84,38 m2 (po veiksmo – 123,62 m2)
Užstatytas plotas – 211,00 m2 (po veiksmo – nesikeičia)
Tūris – 706,00 m3 (po veiksmo nesikeičia).
Pastatas nuosavybės teise priklauso dviem juridiniam asmenim. UAB „Ligamis“ (87/100 pastato dalys) ir
AB „Telia Lietuva“ (13/100 pastato dalių). Patekimai į nuosavybės teise priklausančias dalis – atskiri,
tiesiogiai iš lauko.
Pagrindinės pastato konstrukcijos:
- Pamatai – gelžbetonis.
- Sienos – plytų mūras, išorės apdaila – dekoratyvinis tinkas.
- Perdanga – gelžbetonis.
- Stogo konstrukcija – plokščias, sutapdintas, stogo danga – bituminė, prilydoma.
- Pertvaros – blokelių / plytų mūras.
- Grindys – monolitinės.
- Langai / durys – plastikiniai gaminiai.
Pastato inžinerinės sistemos: vandentiekis, nuotekos, elektra prijungtos prie centralizuotų miesto
inžinerinių tinklų, šildymas – individuali centrinio šildymo sistema. Vėdinimas – esamas (mechaninis).
AB „Telia Lietuva“ priklausančioje pastato dalyje vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra, kadangi patalpoje
nėra pastovios darbo vietos ir žmonės joje nedirba ir nebūna. Kitų inžinerinių tinklų apskaitos vedamos
pagal esamus atskirus skaitiklius.
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Šalia pastato esančioje teritorijoje išlieka esamos dangos, nauji takai ir keliai neprojektuojami.
Žemės judinimo darbai nenumatomi.
Ryšys su gretimybėmis.
Nagrinėjamas pastatas yra Vilniaus r.
sav., Maišiagalos mstl., (Mokyklos g. 1). Pats
pastatas yra 1 aukšto.
Gretimybėse
vyrauja
mažaaukščiai
gyvenamieji (vienbučiai / dvibučiai) pastatai,
kurių aukštingumas 1 aukštas su mansarda.
Taip greta pastatytas vieno aukšto prekybos
paskirties pastatas – parduotuvė.
Nagrinėjamo
pastato
fasadai,
aukštingumas, tūris, užstatymas ir kiti išorės
rodikliai nesikeičia, todėl neigiamos įtakos
aplinkinei teritorijai, esamai ir planuojamai
planinei - erdvinei struktūrai nėra ir nebus.

Kultūros paveldo duomenys.
Kultūros vertybių registro žemėlapio duomenimis
nagrinėjamas pastatas patenka į Maišiagalos senojo miesto
vietą (kodas 36733) ir Maišiagalos piliakalnio su papiliu ir
gyvenviete vizualinės apsaugos pozonį.
Maišiagalos senojo miesto vieta:
Unikalus objekto kodas: 36733
Adresas: Vilniaus rajono sav., Maišiagalos sen.,
Maišiagalos mstl.,
Įregistravimo registre data: 2013-02-22
Statusas: Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Teritorijos: KVR objektas: 132373.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
Vertingosios savybės:
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Dūkštos dešiniojo kranto aukštumos dalis į ŠV nuo
Dūkštos slėnio, gana nuolaidus šio slėnio šlaitas ir dalis paties slėnio; dalis paviršiaus dirvonuoja, dalis
dirbama, dalis apaugusi medžiais, dalis užstatyta miestelio pastatais ir užklota gatvių danga); kultūrinis
sluoksnis (sudarytas iš tamsiai pilkos ir pilkos žemės, iki 1,5 m storio, su akmenų grindiniais ir
archeologiniais radiniais; sluoksnis apardytas, o vietomis suardytas įvairių žemės ir statybos darbų metu,
nedidelė dalis ištirta 1994 m., dalis ištirta 2010 m.;); kapai (nedegintų mirusiųjų XVI-XVII a. kapai su
įkapėmis ir be jų; dalis kapų suardyta vykdant įvairius žemės darbus, dalis ištirta 2010 m. archeologinių
tyrimų metu).
Maišiagalos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete:
Unikalus objekto kodas 24178
Adresas: Vilniaus rajono sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl.,
Įregistravimo registre data: 1997-05-05
Statusas: Paminklas
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis
Rūšis: Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą: Kompleksas
Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1254KP
Amžius: I t-mečio po Kr. pr. – XIV a.
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Kompleksą sudaro:
1. Maišiagalos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi, Bonos pilimi (5666);
2. Maišiagalos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papilys (36730);
3. Maišiagalos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė (24179).
Teritorijos: KVR objektas: 69169.00 kv. m
Vizualinės apsaugos pozonis: 1413456.32 kv. m
Vertingųjų savybių pobūdis:
• Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
• Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
• Kraštovaizdžio;
Vertingosios savybės:
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Dūkštos dešiniojo kranto aukštumos P pakraštyje
esanti atskira kalva, iš PR juosiama Dūkštos, o R ir P pusėse supama slėnio, šios kalvos papėdės ir
aukštumos kraštas bei šlaitai į R, ŠR, Š, ŠV, V ir PV nuo kalvos; piliakalnio kalva ir dalis jos papėdžių
apaugę retais lapuočiais medžiais, kalvos viršus labai apardytas XIX a. pabaigoje jį kasinėjant, jos ŠV šlaite
buvę įrengti laiptai dabar suirę, PV papėdėje padarytas iš iškalinėtų ir natūralių akmenų sukrautas paminklas
- kompozicija, dalis papėdžių ir aukštumos krašto dirvonuoja, dalis dirbama, o dalis užstatyta miestelio
pastatais);
7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su
objektais ar vietovėmis - piliakalnyje stovėjo medinė Maišiagalos pilis, kurią 1365 m. rugpjūčio
antrojoje pusėje puolė, užėmė ir sudegino nuo Vilniaus su Vokiečių ordino kariuomene žygiavęs
Kęstučio sūnus Butautas, po to ji buvo atstatyta ir minima 1377 m., o 1390 m. Ordinas vėl užėmė ir
sudegino pilį, iš jos išsivesdamas 1340 belaisvių.
Nagrinėjamas pastatas – Telefonų stotis (Vilniaus r. sav., Maišiagala, Mokyklos g. 1, unik. Nr. 4195-80239008) pastatytas 1958 m. ir 2021 – 2022 m. kapitaliai remontuotas. Pastatui daugiau kaip 50 metų, pagal
amžiaus cenzą jis laikomas kaip kultūros paveldo statinys, tačiau pastatas neturi kultūros paveldui būdingų
vertingųjų savybių požymių.
Numatomi veiksmai (paskirties keitimas ir paprastojo remonto darbai pastato viduje) neturės neigiamos
įtakos saugomai teritorijai, saugomiems elementams, pastatui, gretimybėms ar tretiesiems asmenims.
Žemės judinimo darbai nenumatomi.
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.
Šiuo projektu esamo Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio
Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr. 4147/0100:39) pagrindinė
naudojimo paskirtis keičiama iš kitos į paslaugų (laidojimo namai).
Pastatas nuosavybės teise priklauso dviem juridiniam asmenim. UAB „Ligamis“ (87/100 pastato
dalys) ir AB „Telia Lietuva“ (13/100 pastato dalių). Patekimai į nuosavybės teise priklausančias dalis –
atskiri, tiesiogiai iš lauko.
Keičiant pagrindinę pastato paskirtį, pastate formuojami du atskiri turtiniai vienetai – patalpos.
Formuojamo turtinio vieneto NT-1 (Ritualinių paslaugų patalpa) pagrindinė naudojimo paskirtis pagal pastato
naudojimo paskirtį – paslaugų, o formuojamo turtinio vieneto NT-2 (telefonų stotis) pagrindinė naudojimo
paskirtis – kita.
Formuojamas turtinis vienetas NT-1 (Paskirtis - paslaugų, pavadinimas - Ritualinių paslaugų
patalpa) nuosavybės teise priklausys - UAB "Ligamis", o formuojamas turtinis vienetas - NT-2 (Paskirtis kita, pavadinimas - Telefonų stotis) nuosavybės teise priklausys - Telia Lietuva, AB.
Pakeitus pastato paskirtį į paslaugų (laidojimo namai) ir suformavus du turtinius vienetus (patalpas),
vienoje patalpoje (NT-1) numatoma teikti ritualines paslaugas. Patalpose numatomos dvi šarvojimo salės,
prekybos salė (gėlių ir ritualinės atributikos pardavimas) bei pagalbinės patalpos.
Antrame turtiniame vienete (patalpoje NT-2) lieka telefonų stotis, patalpų paskirtis – kita. Patalpoje
nėra pastovios darbo vietos ir žmonės joje nedirba ir nebūna, atvyksta tik retkarčiais, esant poreikiui.
Patekimai į formuojamus turtinius vienetus – patalpas esami tiesiogiai iš lauko. Įėjimai į turtinį
vienetą NT-1 (Ritualinių paslaugų patalpa) pritaikyti žmonėms su negalia.
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Pagrindiniai rodikliai:

Turtiniame vienete NT-1 (ritualinių paslaugų patalpa) atliekami minimalūs paprastojo remonto darbai.
Sanitariniame mazge išgriaunama viena pertvarėlė, tokiu būdu padidinant san. mazgą ir jį pritaikant
žmonėms su negalia. Išgriautos pertvaros vietoje atliekami apdailos darbai.
Patalpų viduje atliekant paprastojo remonto darbus, pastato laikančiosios konstrukcijos
nepažeidžiamos ir neliečiamos. Žemės judinimo darbai nenumatomi.
Atliekant remonto darbus, esminiai standumo rodikliai, gaisro apkrova ir pavojingumas nekeičiami,
pagrindinės pastato konstrukcijos neliečiamos. Išorinės ir vidinės sienos atitinka šilumos, garso ir
priešgaisrinius reikalavimus.
Darbai atliekami pagal gamintojo, rangovo nurodymus ir rekomendacijas. Dėl konstrukcinių
sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi. Iškilus neaiškumams dėl konstrukcijų statybos eigoje, užsakomi
darbo brėžiniai ir atliekami konstrukcijų skaičiavimai. Visais atvejais būtina laikytis darbų saugos reikalavimų
ir statybos darbų atlikimo technologijų. Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir atitikti joms keliamus
reikalavimus.
Remonto periodu, susidariusios statybinės atliekos bus kaupiamos šiukšlių maišuose ar specialiuose
atliekų konteineriuose, pagal sutartį bus išvežamos į specializuotą statybinių atliekų rūšiavimo ir saugojimo
aikštelę.
Pastato, fasadai, aukštingumas, užstatymas, tūris ir kiti išorės matmenys nesikeičia. Trečiųjų
asmenų interesai nepažeidžiami.
Atliekamas paskirties keitimas, patalpų formavimas, ir remonto darbai neturės neigiamos įtakos
aplinkinei teritorijai ir greta esantiems pastatams bei tretiesiems asmenims.
Inžinerinis aprūpinimas.
Pastato inžinerinės sistemos: vandentiekis, nuotekos, elektra prijungtos prie centralizuotų miesto
inžinerinių tinklų, šildymas – individuali centrinio šildymo sistema. Vėdinimas – esamas (mechaninis).
AB „Telia Lietuva“ priklausančioje pastato dalyje vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra, kadangi
patalpoje nėra pastovios darbo vietos ir žmonės joje nedirba ir nebūna. Kitų inžinerinių tinklų apskaitos
(elektros) vedamos pagal esamus atskirus skaitiklius. Šildymas - elektriniai radiatoriai.
Automobilių stovėjimo vietos.
Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ automobilių
stovėjimo vietų skaičius pagal pastato paskirtį nereglamentuojamas.
Žemės sklype yra 5 automobilių stovėjimo vietos. Atsižvelgus į žemės sklypo dydį, naujų automobilių
stovėjimo vietų įrengimas neįmanomas.
Esant didesniam poreikiui, automobiliai gali būti parkuojami Šv. Antano gatvėje esančioje
asfaltuotoje aikštelėje ir Vilniaus gatvėje vienoje eismo juostoje. Atstumas iki įėjimų į pastatą neviršija 500 m.
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Reikalavimai žmonėms su negalia.
Patalpų išplanavimas ir aplinka atitinka reikalavimus keliamus žmonėms su negalia. Pagrindinių
patalpų vidaus durų pločiai 1,0 m ir daugiau (durų laisvas plotis daugiau negu 0,85m), esamos durys be
slenksčių. Patalpose užtikrinamas vertikalus ir horizontalus judėjimas žmonėms su negalia. Žmonių judėjimo
keliuose grindys yra viename lygyje, pastatas yra vieno aukšto. Įėjimo durų plotis daugiau negu 1 metras.
Patalpose įrengiamas vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims B tipo reikalavimus
atitinkantis tualetas.
Įstiklintos (stiklinės) ir visiškai stiklinės ativaros, langai
ir durys aiškiai žymimos vaizdiniais indikatoriais.
(900–1 000) mm ir (1 300–1 400) mm aukštyje virš
grindų lygio įrengiami 75 mm aukščio ištisiniai
vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio
koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų.
Rekomenduojama (100–300) mm aukštyje įrengti
papildomą vaizdinį indikatorių (žr. paveikslą). Siekiant
atsižvelgti
į
apšvietimo
sąlygas
ir
foną,
rekomenduojama naudoti vaizdinius indikatorius,
sudarytus iš dviejų skirtingų spalvų, kurių tarpusavio
LRV skirtumas yra 60 balų.
Nenaudoti sidabruoto arba itin atspindinčio
stiklo. Visos atskiros įstiklintų vitrinų briaunos turi
turėti juostą, regimai išsiskiriančią iš fono, prieš kurį
yra matomos (žr. paveikslą). Ten, kur yra langai iki
žemės ir yra varstomi, turi būti numatyti turėklai.
Kitų durų ženklinimas atliekamas vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus reikalavimais.
Patalpų vidaus suplanavimas pritaikytas žmonių su negalia reikmėms:
- patalpose žmonės su negalia gali judėti nevaržomai visose viešai prieinamose patalpose.
- žmonių su negalia poreikiams yra pritaikytas B tipo san. mazgas.
- įėjimai, durys ir judėjimui skirtos vietos yra pakankamo pločio ir be slenksčių arba su minimaliais
slenksčiais.
Visais atvejais įrengiant patalpas, vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO
21542:2011 ir kitų privalomųjų dokumentų reikalavimais.
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4. GAISRINĖ SAUGA.
Bendrieji reikalavimai.
Formuojant turtinius vienetus (patalpas) ir keičiant paskirtį, patalpų ir viso pastato priešgaisrinė
schema nekinta. Pastate ir patalpose nenumatoma veikla susijusi su gaisro apkrovos ar pavojingumo
didinimu. Esami evakuaciniai keliai nekeičiami.
Remonto darbai atliekami taip, kad kilus gaisrui, būtų:
- ribojamas ugnies bei dūmų plitimas;
- žmonės galėtų saugiai evakuotis iš statinio naudojantis esamais evakuaciniais keliais arba
galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.
Gaisrų gesinimas:
Gaisro metu, vanduo, išorės gaisrų gesinimui bus
imamas iš šalia esančio vandens telkinio, kuris nuo
pastato nutolęs 60 m – t.y. priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos teritorijoje esantis paviršinis vandens telkinys
numatytas gaisrų gesinimui.

5. HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA.
Pastate ir patalpose, nenumatoma jokia aplinkai ar žmonių sveikatai pavojinga veikla. Pastatai
nepriskiriami prie objektų, kuriuose gali būti saugomos kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos,
viršijant leistinus ribinius kiekius, taip pat patalpos nepatenka į pavojingų objektų poveikio zoną. (LR
Aplinkos ministro 1999-07-19 įsakymas Nr.221).
Remonto darbai atliekami taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių
priežasčių:
- kenksmingų dujų išsiskyrimo;
- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore;
- vandens taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo;
- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo;
- drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose.
Numatoma veikla ir technologija.
Pakeitus pastato paskirtį į paslaugų (laidojimo namai) ir suformavus du turtinius vienetus (patalpas),
vienoje patalpoje (NT-1) numatoma teikti ritualines paslaugas. Patalpose numatomos dvi šarvojimo salės,
prekybos salė (gėlių ir ritualinės atributikos pardavimas) bei pagalbinės patalpos.
Antrame turtiniame vienete (patalpoje, NT-2) lieka telefonų stotis, patalpų paskirtis – kita. Patalpoje
nėra pastovios darbo vietos ir žmonės joje nedirba ir nebūna, atvyksta tik retkarčiais, esant poreikiui.
Patalpose nebus vykdoma jokia pavojinga veikla, galinti kelti pavojų žmonėms, aplinkai ir
gretimybėms ar viršyti leistinus triukšmo ir oro taršos ribinius dydžius.
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Patalpų apšvietimas.
Patalpų natūralus apšvietimas esamas - per langus. Taip pat įrengtas patalpų dirbtinis apšvietimas.
Dirbtinis patalpų apšvietimas turi atitikti HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas.
Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"
Inžinerinės sistemos:
Pastato inžinerinės sistemos: vandentiekis, nuotekos, elektra prijungtos prie centralizuotų miesto
inžinerinių tinklų, šildymas – individuali centrinio šildymo sistema – elektriniai radiatoriai. Vėdinimas –
esamas (mechaninis).
AB „Telia Lietuva“ priklausančioje pastato dalyje (formuojamas turtinis vienetas NT-2)
vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra, kadangi patalpoje nėra pastovios darbo vietos ir žmonės joje
nedirba ir nebūna. Kitų inžinerinių tinklų apskaitos (elektros) vedamos pagal esamus atskirus skaitiklius.
Šildymas - elektriniai radiatoriai.
Statinio naudojimo sauga.
Patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego
nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo)
rizikos.
Patalpose yra normalios sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės rėžimas,
geriamos kokybės vandens tiekimas bei nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir
dirbtinis apšvietimas. Inžinerinės pastato sistemos prijungtos prie miesto inžinerinių tinklų.
Remonto ir eksploatavimo metu, aplinkos komponentams (dirvožemiui, vandeniui, orui, žemės
gelmėms ir kt.) neigiamo poveikio nebus. Remonto ir eksploatacijos metu, naujų taršos šaltinių ar galimo
poveikio (cheminio, fizikinio, biologinio ar kt.) aplinkai nenumatoma, gretimų žemės sklypų ar pastatų
savininkai nepatogumų nepatirs.

Projekto dalies vadovas (KPD)
Sigitas Kasteckas
(Atest. Nr. 0473)
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INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
Nr. 375380

Atestato
Nr.

Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com

R. Andrijauskas

26473

PV

0473

PDV (KPD) S. Kasteckas

2022.07
2022.07

Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio
Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr.
4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą
(7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir kitos
paskirties - telefonų stoties patalpą), projekto projektiniai pasiūlymai
Laida
Brėžinys
Situacijos schema
0

Užsakovas (statytojas):
UAB "Ligamis" įm.k. 181684849

Lapas Lapų

2022-07/M1-PRP-SS

1

1

Š
Formuojamas turtinis vienetas NT-2:
Pavadinimas: Telefonų stotis
Paskirtis: Kita
Nuosavybė: AB "Telia Lietuva"

V

R

P
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

13 .

10

Žemės sklypų ribos
Nagrinėjamas pastatas
Formuojamas turtinis vienetas - NT-1 (patalpa)
Paskirtis - paslaugų, pavadinimas - Ritualinių paslaugų patalpa.
Nuosavybė - UAB "Ligamis"
Formuojamas turtinis vienetas - NT-2 (patalpa)
Paskirtis - kita, pavadinimas - Telefonų stotis.
Nuosavybė - Telia Lietuva, AB

Objekto vieta

Esamas įvažiavimas į sklypą
Esami įėjimai į pastatą (patalpas)

RODIKLIAI

10

Uždari buitiniai atliekų konteineriai

Pavadinimas
Paskirtis

Unikalus Nr.
Bendras plotas, m²
Pagrindinis plotas, m²
Užstatytas plotas, m²
Tūris, m³
Aukštų skaičius, vnt.
Turtinių vienetų
(patalpų) sk. vnt.

Nagrinėjamas pastatas
Vilniaus r. sav., Maišiagala, Mokyklos g.1
Unik. Nr. 4195-8023-9008
Žymėjimas plane: 1H1/p
Statinio kategorija: Neypatingasis

PO

Telefonų stotis

Pastatas
Laidojimo namai

Kita

Palsaugų

NT-1
Ritualinių paslaugų patalpa

4195-8023-9008
155.74
84.38
211.00
706.00
1

--156.08
123.62
211.00
706.00
1

0

2

NT-2
Telefonų stotis

Palsaugų

Vilniaus r. sav. Maišiagala, Vilniaus r. sav. Maišiagala,
Mokyklos g. 1
Mokyklos g. 1

Adresas

Žemės sklypas:
Vilniaus r. sav., Maišiagala, Mokyklos g. 1
Unik. Nr. 4147-0100-0039
Kad. Nr. 4147/0100:39
Paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Komercinės paskirties
objektų teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
Sklypo plotas: 0,0607 ha

PRIEŠ

Pagrindiniai rodikliai

Turtiniai vienetai (patalpos)

16 .

Esamos automobilių stovejimo vietos

Kita

Vilniaus r. sav. Maišiagala, Vilniaus r. sav. Maišiagala,
Mokyklos g. 1
Mokyklos g. 1

--135.84
103.38
----1

--20.24
20.24
----1

---

---

PASTABOS:
1. Patalpose atliekami paprastojo remonto darbai - ardoma esama pertvara - įrengiamas san. mazgas pritaikytas
žmonėms su negalia, atstatoma apdaila.
2. Atlikus tikslius matavimus, plotai gali nežymiai keistis.
3. Viso pastato paskirtis keičiama iš Kitos (Telefonų stotis) į Paslaugų (Laidojimo namai).
4. Formuojamas turtinis vienetas NT-1 (Ritualinių paslaugų patalpa) plane žymimas indeksu nuo 1 - 1 iki 1 - 8.
5. Formuojamas turtinis vienetas NT-2 (Telefonų stotis) plane žymimas indeksais 2-1.

Formuojamas turtinis vienetas NT-1:
Pavadinimas: Ritualinių paslaugų patalpa
Paskirtis: Paslaugų
Nuosavybė: UAB "Ligamis"

Pilno turinio topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIIS1-20220516-035673

Koordinačių sistema

Plano tikslumas

Aukščių sistema

LKS 1994

Horizontalus

PAREIGOS

PAVARDĖ

PARAŠAS

0.10 m

Vertikalus
0.10 m

Direktorius

J.Giedraitis

Objektas:

Geodezininkė

S.Einorytė 1GKV-1504

Adresas: Mokyklos g. 1, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r.
BRĖŽINYS

Pilno turinio topografinis planas M 1:500

UŽSAKOVAS
Fizinis asmuo
INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
Nr. 375380

Atestato
Nr.
26473

M 1:500

Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com

PV

R. Andrijauskas

2022.07

-

2022.03.21

Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio
Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr.
4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą
(7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir kitos
paskirties - telefonų stoties patalpą), projekto projektiniai pasiūlymai
Mastelis Laida
Brėžinys
Situacijos planas
0
1:500

Užsakovas (statytojas):
UAB "Ligamis" įm.k. 181684849

1

Lapas Lapų

2022-07/M1-PRP-SP

1

1

h=2.90

h=2.67

EKSPLIKACIJA NT-1
1-1. Koridorius
1-2. Šarvojimo salė
1-3. Pagalbinė patalpa
1-4. San. mazgas
1-5. Prekybos salė
1-6. Techninė patalpa
1-7. Šarvojimo salė
1-8. San. mazgas

2-1

1-2
1-4

EKSPLIKACIJA NT-2:
8.99 m²
44.58 m²
8.56 m²
4.24m²
39.24 m²
4.35 m²
19.56 m²
6.32 m²

2-1. Telefonų stotis

20.24 m²

VISO: 20.24 m²

VISO: 135.84 m²

1-3

Įrengiamas san. mazgas
pritaikytas žmonėms su
negalia (B tipo)

Pagrindiniai rodikliai
Pavadinimas
Paskirtis

1-1

Adresas

1-5

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

h=2.67

1-6

PO

Telefonų stotis

Pastatas
Laidojimo namai

Kita

Palsaugų

Vilniaus r. sav. Maišiagala, Vilniaus r. sav. Maišiagala,
Mokyklos g. 1
Mokyklos g. 1

4195-8023-9008
155.74
84.38
211.00
706.00
1

--156.08
123.62
211.00
706.00
1

0

2

NT-1
Ritualinių paslaugų patalpa

Palsaugų

NT-2
Telefonų stotis
Kita

Vilniaus r. sav. Maišiagala, Vilniaus r. sav. Maišiagala,
Mokyklos g. 1
Mokyklos g. 1

--135.84
103.38
----1

--20.24
20.24
----1

---

---

PASTABOS:
1. Patalpose atliekami paprastojo remonto darbai - ardoma esama pertvara - įrengiamas san. mazgas pritaikytas
žmonėms su negalia, atstatoma apdaila.
2. Atlikus tikslius matavimus, plotai gali nežymiai keistis.
3. Viso pastato paskirtis keičiama iš Kitos (Telefonų stotis) į Paslaugų (Laidojimo namai).
4. Formuojamas turtinis vienetas NT-1 (Ritualinių paslaugų patalpa) plane žymimas indeksu nuo 1 - 1 iki 1 - 8.
5. Formuojamas turtinis vienetas NT-2 (Telefonų stotis) plane žymimas indeksais 2-1.

h=2.67

h=3.14

h=2.67
h=3.14

1-7

Unikalus Nr.
Bendras plotas, m²
Pagrindinis plotas, m²
Užstatytas plotas, m²
Tūris, m³
Aukštų skaičius, vnt.
Turtinių vienetų
(patalpų) sk. vnt.

PRIEŠ

Turtiniai vienetai (patalpos)

h=2.83

RODIKLIAI

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
Nr. 375380

Atestato
Nr.

Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com

R. Andrijauskas

26473

PV

0473

PDV (KPD) S. Kasteckas

2022.07
2022.07

Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio
Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr.
4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą
(7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir kitos
paskirties - telefonų stoties patalpą), projekto projektiniai pasiūlymai
Mastelis Laida
Brėžinys
Patalpų planas. Remonto darbai
0
1:100

Užsakovas (statytojas):
UAB "Ligamis" įm.k. 181684849

Lapas Lapų

2022-07/M1-PRP-01

1

1

h=2.90

h=2.67

EKSPLIKACIJA NT-1
1-1. Koridorius
1-2. Šarvojimo salė
1-3. Pagalbinė patalpa
1-4. San. mazgas
1-5. Prekybos salė
1-6. Techninė patalpa
1-7. Šarvojimo salė
1-8. San. mazgas

2-1

1-2
1-4

EKSPLIKACIJA NT-2:
8.99 m²
44.58 m²
8.56 m²
4.24m²
39.24 m²
4.35 m²
19.56 m²
6.32 m²

2-1. Telefonų stotis

20.24 m²

VISO: 20.24 m²

VISO: 135.84 m²

1-3

Įrengiamas san. mazgas
pritaikytas žmonėms su
negalia (B tipo)

Pagrindiniai rodikliai
Pavadinimas
Paskirtis

1-1

Adresas

1-5

h=2.67

1-6

PO

Telefonų stotis

Pastatas
Laidojimo namai

Kita

Palsaugų

Vilniaus r. sav. Maišiagala, Vilniaus r. sav. Maišiagala,
Mokyklos g. 1
Mokyklos g. 1

4195-8023-9008
155.74
84.38
211.00
706.00
1

--156.08
123.62
211.00
706.00
1

0

2

NT-1
Ritualinių paslaugų patalpa

Palsaugų

NT-2
Telefonų stotis
Kita

Vilniaus r. sav. Maišiagala, Vilniaus r. sav. Maišiagala,
Mokyklos g. 1
Mokyklos g. 1

--135.84
103.38
----1

--20.24
20.24
----1

---

---

PASTABOS:
1. Patalpose atliekami paprastojo remonto darbai - ardoma esama pertvara - įrengiamas san. mazgas pritaikytas
žmonėms su negalia, atstatoma apdaila.
2. Atlikus tikslius matavimus, plotai gali nežymiai keistis.
3. Viso pastato paskirtis keičiama iš Kitos (Telefonų stotis) į Paslaugų (Laidojimo namai).
4. Formuojamas turtinis vienetas NT-1 (Ritualinių paslaugų patalpa) plane žymimas indeksu nuo 1 - 1 iki 1 - 8.
5. Formuojamas turtinis vienetas NT-2 (Telefonų stotis) plane žymimas indeksais 2-1.

h=2.67

h=3.14

h=2.67
h=3.14

1-7

Unikalus Nr.
Bendras plotas, m²
Pagrindinis plotas, m²
Užstatytas plotas, m²
Tūris, m³
Aukštų skaičius, vnt.
Turtinių vienetų
(patalpų) sk. vnt.

PRIEŠ

Turtiniai vienetai (patalpos)

h=2.83

RODIKLIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Formuojamas turtinis vienetas - NT-1 (patalpa)
Paskirtis - paslaugų, pavadinimas - Ritualinių paslaugų patalpa.
Nuosavybė - UAB "Ligamis"
Formuojamas turtinis vienetas - NT-2 (patalpa)
Paskirtis - kita, pavadinimas - Telefonų stotis.
Nuosavybė - Telia Lietuva, AB

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
Nr. 375380

Atestato
Nr.

Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com

R. Andrijauskas

26473

PV

0473

PDV (KPD) S. Kasteckas

2022.07
2022.07

Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio
Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr.
4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą
(7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir kitos
paskirties - telefonų stoties patalpą), projekto projektiniai pasiūlymai
Mastelis Laida
Brėžinys
Turtinių vienetų (patalpų) formavimo planas
0
1:100

Užsakovas (statytojas):
UAB "Ligamis" įm.k. 181684849

Lapas Lapų

2022-07/M1-PRP-02

1

1

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
Nr. 375380

Atestato
Nr.

Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com

R. Andrijauskas

26473

PV

0473

PDV (KPD) S. Kasteckas

2022.07
2022.07

Kitos paskirties pastato (telefonų stoties, unik. Nr. 4195-8023-9008), esančio
Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. 1 (skl. Kad. Nr.
4147/0100:39), paskirties keitimo į paslaugų (laidojimo namai) paskirties pastatą
(7.4), formuojant du atskirus turtinius vienetus (paslaugų paskirties patalpas ir kitos
paskirties - telefonų stoties patalpą), projekto projektiniai pasiūlymai
Laida
Brėžinys
Fotofiksacija
0

Užsakovas (statytojas):
UAB "Ligamis" įm.k. 181684849

Lapas Lapų

2022-07/M1-PRP-F

1

1

