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  Kadastrinių matavimų byla 25 lapai 
  Toponuotrauka 1 lapas 
  Įgaliojimas projektuotojui 1 lapas 

Grafinė dalis 
 0 Sklypo planas 1 lapas 
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01 - Pieno blokas. 02, 03, 04, 05 – Karvidės. 
Planai, M 1:250 
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01 - Pieno blokas. 02, 03, 04, 05 – Karvidės. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Bendrieji duomenys 

 

Statinių grupės (komplekso) pavadinimas:   
Kitos (fermų) paskirties pastatų: pieno bloko, karvidžių (4vnt.),  
kitos paskirties inžinerinių statinių: skysto mėšlo kauptuvo, mėšlidės statybos ir sandėliavimo 
paskirties pastatų (2vnt.), gamybos/pramonės paskirties pastato (svarstyklių), kitos (ūkio) paskirties 
pastato (daržinės), kitos paskirties inžinerinių statinių (siloso tranšėjų; 3vnt.) griovimo projektas  
Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r. sav., žemės skl. kad. nr.: 6760/0005:32. 
 
Statybos geografinė vieta:  
Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio r. sav., žemės skl. kad. nr.: 6760/0005:32. 
 
Žemės sklypo naudojimo paskirtis:  
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6760/0005:32, naudojimo paskirtis - žemės ūkio.  
 
Statytojas:   
ŽŪB „Kiemeliai", įmonės kodas 169149150. 
 
Projektuotojas:  
Techninį darbo projektą parengė UAB "Statybos valdymo biuras" (įm. kodas: 135900576).  
Projekto vadovas – Marius Siaurodinas (kvalifikacijos atestato Nr. A 967). 
 
Projekto rengimo pagrindas:  
Techninio darbo projekto rengimo pagrindas yra projektavimo sutartis. Projektas parengtas 
vadovaujantis teisės aktais, techniniais reglamentais bei norminių dokumentų reikalavimais, 
techninėmis sąlygomis, taip pat projektavimo užduotimi, bei kitais privalomaisiais projekto rengimo 
dokumentais.  
 
Statybos rūšys:  
Pieno blokas, karvidės (4vnt.), skysto mėšlo kauptuvas ir mėšlidė - naujų statinių statyba,  
sandėliai (2vnt.), automobilinės svarstyklės, daržinė ir siloso tranšėjos (3vnt.) - griovimas 
pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
 
Statinių kategorijos:  
Pieno blokas, karvidės (4vnt.) ir daržinė - ypatingi statiniai,  
sandėliai (2vnt.) ir automobilinės svarstyklės – neypatingi statiniai, 
skysto mėšlo kauptuvas, mėšlidė, siloso tranšėjos (3vnt.) - II gr. nesudėtingi inžineriniai statiniai, 
vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

226-XX-PP-SP/SA-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

Statinių funkcinės paskirtys:  
Pieno blokas, karvidės (4vnt.) - kitos (fermų) paskirties pastatai [7.18.], 
sandėliai (2vnt.) – sandėliavimo paskirties pastatai [7.9.], 
daržinė - kitos (ūkio) paskirties pastatas [7.19.], 
automobilinės svarstyklės – gamybos, pramonės paskirties pastatas [7.8.], 
skysto mėšlo kauptuvas, mėšlidė ir siloso tranšėjos (3vnt.) - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.] 
pagal STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas". 
 
Projektuojamų pastatų/objektų sąrašas: 
01 – Pieno blokas; 
02 – Karvidė; 
03 – Karvidė; 
04 – Karvidė; 
05 – Karvidė; 
06 – Skysto mėšlo kauptuvas; 
07 – Mėšlidė; 
 
Statybos etapai:  
1 etapas:  

• sandėlis (obj. Nr. 08) – griovimas; 
• sandėlis (obj. Nr. 09) – griovimas; 
• automobilinės svarstyklės (obj. Nr. 10) – griovimas; 
• daržinė (obj. Nr. 11) – griovimas; 
• siloso tranšėjos (3vnt.) ) – griovimas; 
• pieno blokas (obj. Nr. 01) – nauja statyba; 
• skysto mėšlo kauptuvas (obj. Nr. 06) – nauja statyba; 
• mėšlidė (obj. Nr. 07) – nauja statyba; 

2 etapas:  
• karvidė (obj. Nr. 02) – nauja statyba; 

3 etapas:  
• karvidė (obj. Nr. 03) – nauja statyba; 

4 etapas:  
• karvidė (obj. Nr. 04) – nauja statyba; 

5 etapas:  
• karvidė (obj. Nr. 05) – nauja statyba; 

 
Planuojamos ūkinės veiklos rodikliai: 
01 – Pieno blokas (su karvide): 100 vietų melžimo aikštelė (190 karvių, 68 veršeliai); 
02 – Karvidė: 722 karvės; 
03 – Karvidė: 572 karvės; 
04 – Karvidė: 558 karvės; 
05 – Karvidė: 558 karvės; 
 
Projekto etapas:  
Projektiniai pasiūlymai.  
 
Sklypas:  
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6760/0005:32. 
Žemės sklypo plotas – 8.0383 ha. Teritorijos reljefas – gana tolygus, kintantis tik vieno metro ribose.  
Vakarinėje ir rytinėje pusėje sklypas ribojasi su rajoniniu keliu Raubonys – Raudonpamūšis (Nr. 
3142), pietinėje ir šiaurės rytinėje - su dirbamais laukais, o šiaurinėje - su esama ferma.  
Projektuojama teritorija nepatenka į Natura 2000, saugomas ar rekreacines teritorijas ir juose 
istorinių, kultūrinių, archeologinių bei gamtinių vertybių nėra. 
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Sklypo planavimo sprendiniai  
Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkciniai ryšiai: 
Pastatai: pieno blokas (plane Nr.01) ir karvidės (plane Nr.: 02, 03, 04, 05) projektuojami centrinėje 
sklypo dalyje, skysto mėšlo kauptuvas (plane Nr. 06) - šiaurinėje, mėšlidė (plane Nr. 07) – šiaurės 
rytinėje sklypo dalyje. 
 
Keliai, takai, aikštelės:  
Prie projektuojamos teritorijos  privažiuojama nuo kelio Nr. 3142  
(rajoninis kelias Raubonys – Raudonpamūšis). 
Prie  visų projektuojamų pastatų galinių fasadų ir įvažiavimų numatomi 5,0m ilgio betoniniai 
pandusai, visi kiti vidaus keliai – žvyro. 
Pagal visų pastatų perimetrą formuojamos 1,0m pločio betoninės nuogrindos.  
 
Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas:  
Vertikalus teritorijos planiravimas atliktas laikantis norminių nuolydžių betono bei žvyro dangoms, 
vejai. Vertikalinio planiravimo pagalba teritorijos paviršius suformuotas taip, kad vanduo nesikauptų 
ant/prie projektuojamų statinių, teritorija ir statiniai būtų apsaugoti nuo patvenkimo.  

 

Tūrinis – planinis sprendimas 

01. Pieno blokas.  
Projektuojami pastato gabaritai: 220,60 x 37,00m, aukštis – 13,80m.  
Pastatas yra "šilto" tipo. Pastatą galima išskirstyti į keturias zonas: 1) buitinės patalpos,  
2) pieno blokas, 3) karvių palaukimo zona, 4) veršiavimosi ir užtūkusių karvių zona. 
Patekti į buitines patalpas galima iš lauko ir iš pieno bloko. Buitinėse  projektuojamos 
patalpos: koridorius, persirengimo patalpos, dušai, WC, poilsio patalpos. Taip pat 
numatomos techninės patalpos. 
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Antrame aukšte projektuojamos patalpos: posėdžių salė, virtuvėlė, san. mazgas.  
Į antrąjį aukštą galima patekti laiptais iš buitinių patalpų. 
Į pieno bloką galima patekti koridoriumi iš buitiniu patalpų, jungiamuoju koridoriumi iš 
karvidžių. Pieno bloke projektuojamos patalpos: melžimo aikštelė ir karvių palaukimo 
patalpa. 
Visame objekte žmonių vaikščiojimo zonos nuo galvijų takų bus atribojami betoniniais 
borteliais ir metalinėmis tvorelėmis. 

02. Karvidė.  
Projektuojamo pastato gabaritai: 174,50m x 34,50m, aukštis – 12,20m. Patekti į karvidę 
galima per galinėse sienose projektuojamus vartus (po penkeris vartus kiekvienam gale). 
"Šalto" tipo karvidėje numatomas besaitis galvijų laikymas. 

03. Karvidė.  
Projektuojamo pastato gabaritai: 138,50m x 34,50m, aukštis – 12,20m. Patekti į karvidę 
galima per galinėse sienose projektuojamus vartus (po penkeris vartus kiekvienam gale). 
"Šalto" tipo karvidėje numatomas besaitis galvijų laikymas. 

04. Karvidė.  
Projektuojamo pastato gabaritai: 132,20m x 34,50m, aukštis – 12,20m. Patekti į karvidę 
galima per galinėse sienose projektuojamus vartus (po penkeris vartus kiekvienam gale). 
"Šalto" tipo karvidėje numatomas besaitis galvijų laikymas. 

05. Karvidė.  
Projektuojamo pastato gabaritai: 132,20m x 34,50m, aukštis – 12,20m. Patekti į karvidę 
galima per galinėse sienose projektuojamus vartus (po penkeris vartus kiekvienam gale). 
"Šalto" tipo karvidėje numatomas besaitis galvijų laikymas. 

06. Skysto mėšlo kauptuvas. 
Projektuojamo statinio gabaritai: skersmuo - 18,00m,  6,0m aukščio, įkastas į gruntą.  
Virš žemės paviršiaus iškilęs 4,00m.  

07. Mėšlidė.  
Projektuojamo statinio gabaritai: 10,00 x 14,00m, aukštis – 3,50m.  
Sienos – iš gelžbetonio. 

 

Išorės ir vidaus apdailos medžiagos   

Pieno blokas Nr. 01 

Cokolis: natūralus betonas. 
Sienos: pieno bloko laikantis karkasas (kolonos, sijos, vertikalūs – horizontalūs ryšiai) - metalo. 
Fasadai – daugiasluoksnės plokštės užpildytos nedegiu užpildu - poliuretanu, horizantalus 
tvirtinimas, iš išorės ir vidaus plokščių spalva – mėlyna. Statybos produktai turi atitikti C3 
koroziškumo kategoriją. Išilginėse sienose įrengiamos vėdinimo angos, kurios uždaromos ir 
atidaromos kilnojamomis PVC  užuolaidomis. Natūralaus apšvietimui padidinti galiniuose fasaduose 
įrengiami švieslangiai iš skaidraus polikarbonato. 
Vidinės pertvaros:  

• daugiasluoksnės statybinės plokštės, užpildytos nedegiu užpildu - poliuretanu, spalva – RAL 
9007 (šviesiai pilka). Statybos produktai turi atitikti C3 koroziškumo kategoriją. 

• karkasinės (metalo profiliai ir gipso kartono plokštės atsparios drėgmei). 
• buitinių, pagalbinių patalpų sienos – blokelių mūras, apdaila - akmens masės plytelės arba 

tinkuojamos, glaistomos ir dažomos.  
• antrame aukšte pertvaros – karkasinės (metalo profiliai ir gipso kartono plokštės atsparios 

drėgmei). 
Stogas: pieno bloko stogo laikančiosios konstrukcijos – metalo. Stogas - dvišlaitis, daugiasluoksnės 
statybinės plokštės, užpildytos nedegiu užpildu - poliuretanu, spalva – RAL 9007 (pilka), statybos 
produktai turi atitikti C3 koroziškumo kategoriją. 
Lietaus nuvedimo sistemos: latakai bei lietvamzdžiai – iš 0,6mm storio cinkuotos skardos iš abiejų 
pusių padengtos polimeriniu padengimu (Pural), spalva – mėlyna (RR35). 
Langai: keturių kamerų plastikinių profilių sistema (su orlaidėmis), rėmų spalva – RAL 5001 
(mėlyna). Dviejų stiklų stiklo paketai, vienas stiklas – selektyvinis. 
Vartai: metaliniai pakeliami segmantiniai ir metaliniai dvivėriai vartai, apšiltinti, spalva - RAL 1003 
(geltona). 
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Lauko durys: Dvivėrės metalinės durys su stiklu, durų varčios vidus pripildytas sunkiai degia 
medžiaga. Spalva – RAL 5001 (mėlyna). 
Vidaus durys: PVC profilių su oro pratekėjimo grotelėmis), spalva – RAL 7035 (šviesiai pilka).  
Grindys: Buitinėse patalpose, kabinetuose, techninėse patalpose  -  grindys dengiamos akmens 
masės plytelėmis. Akmens masės plytelės 9-12mm storio, paviršius matinis, neslidžios, vandens 
įgeriamumas ne daugiau 0,5%, atsparios agresyviai aplinkai. Plyteles klijuojamos epoksidiniais 
agresyviai aplinkai atspariais klijais ir jais užglaistomos siūlės. 
Techninėje, veršiavimosi patalpose bei žmonių vaikščiojimo vietose grindų danga – betonas. 
Melžimo aikštelėje, karvių palaukimo aikštelėje ir grįžimo takuose – guminiai kilimėliai.  
Lubos: antro aukšto patalpose pakabinamos lubos: karkasas (metalo profiliai)  ir  gipso kartonas 
(plokštė atspari drėgmei). 

Karvidė Nr. 02, 03, 04, 05                                                                                               

Cokolis: natūralus betonas. 
Sienos: laikantis karvidės karkasas (kolonos, stogo ilginiai, vertikalūs – horizontalūs ryšiai) -  
medžio. Pastato fasadai – profiliuota skarda, spalva – RAL 5010 (mėlyna). Statybos produktai turi 
atitikti C3 koroziškumo kategoriją. 
Išilginėse sienose įrengiamos vėdinimo angos, kurios uždaromos ir atidaromos kilnojamomis PVC  
užuolaidomis. Natūralaus apšvietimui padidinti galiniuose fasaduose įrengiami švieslangiai iš 
skaidraus polikarbonato. 
Stogas: laikančiosios konstrukcijos – medžio. Stogas - dvišlaitis, danga – "Eternit Agro Pro" banguoti 
lakštai (arba analogiški), spalva - grafito. Statybos produktai turi atitikti C3 koroziškumo kategoriją. 
Ties kraigu yra numatyta kraiginė ventiliacija, kurios funkcija yra ne tik vėdinimo, bet dar užtikrina ir 
papildomą šviesos šaltinį. Konstrukcija iš metalinių vamzdinių profilių. Vėdinimo kanalo danga – 
skaidrus polikarbonatas, sniego pustymui į pastatą sumažinimui iš abiejų stogelio pusių įrengiamos 
vėjo užkardos iš profiliuotos skardos.  
Lietaus vandens nuvedimo sistemos elementai: latakai bei lietvamzdžiai karvidėje – iš 0,6mm storio 
cinkuotos skardos, iš abiejų pusių padengtos polimeriniu padengimu (Pural), spalva – mėlyna 
(RR35).  
Vartai: metaliniai pakeliami segmentiniai ir metaliniai nustumiami, spalva - RAL 1003 (geltona). 
Grindys: betoninė danga, karvių praėjimo bei mėšlo takų vietose – rifliuotas betonas. 
Vidaus apdaila: neprojektuojama, paliekamos atviros konstrukcijos.  

Jungiamieji koridoriai tarp karvidžių ir pieno bloko 

Cokolis: natūralus betonas. 
Sienos: laikantis jungiamojo koridoriaus karkasas (kolonos, stogo ilginiai, vertikalūs – horizontalūs 
ryšiai) -  medžio. Pastato fasadai – profiliuota skarda, spalva – RAL 5010 (mėlyna). 
Statybos produktai turi atitikti C3 koroziškumo kategoriją. 
Stogas: laikančiosios konstrukcijos – medžio. Stogas - dvišlaitis, danga – "Eternit Agro Pro" banguoti 
lakštai (arba analogiški), spalva - grafito. 
Statybos produktai turi atitikti C3 koroziškumo kategoriją. 
Lietaus vandens nuvedimo sistemos elementai: latakai bei lietvamzdžiai karvidėje – iš 0,6mm storio 
cinkuotos skardos, iš abiejų pusių padengtos polimeriniu padengimu (Pural), spalva – mėlyna 
(RR35).  
Vartai: metaliniai dvivėriai, apšiltinti, spalva - RAL 1003 (geltona). 
Grindys: betoninė danga, karvių grįžimo takuose – guminiai kilimėliai. 
Vidaus apdaila: neprojektuojama, paliekamos atviros konstrukcijos.  
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