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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Adresas Sniego g. 7, Vilnius.  

Žemės sklypas: kad. nr.  0101/0071: 271 

Sklypo plotas: 1293 kv.m  

Teritorijos naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos 

Pastatas: un.nr. 1094-0355-4016 

Esamas pastato plotas: 1282,59 kv.m 

Esamas pastato plotas su neįrengta pastoge 1530,67 kv.m 

Esamas sklypo intensyvumas 1,2  

Esamas sklypo tankumas 43 

Esama pastato paskirtis: Sporto mokykla 

Stadija: Projektiniai pasiūlymai  (PP) 

Statybos darbų rūšis: rekonstravimas 

Kategorija: ypatingas  (dėl 2 a. esančios salės. Jos tarpatramis yra 12.12 m.) 

Statytojas: UAB „Sniego septyni“ 

Vietovė: Vilniaus senamiestis, Vizualinės apsaugos pozonis 

 
ESAMA SITUACIJA IR PAVELDOSAUGA 
 
Statybos vieta. Vilniaus senamiestis. Vizualinės apsaugos pozonis. Sniego g. 7, (Naujininkų seniūnija) 
Vilnius. Žemės sklypo plotas 1293 kv.m, naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos. 
Sudaryta žemės nuomos sutartis.  
Pastatą sudaro stilistiškai panašūs du gatvės korpusai, statyti 19 a. Pabaigoje, duomenų išlikę apie šiaurės 
rytų pastato dalį, kuri statyta yra pagal 1895 m. Projektą. Šioje dalyje įrengta sporto salė. Antonas 
Filipovičius Dubovikas. Ir Konstantinas Korojedovas.   
Kadastro duomenų nustatymo data 2001 m. Pastatas 2-jų aukštų su cokoliu ir neįrengta pastoge. Stogas 
dvišlaitis. Pastatas sudarytas iš dviejų tūrių. Abejuose tūriuose yra laiptinės iki pastogės aukšto. Pastate 
viename iš tūrių įrengta sporto salė, tačiau didžioji pastato dalis naudojama kaip komercinės patalpos. 
Pastogė neregistruota Registrų centre. Mūras silikato plytų, stogo danga šiferio lakštai, fasadai tinkuoti.  
Detalus planas rengtas nebuvo.  
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS 
 
Projektas parengtas vadovaujantis Statybos techniniais reglamentais, PTR,  bei kitais projektavimą ir statybą 
reglamentuojančiais teisės aktais, užsakovo pateikta Projektavimo užduotimi, ir nuosavybės dokumentais.  
Projektiniai pasiūlymai parengti pastato rekonstravimo sprendiniams suderinti su už paveldosaugą 
atsakingomis institucijomis, patvirtini projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, informuoti visuomenę apie 
numatomą statinio paskirties keitimą ir rekonstravimą bei projektiniams pasiūlymams suderinti su kitomis 
reiklaingomis institucijomis. 
 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 
 
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, statybos rūšis – statinio rekonstravimas. 
SKLYPAS 

 Sklype šiuo metu yra du įvažiavimai iš pagrindinės Sniego gatvės. Pastato užstatymo plotas 
(tankumas) ant sklypo nesikeičia - išlieka esamas. 

 Sklype esami inžinieriniai tinklai, nauji neprojektuojami. 

 Statinio paskirts – sporto mokykla (visuomeninė) - neatitinka sklypo paskirties – komercinė. 
Numatoma pastato paskirtis  - paslaugų.  

PASTATAS 

 Pastato aukštų skaičius nekinta, bet pasikeitus teisės aktam, šiuo metu esamas pastatas yra 3 
aukštai su mansarda. Nurodyta vidutinė žemės paviršiaus altitutė fasadų ir pjūvio brėžiniuose., 
kuri yra 153.86.. Projektuojamo pastato aukštis iki karnizo - 12.59;  iki kraigo - 14.92; esamo 
pastato aukštis iki karnizo - 9.29; iki kraigo - 13.58. 

 Pastato pagrindinės konstrukcijos - kapitalinių sienų tinklas, pamatai, medžiagiškumas, 
architektūrinė išraiškia išlieka esama. 

 Pastato esama architektūrinė išraiška išlaikoma, fasadų apdaila ir dekoras išlieka esamas. 
Rekonstravimo projekte numatomas stogo kraigo  pakėlimas ir pastogės įrengimas. Projekte 
pastato architektūrinė išraiška parengta pabrėžiant kontrastą tarp senosios ir naujosios pastato 
dalių. Tačiau atsižvelgiant į autentišką pastato tūrį bei fasadų angų ritmiškumą. Pastogės dalis, 
projektuojama atsižvelgiant į dabartines architektūros tendencijas,  technologijas, apdailos 
medžiagas. 

 Šiuo projektu numatoma pakeisti esamą pastato paskirtį – sporto mokykla -  į paslaugų paskirtį 
Nežymiai pakelti pastogės stogo tūrį ir įrengti tūrinius stoglangius. Pastogėje numatyta įrengti 
butus. 

 Esamos pastato laiptinės bus eksplotuojamos.  

 Pastate bus kelių paskirčių patalpos. Tačiau PASLAUGŲ paskirtis yra vyraujanti. Paslaugų 
paskirties patalpos iš viso sudaro 51 proc. bendro pastato ploto.  
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 Taip pat pastate suprojektuota cokoliniame aukšte siuvykla – paslaugų paskirtis. 1-ame aukšte 
paslaugų paskirties patalpos. 

 2-ame aukšte bei pastogėje 10 butų. 
Parkavimas skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius, nustatant automobilių 
stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus: 1 zona – 0,75  

10 butų  * 0,75 = poreikis 7,5 automobiliai 

Paslaugų paskirčiai nereglamentuojamas automobilių kiekis. Sklype talpinama 9 automobiliai. 

Taip pat numatytas 1 automobilio parkavimo vieta paslaugų paskirties patalpoms aptanaujančiam 
personalui. 

  
Eil. 
Nr. 

Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

1.3. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 
– daugiabučiai) pastatai 

1 vieta vienam butui 

1.5. Paslaugų paskirtiess patalpos (siūvykla) nereglamentuoajama 
 

TINKLAI 

 Esami inžinieriniai tinklai pagal poreikį ir TS gali būti remontuojami/rekonstruojami.  

 Numatomas pastato šildymas centrinis.  
 Numatomas pastato energetinis naudingumas – B. 
 Akustinio konforto klasė – C. 

 
PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

  LR įstatymai 

1.  1996 03 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas 

2.   LR  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

3.  2013 07 02, Nr. XII-459 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 

4.  2015 09 24, Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

5.  2015-12-03, Nr. I-446 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

6.  2014 01 23, Nr.VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

  Įsakymai 

1.  2012-09-19, Nr. 343 LR vyriausybės nutarimas „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ 

2.  2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

  Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 
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1.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
2.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
4.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
5.  STR 1.02.01:2017 Statybos atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

6.  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 

7.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
8.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
9.  STR 2.01.01-06:1999-2008 Esminiai statinio reikalavimai 
10.  STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
11.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
12.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 
13.  STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
14.  STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
15.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
16.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
17.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
18.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
19.  STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
20.  STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 
21.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

  Paveldo tvarkybos darbai 
1.  PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas 
2.  PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūros paveldo tvarkyba 
3.  PTR 2.13.01:2011 Archeologiniai paveldo tvarkyba 
4.  PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 

5.  
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų proejkto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės 
6.  PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
7.  PTR 3.05.01:2005 Nekilnojakojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
8.  PTR 3.06.01:2007 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
9.  PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys 

10.  
PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo 

darbų sąnaudų normatyvai 
  Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 
 ST121895674.100:2012 

 
Statybos taisyklės „Žemės ir statybvietės įrengimo darbai“ 

 ST 121895674.06:2009 Statybos taisyklės „Apdailos darbai“ 
 HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje 
 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
 HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 
 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
 LST EN ISO 13943:2002 Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai 
 RSN 156-94 Respublikinės statybos normos „Statybinė klimatologija“ 
  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  
  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338 
 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
   
  Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 
  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 
  Lietuvos standartai 
  Techniniai liudijimai 

 
PASTABA. Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šios TP dalies išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
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PP 5 5 
 

 

 

 
PAGRINDINIAI STATINIO PASKIRTIES RODIKLIAI  

 

4.1. pastato pagrindinis, naudingasis plotas Paslaugų paskirties plotas: 
Bendras plotas – 881.95 m²; 
Pagrindinis plotas – 771.35 m²; 
Pagalbinis plotas – 110.60 m²; 
Gyvenamosios paskirties plotas: 
Bendras plotas – 840.11 m²; 
Gyvenamasis plotas – 596.38 m²; 
Naudingas plotas – 744.41 m²; 
Pagalbinis plotas – 248.58 m². 

4.2. salės plotas (prekybos, maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatų) 

- 

4.3. butų / būstų skaičius 10 
4.4. kambarių (numerių) skaičius - 
4.5. darbo vietų skaičius +/-20 
4.6. aptarnaujamų žmonių skaičius   
4.7. gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis Cokoliniame aukšte siuvimo 

paslaugas; pirmame aukšte 
numatomos paslaugos nėra 
konkretizuojamos. 

4.8. kiti rodikliai  

Esamas pastato plotas: 1282,59 kv.m 

Esamas pastato plotas su neįrengta pastoge 1530,67 kv.m 

Esamas sklypo intensyvumas 1,2  

Esamas sklypo tankumas 43 

- 
 

 
 
 
PV             M. Bružas. kvalifikacijos atest. Nr. 26499 
 
Arch.                                     S. Benetytė 








































