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1. ĮVADAS 

1.1. Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas 

Projektiniai pasiūlymai rengiami – LR teritorijų̨ planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje 
numatytu atveju (nustatomi statybai numatyto sklypo naudojimo reglamento parametrai) bei	išreikšti 
numatomo projektuoti visuomenei svarbaus statinio STR 1.04.04:2017 („Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“) IV skyriuje p.7.2 nurodytu atveju numatomo projektuoti statinio architektūros ir 
kitų pagrindinių sprendinių idėją. Projektinių pasiūlymų sudėtis nustatyta statytojo atsižvelgiant į 
reglamento 13 priedo nuostatas. 

Pažintiniai duomenys 

Projekto pavadinimas: DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PAUPIO G. 41, VILNIUJE. 
STATYBOS PROJEKTAS; 

Projekto statytojas ir (arba) užsakovas: UAB „Gerovės kapitalas“ (įm.k. 304993399); 

Projektuotojas: MB „sprik“, į.k. 303053107, adresas: Aguonų g. 7-18, Vilnius. Įmonės direktorius 
– Mantas Olšauskas, projekto dalies vadovas – Mantas Olšauskas (A2220); 

Projektuojami pastatai: Du daugiabučiai gyvenamieji pastatai; 

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: „Gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau 
butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau“ [6.3]; 

Statinio kategorija: Neypatingi statiniai; 

Statybos rūšis: Nauja statyba; 

Projekto rūšis (stadija): Projektiniai pasiūlymai; 

Žemės sklypo adresas: Vilnius, Paupio g. 41; 

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita; 

Žemės sklypo plotas: 1142 m2; 

Servitutai: Nėra; 

 

1.2. Statinio statybos vieta 

Sklypas yra Vilniaus mieste, Paupio g. 41 (žr. schema nr.1). Teritorija patenka į intensyviai 
tvarkomą ir regeneruojamą Paupio rajono dalį. Greta projektuojami ir statomi nauji pastatų 
kompleksai ir infrastruktūra. Sklypas patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas: Vilniaus 
senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504); Vilniaus senamiesčio (16073) 
vizualinės apsaugos pozonį. 
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Nr. 1 Situacijos schema 

 

Žemės sklypo gretimybės: Sklypas yra stačiakampio formos. Sklypas iš Šiaurinės pusės 
ribojasi su Paupio g., iš Vakarinės pusės su privačiu sklypu (Paupio g. 39), iš Rytinės pusės su 
privačiu sklypu (Krivūlės g. 10), iš Pietinės pusės - su Krivūlės g. Paupio g. 39 sklype pastatytas 
keturių butų daugiabutis gyvenamasis namas. Krivūlės g. 10 sklype – šiuo metu stovi esamas 
vienbutis gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais. 

Sklypo susisiekimo sistema: Sklypas ribojasi su Paupio ir Krivūlės gatvėmis. Planuojamas 
automobilių ir pėsčiųjų patekimas iš dviejų pusių.  

Į sklypą projektuojami du įvažiavimai. Viena automobilių jungtis projektuojama tiesiai iš Krivūlės 
gatvės. Antra automobilių jungtis paliekama per esamą pravažiavimo kelią iš Paupio g. 
vakarinėje sklypo dalyje (žr. Schemą nr. 1 Paupio g. (pravažiavimo kelias) 

Nr. 2 Paupio gatvė (pravažiavimo kelias) 

 

Tiesioginė automobilių eismo jungtis iš Paupio g. nėra projektuojama.  
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Pėstiesiems projektuojami patekimai tiesiai į sklypą iš Paupio gatvės lygio ir iš Krivūlės gatvės. 
Du patekimai į sklypą projektuojami atsižvelgiant į projekto sprendinius, kuriems daro įtaką 
sklypo reljefas ir statinių padėtis. 

Sklypo reljefas: Esamas reljefas su perkryčiu, reljefas leidžiasi nuo pietų į šiaurę.  Viršutinė 
altitude ties Krivūlės g. 115,50 (Krivūlės g.), apatinė altitudė 109,30 (pravažiavimo kelio iš Paupio 
g.) ir 105.90 Paupio g. Sklypo nuolydis pasiskirstęs per sklypą tolygiai, kuris yra apie 11 
procentų. Statesni perkričiai yra nuo sklypo ribos iki Paupio ir nuo Krivūlė gatvės iki sklypo ribos. 

Nr. 3 Pjūvis A-A 

Esama vidutinė žemės altitudė ties daugiabučiu gyvenamuoju namu Nr.1 - +110.20. 

 

Nr. 4 Pjūvis C-C 

Esama vidutinė žemės altitudė ties daugiabučiu gyvenamuoju namu Nr.2 - +113.40. 
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Sklypo klimatinės sąlygos: Vilniaus mieste vidutinė oro temperatūra sausio mėn. -5°C, liepos 
mėn. +16,7°C. Vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm. 

Sklype esantys želdiniai: Sklype nėra esamų medžių. Sklype auga savaiminiai žoliniai augalai 
ir krūmai

Sklype esantys statiniai: Sklype nėra statinių. 
 
Esamos situacijos nuotraukos: 

 

Nr. 5 Vaizdas iš Paupio gatvės 

 

Nr. 6 Vaizdas iš Krivūlės g. 
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Nr. 7 Vaizdas iš Paupio gatvės (pravažiavimo kelias) 

Aplinkinės situacijos analizė 

Teritorija patenka į intensyviai tvarkomą ir regeneruojamą Paupio rajono dalį. Aplinkinėje 
teritorijoje gausu pastatų kurie yra projektavimo arba statybos stadijose.  

Analizuojamas sklypas yra kvartale tarp Paupio ir Krivūlės gatvių, kuriame naujai projektuojami 
statiniai formuoja vientisą struktūrą. Pastatai formuoja Krivūlės g. ir Paupio g. užstatymą, kiemai 
išsidėsto sklypo viduryje ir/arba palei ilgąją kraštinę. Tokią situaciją padiktavo išskirtinė situacija, kai yra 
reljefas, sklypai ribojasi su dviem gatvėmis ir sklypai yra pailgos stačiakampės formos. Suprojektuoti ir 
statomi pastatai nuo Krivūlės gatvės formuoja dviejų aukštų regimą ir suprantamą užstatymą, nuo 
Paupio gatvės - trijų aukštų užstatymą. 

Į Pietus nuo analizuojamo sklypo yra kvartalas tarp Krivūlės g. ir Subačiaus g., kuriame situacija 
labai panaši. Šiame kvartele statomi aukštesni (4aukštų) ir masyvesni pastatai. Taip dėl reljefo 
tampantys fonu analizuojamam užstatymui iš Vilnelės slėnio daubos ir nuo priešingo Vilnelės šlaito. 

Į Šiaurę nuo analizuojamo sklypo yra “Vilniaus kailių” įmonės teritorija, kuriame yra esamas 3-4 
aukštų perimetirinis uždaro tipo užstatymas.  

1.3. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis ir pagrindimas 

Projektuojamų pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis:  

Projektuojamas pastatas NR. 1 yra mišrios struktūros, pagrindinė naudojimo paskirtis: 
„Gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim 
šeimoms ir daugiau“ [6.3]; 

Projektuojamų pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta pagal STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus pirmą skirsnį: Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, 
suformuotos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, pastato paskirtis 
nustatoma tokia tvarka: pirmiausia nustatoma pastato paskirties grupė pagal didžiausią atskirų 
paskirties grupių patalpų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, 
suminį bendrąjį plotą. Tada nustatomas paskirties grupės pogrupis pagal didžiausią visų tos paskirties 
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grupės pogrupių patalpų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, 
bendrąjį suminį plotą. 

• gyvenamasis statinys bendras suminis patalpų plotas: 306,77 m2, negyvenamųjų komercinių 
patalpų bendras suminis plotas 133.4 m2 (44%), gyvenamųjų patalpų bendras suminis plotas 
173,37m2 (56%).  

• Projektuojamas pastatas pagal dominuojantį priskirtos paskirties grupės pogrupį : 
gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim 
šeimoms ir daugiau) (6.3).  

Projektuojamas pastatas NR. 2 yra gyvenamosios paskirties, kuriame projektuojami keturi butai. 
Projektuojamas pastatas pagal paskirties grupės pogrupį : gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau 
butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau) (6.3) Projektuojami keturi 
butai, kurių plotas 369.38 m2 su 31,80 m2 bendro naudojimo patalpomis.  

Projektuojamas pastatas NR. 3 yra negyvenamosos paskirties, kuriame numatomos pagalbinės 
sandėliavimo patalpos. Projektuojamas pastatas pagal paskirties grupės pogrupį: “negyvenamosios 
paskirties pagalbinio ūkio pastatas (sandelis), kuris tarnauja pagrindiniam pastatui (7.17). 
Bendras pastato plotas 15,82 m2. 

Projektuojamas pastatas NR. 4 yra negyvenamosos paskirties, kuriame numatomos pagalbinės 
sandėliavimo patalpos. Projektuojamas pastatas pagal paskirties grupės pogrupį: “negyvenamosios 
paskirties pagalbinio ūkio pastatas (sandelis), kuris tarnauja pagrindiniam pastatui (7.17). 
Bendras pastato plotas 16.10m2 

 

 
 

2. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ PARAMETRAI 

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal teritorijai galiojančius reglamentus. 

• Analizuojamai teritorijai nėra parengtas detalusis planas; 

• Galiojantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas: 
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Sklypas patenka į funkcinės zonos numeris - SEN-102-2: 

- Funkcinės zonos tipas - Miesto dalies centro zona; 

- Teritorijos naudojimo tipas: GC;GM;PA;SI; 
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT; 
- Žemės naudojimo būdas: G2;K;V;R;B;I2;E; 
- Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius): 3; 
- Užstatymo tipas: pr_u; pr_a; mv; 
- Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus: 16m; 
- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 1,4; 
- Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis: 90%; 
- Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%): 90; 
- Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2): 1,500; 
- Tekstinis reglamentas: 

01-UI galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatytų būstų (kv.m) ar kitą parduodamą 
plotą perduodant savivaldybės municipalinio būsto fondui ar socialinės infrastruktūros 
plėtojimui. Perduodamas plotas gali būti ir ne būtinai tame pačiame pastate, tačiau ne 
didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo;  

Neplanuojama 
02-UI galima didinti iki 10%, jeigu pirmajame pastatų prie gatvės aukšte įrengiama 
socialinė infrastruktūra arba komercinės paskirties patalpos su įėjimais iš gatvės;  

Neplanuojama didinti UI, nors ir nuo Paupio g. planuojamos komercinės patalpos 
03-Rengiant vietovės lygmens TPD, UI galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu 
automobilių stovėjimas numatomas vien tik požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse 
(išskyrus specializuotam transportui skirtas stovėjimo vietas); 

Neplanuojama 
04-Naujai statomi ar rekonstruojami pastatai, kurių bendrasis plotas > 5 000 kv. m, 
privalomai sertifikuojami pagal statytojo pasirinktą Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos 
šalyje pripažįstamą pastatų sertifikavimo pagal darnios plėtros kriterijus sistemą;  

Plotas < 5000kv.m 
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05-Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, pagal savivaldybės nustatytą tvarką, 
leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal teisės aktus 
privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti 
rezervuojamos, privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos;  

Neplanuojama 
09-Draudžiama įrengti automobilių stovėjimo vietas tarp gatvių raudonųjų linijų ir pastatų, 
išskyrus atvejus, kai rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, numatomas kitoks 
automobilių stovėjimo vietų išdėstymas;  

Neplanuojama 
18-Papildomi reglamentai numatyti Nekilnojamojo kultūros paveldo brėžiniuose ir 
reglamentų lentelėje (BP Aiškinamojo rašto priedas 2);  

Sklypas patenka į viz-pap-mar-1 
 

 
 

 
32-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso 
nuostatų reikalavimus; 
Regioninis migracijos koridoriu; Urbanizuojama ir urbanizuota gamtinio karkaso dalis; 
gamtinio karkaso teritorijos geomorfologinis potencialas stipriai pažeistas;  
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35-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) 
taikyti I-mų viršsalpinių terasų apsaugos ir tvarkymo reglamentą; 

Sklypas patenka į II/III-ąją viršsalpinę terasą 

 
 
39- Gyvenamosiose ir centrų funkcinėse zonose, nepatenkančiose į žaliųjų plotų 
pasiekiamumo zoną (pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo schemą), rengiant vietovės 
lygmens TPD, numatyti sklypą (-us) atskiriesiems želdynams. Tais atvejais, kai atskirųjų 
želdynų numatyti nėra galimybės, priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo 
žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, 
patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas ne 
mažesniu kaip 10 procentinių punktų 

Analizuojamas sklypas patenka į Žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną 
 

3. BENDRIEJI RODIKLIAI 
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3.1. Sklypo rodikliai 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Projektuojamas rodiklis 

1. Sklypo plotas m2 1142 

2. Sklypo užstatomas plotas m2 401 

3. Pastatų antžeminis plotas m2 385.19 

4. Sklypo užstatymo tankis % 36% 

5. Sklypo užstatymo intensyvumas % 0.34 

6. Apželdintas sklypo plotas m2 468m2 (40%) 

8. Nelaidžios dangos m2 60 % (37%+23%) 

 

3.2. Pastato rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Projektuojamas rodiklis 

Pastatas Nr. 1 (daugiabutis gyvenamasis namas) 

Kategorija  neypatingas statinys 

2.1. Pastato antžeminis plotas m2 111.56 

2.2. Pastato požeminis plotas m2 195.21 

3. Gyvenamosios paskirties patalpų plotai:   

3.1 Gyvenamasis plotas: m2 75,45 

3.2 Pagalbinis plotas: m2 36.11 

3.3 Gyvenamosios paskirties patalpų rūsio 
plotas:   

3.3.1 Pagalbinis rūsio plotas m2 33.66 

3.3.2 Bendro naudojimo rūsio plotas m2 28.15 

3.4 Gyvenamoios paskirties patalpų 
naudingasis plotas m2 111.56 

3.5 Gyvenamosios paskirties patalpų 
bendras plotas m2 173.37 

3.6 Gyvenamosios paskirties pastato 
bendras plotas m2 306.77 

4. Negyvenamosios paskirties patalpų 
plotas:   

4.1 Pagrindinis plotas m2 129.31 

4.2 Pagalbinis plotas m2 4.09 
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Pavadinimas Mato vnt. Projektuojamas rodiklis 

4.3 Naudingasis plotas m2 133.40 

4.1. Pastato antžeminis tūris m3 867 

4.2. Pastato požeminis tūris m3 1014 

5. Pastato aukštų skaičius: vnt. 2 aukštai 
(rūsys, 1 aukštas, 2 aukštas) 

6.1. Pastato aukštis: m 12  

6.2. Pastato aukščiausio taško absoliutinė 
altitudė m 122.20 

7. Butų skaičius  vnt. 3 

8. Prekybos salės plotas  m2 120.65 

Pastatas Nr. 2 (daugiabutis gyvenamasis namas) 

Kategorija  neypatingas statinys 

2.2. Pastato antžeminis plotas m2 241.71 

2.3. Pastato požeminis plotas m2 127.67 

3. Gyvenamosios paskirties patalpų plotai:   

3.1 Gyvenamasis plotas: m2 195.01 

3.2 Pagalbinis plotas: m2 46.70 

3.3 Gyvenamosios paskirties patalpų rūsio 
plotas:   

3.3.1 Pagalbinis rūsio plotas m2 101.19 

3.3.2 Bendro naudojimo rūsio plotas m2 26.48 

3.4 Gyvenamoios paskirties patalpų 
naudingasis plotas m2 241.71 

3.5 Gyvenamosios paskirties patalpų 
bendras plotas m2 369.38 

3.6 Gyvenamosios paskirties pastato 
bendras plotas m2 369.38 

4.1. Pastato antžeminis tūris m3 1393 

4.2. Pastato požeminis tūris m3 597 

5. Pastato aukštų skaičius: vnt. 
3 aukštai 

(rūsys, 1 aukštas, 2 aukštas, 
antresolė) 

6.1. Pastato aukštis: m 12 

6.2. Pastato aukščiausio taško absoliutinė 
altitudė m 125,40 

7. Butų skaičius  vnt. 4 
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Pavadinimas Mato vnt. Projektuojamas rodiklis 

Pastatas Nr. 3 (pagalbinis ūkio pastatas – sandėlis) 

Kategorija  Nesudėtingas I grupės 
statinys 

2.1. Pastato bendrasis plotas m2 15.82 

3.1 Pastato pagrindinis plotas  m2 15.82 

4.1. Pastato antžeminis tūris m3 89 

5. Pastato aukštų skaičius: vnt. 1a.  

6.1. Pastato aukštis: m Iki 5 m 

6.2. Pastato aukščiausio taško absoliutinė 
altitudė m 118.40 

Pastatas Nr. 4 (pagalbinis ūkio pastatas - sandėlis) 

Kategorija  Nesudėtingas I grupės 
statinys 

2.1. Pastato bendrasis plotas m2 16.10 

3.1 Pastato pagrindinis plotas  m2 16.10 

4.1. Pastato antžeminis tūris m3 119 

5. Pastato aukštų skaičius: vnt. 1a.  

6.1. Pastato aukštis: m Iki 5m 

6.2. Pastato aukščiausio taško absoliutinė 
altitudė m 119.60 

 

4. STATINIŲ STATYBOS RŪŠIS 

Statybos rūšis: nauja statyba. 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", projekte projektuojami nauji statiniai, 

esamų statinių sklype nėra 

5. STATINIO STATYBOS KATEGORIJA 

Projektuojamas pastatas NR. 1 Neypatingas statinys. 

Projektuojamas pastatas NR. 2 Neypatingas statinys. 

Projektuojami kiti statiniai sklype: 

Projektuojamas pastatas NR. 3 Nesudėtingas I grupės statinys. 

Projektuojamas pastatas NR. 4 Nesudėtingas I grupės statinys. 

6. KULTŪROS PAVELDO APSAUGA 

6.1. Situacija ir aplinka 

Gretimoje aplinkoje vyksta intensyvi didelės teritorijos regeneracija. Teisingai suprasti ir įvertinti 
aplinkinį kontekstą atlikta esamo ir planuojamo užstatymo analizė. Išanalizavus Paupio g. ir Krivūlės g. 



 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

164-XX-PP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

15 48 0 

trasų užstatymą, atsižvelgiant į gatvės užstatymo charakterį ir struktūrą, priimti tūriniai-architektūriniai 
sprendimai projekte.  

Aplinkoje gausu įvairių gyvenamųjų namų (daugiabučiai gyv. namai, vienbučiai gyv. namai ir kt.) 
išsidėstymas. Krivūlės gatvės pietinėje pusėje užstatymas didesnio aukštingumo (3-5 aukštai), 
šiaurinėje Krivūlės g. pusėje žemesni pastatai (2-3 aukštų). Paupio g. šiaurinėje pusėje suprojektuoti ir 
statomi ne tik gyvenamosios paskirties pastatai, bet ir komercinės bei visuomeninės paskirčių 
kompleksai. Aplinkinis užstatymas labai įvairus (perimetrinis, laisvo planavimo, sodybinis) ir greitai 
besikeičiantis.  

Atlikta gretimų pastatų analizė. Pateikiamos fotofiksacijos arba brėžiniai 
 

1. Pastatytas Paupio g. 39 –  daugiabutis gyvenamasis namas ir statomas 
Paupio g. 37 (Krivūlės g. 4) – dvibutis gyvenamasis namas 

 
 
 

 
 

2. Paupio g. 35 – daugiabutis gyvenamasis namas 
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3. Krivūlės g. 10 

 
 

4. Krivūlės g. 1 – daugiabutis gyvenamasis namas,  
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5. Krivūlės g. 3 – statomas daugiabutis gyvenamasis namas; 

 
 

6. Krivūlės g. 5 – suprojektuotas daugiabutis gyvenamasis namas; 
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7. Krivūlės g. 9 – pastatytas daugiabutis gyvenamasis namas 

 
 
Projektuojami pastatų tūriai ir forma nulemti susiklosčiusio didelio reljefo peraukštėjimo, sklypo 

orientacijos ir aplinkinio užstatymo konteksto. Pastato Nr.1 (greta Paupio g.) tūris pastatytas ant 
išreikšto cokolio, pratęsiančio Paupio 39 ir Paupio 37 kompoziciją. Pusiau požeminė dalis tęsiasis iki 
gatvės raudonųjų linijų, kur dėl reljefo perkričio požeminės dalies komercinės patalpos atsiveria į Paupio 
gatvę. Pastato Nr.2 (greta Krivūlės g.) tūris pratęsia Krivūlės g. 4 ir Paupio g. 39 tūrių kompoziciją. 
Projektuojamas dvišlaitis tūris, kuris laiptuoja pagal reljefą ir pastato planinę struktūrą.  

Projektuojami pastatai atsižvelgia į susiformavusį užstatymo principą, pratęsia užstatymo siluetą 
ir kompoziciją.  

 

6.2. Kultūros paveldo zonos ir reglamentai 

1) Nagrinėjamas sklypas yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje 

vietovėje (kodas 25504), įrašytoje į kultūros vertybių registrą 2001.02.09 KVAD direktoriaus 

įsakymu Nr. 044, pripažintoje valstybės saugoma 2005.04.29 LR kultūros ministro įsakymu Nr. 

ĮV-190. Jos vertingosios savybės patikslintos 2015.12.01 nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos aktu Nr. VT4-29. (žiūr. Priedas 3 "Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinė vietovė (25504) vertingosios savybės"); 

Vilniaus senojo miesto vietai su priemiesčiais (kodas 25504) galioja archeologinės vietos tipinis 
apsaugos reglamentas, pagal kurį prieš vykdant žemės darbus, būtini archeologiniai tyrinėjimai. 
Techninio projekto metu bus atlikti žvalgomieji archeloginiai tyrimai. Statybos metu žemės kasimo 
darbai bus atliekami su archeologo priežiūra. Dabar projektinių pasiūlymų stadijoje pridedami greta 
esančiame sklype atlikti arcehologiniai žvalgomieji tyrimai (Aukštaičių g. 25). 

2) Nagrinėjamas sklypas yra Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. 

Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas – 16073, U1P) vizualinės apsaugos pozonio 

tikslas – nedaryti neigiamos vizualinės įtakos Vilniaus senamiesčiui. Įrodant šios įtakos nebuvimą 

atliekama vizualinio poveikio Senamiesčiui analizė, projektuojamas objekto 3D modelis įstatomas į 

gatvės perspektyvų nuotraukas (žiūr. vizualizacijas). Nagrinėjama teritorija yra žemiau nei senamiestis, 

projektuojamų pastatų aukštis atitinka suplanuotą foninį gretimų pastatų aukštį, todėl projekto 

sprendiniai neturės jokios neigiamos įtakos saugomoms senamiesčio vertybėms. Projektuojamų 

pastatų sprendiniai atitinka Senamiesčio apsaugos zonos laikinojo reglamento reikalvimus. 

Planuojamas pastatas – darniai įsilieja į aplinką. 

Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje naujų statinių statymą reglamentuoja: 
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b) Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. Į-167 patvirtintas "Kultūros paminklo U1P - 

Vilniaus istorinio centro apsaugos laikinojo apsaugos reglamentas". Pagal šį reglamentą 
planuojamas sklypas patenka į 2 – „Kitos urbanistinės teritorijos“ - zoną.  

„Dėl pasaulinio paveldo objekto - kultūros paminklo U1P - Vilniaus istorinio centro apsaugos 
zonos laikinojo apsaugos reglamento patvirtinimo“ <...> „galioja iki Vilniaus istorinio centro apsaugos 
zonos specialiojo plano patvirtinimo “:  

<...> III. STATYBINĖS VEIKLOS APSAUGOS ZONOJE REGLAMENTAVIMAS 
<...>5. Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, 
didinant jų aukštingumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo 
traktų bei iš apžiūros vietų: 
5.1. savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą 
kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas; 
5.2. trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar 
jų grupę; 
5.3. ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą; 
5.4. keistų senamiesčio siluetą; 
5.5. būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių 
senamiestį, atveju). 
6. Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, 
jeigu, žiūrint iš apžiūros vietų: 
6.1. bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės; 
6.2. bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo 
apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę. 
7. Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, 
žiūrint iš apžiūros vietos, atstumas/matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų 
grupės iki statinio bus lygus arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų 
grupės horizontaliąją dalį/matymo kampą. 
<...> 
9. Atvejais, nenurodytais Reglamento 5 punkte, naujų statinių statymas ar esamų statinių 
rekonstravimas gali būti leidžiamas, remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio 
vertinimu. 
<...> 
11. Senamiesčio apsaugos zonos dalyje, kuriai Paminklotvarkos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto 
centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“ ir Vilniaus miesto mero 1994 m. 
birželio 16 d. potvarkiu Nr. 1156V „Dėl Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklo 
reguliuojamo užstatymo zonos teritorijos ir režimo patvirtinimo“ yra nustatytas Vilniaus miesto vietinės 
reikšmės urbanistikos paminklo reguliuojamo užstatymo zonos režimas, nustatyto režimo reikalavimai 
taikomi kartu su šio Reglamento reikalavimais.<...>“  

c) Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, 

buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas teritorijos ir 
apsaugos zonos ribų planas (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 
18 d. įsakymu Nr. ĮV-512) 

1.3. PROJEKTINĖ DALIS 1.3.1. RIBŲ NUSTATYMO PAGRINDIMAS  

<…>Vilniaus senamiesčiui apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis gretimose teritorijose nėra 

nustatomas, nes fiziškai pakenkti Vilniaus senamiesčio vertingosioms savybėms galima tik pačioje 

Senamiesčio teritorijoje. Kadangi Vilniaus senamiesčio apsaugai gretimose teritorijose svarbiausias 

yra vizualinis aspektas, apsaugos zoną sudaro tik vienas vizualinės apsaugos pozonis, kurio ribos 

sutampa su apsaugos zonos ribomis, todėl toliau vadinamas “apsaugos zona”. 
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1.3.2. SPRENDINIAI 1.3.2.2. Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos ribos  

Įvertinama Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 melų (toliau – 

Bendrasis planas) <…>  Bendrajame plane siūloma Vilniaus senamiesčio apsaugos griežto 

reglamentavimo zona bus įvertinta nustatant reglamentus apsaugos zonoje ir pagrindiniame 

sprendinių brėžinyje nerodoma, nes sąvokos ..griežto reglamentavimo zona“ nėra galiojančiuose 

teisės aktuose. 
ESMINĖ NUOSTATA 

Kol nėra aprobuota Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, 

buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano - paveldotvarkos 

projekto koncepcija, teritorijose, šiuo specialiuoju planu įtraukiamose į Vilniaus senamiesčio apsaugos 

zoną. galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 metų bei kituose 

teisės aktuose nustatyti reglamentai. 

d) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Remiantis brėžiniu VP16-
23 "Nekilnojamasis kultūros paveldas"  nagrinėjama sklypas patenka į teritoriją III D1 Subačiaus – 
Paplaujos priemiestis, kuriai nustatomi tokie reikalavimai:   

 
6.3. Istorinė apžvalga  

 
Atlikta teritorijos istorinė apžvalga analizuojant ir lyginant istorinius Vilniaus žemėlapius skirtingu 

laikmečiu. Pagal atliktą apžvalgą galima įvertinti nagrinėjamo sklypo ir artimos aplinkos užstatymo 
istorinę raidą (žiūr. Pav. 1-3) : 

XXa. iki 4 dešimtmečio Vilniaus miesto planuose Krivūlės g. trasa nėra vaizduojama. Užstatymas 
nagrinėjamoje teritorijoje nėra vaizduojamas  

1935 m. Vilniaus miesto plane rodomas Krivūlės g. trasa, kuri artima esamai. Užstatymas 
nagrinėjamoje teritorijoje nėra vaizduojamas. 

1938 m. Vilniaus miesto plane rodoma Krivūlės g. trasa artima esamai. Fiksuojama posesijų 
struktūra, kuri atitinka esmą nagrinėjamoje teritorijoje. Nagrinėjamame sklype nurodytas sodybinio tipo 
užstatymas, kuris artimas buvusiam nugriautam statiniui.  
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6.4. Įtaka kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms  

• Sklype, bei su juo besiribojančiuose sklypuose nėra į kultūros vertybių registrą įtrauktų objektų.  
• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504) - vertingųjų 

savybių nesumenkins, yra atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai (2019m. tyrimus atliko 
Elena Pranckėnaitė)  

Pagal tyrimų išvadą “Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) 
teritorijoje, sklype Paupio g. 41 sklype tirtuose šurfuose archeologinio sluoksnio ir archeologinių 
struktūrų neužfiksuota, viršutiniame sluoksnyje surasta XVIII–XX a. datuojamų radinių. Įžemis 
tirtuose plotuose pasiektas 0,6–0,9 m gylyje. Šurfuose Nr. 1 ir Nr. 3 fiksuotos vėlyvos XIX-XX a. 
datuojamos ūkinės duobės.  
Paupio g. 41 sklype (Vilniaus m.), vykdant numatytus pastatų griovimo ir naujų pastatų 
statybos darbus, papildomi archeologiniai tyrimai netikslingi. “ 

• Vilniaus senamiesčio (16703) vertingųjų savybių nesumenkins, nes projektuojamo pastato 
aukštingumas atitinka foninį gretimų pastatų aukštį, projekto sprendiniai neturės jokios 
neigiamos įtakos saugomoms senamiesčio vertybėms ir planuojamas pastatas darniai 
įsiliejantis į aplinką. Projektuojamo pastato sprendiniai atitinka Senamiesčio apsaugos 
zonos laikinojo reglamento ir Vilniaus bendrojo plano reikalavimus. Tam patvirtinti atlikta 
analizės:  

(1) vizualinio poveikio Senamiesčiui analizė Objektas neregimas iš nustatytų panoraminių 
taškų. 

(2) esamo aplinkinio užstatymo analizė. Analizė atlikta pateikiant gatvių išklotines, pjūvius 
ir vizualizacijas su įstatytu projektuojamu pastatu. Vertinamas esamas ir suplanuotas 
užstatymas. 

Iš atliktos analizės matoma, kad projektuojamas pastatas savo aukščiu, apimtimi ir išraiška 
nenustelbia ir nedaro įtakos saugomoms senamiesčio vertybėms, netrukdo apžvelgti senamiestį; 
yra žemesnis už foninį užstatymas, todėl neužstoja kalvų ir nekeičia senamiesčio silueto; artimoje 
aplinkoje vizualiai savo apimtimi ar aukščiu nekonkuruos ir nebus didesnis nei gretimas 
užstatymas.  
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7. SKLYPE PROJEKTUOJAMI PASTATAI IR STATINIAI 

 

Nr.1: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS: 

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis „Gyvenamoji paskirtis (trijų ir 
daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau“ [6.3]; 

Statinio kategorija: Neypatingas statinys; 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Nr.2: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS: 

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: „Gyvenamoji paskirtis (trijų ir 
daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau“ [6.3]; 

Statinio kategorija: Neypatingas statinys; 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Nr.3: PAGALBINIS ŪKIO PASTATAS (SANDĖLYS): 

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: “Negyvenamosios paskirties 
pagalbinio ūkio pastatas (sandėlis), kuris tarnauja pagrindiniam pastatui” [7.17] 

Statinio kategorija: Nesudėtingas ( I grupės) statinys); 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Nr.4: PAGALBINIS ŪKIO PASTATAS (SANDĖLYS): 

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: “Negyvenamosios paskirties 
pagalbinio ūkio pastatas (sandėlis), kuris tarnauja pagrindiniam pastatui” [7.17] 

Statinio kategorija: Nesudėtingas ( I grupės) statinys); 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

 

 
Sklype projektuojami statiniai: stoginės, atraminės sienutės, užtvarai ant atraminių sienučių, 

tvoros, susisiekimo komunikacijos (vidaus keliai – pėsčiųjų takai; vidaus keliai – automobilių 
įvažiavimai), terasos, inžineriniai tinklai ir kiti statiniai. Projektuojami statiniai ir jų kategorijos tikslinami 
techniniame projekte pagal detalius projekto sprendinius. 

 

8. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

 

8.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

8.1.1. Urbanistinė koncepcija, statinių išdėstymas sklype 

Sklypo pailga konfigūracija tarp dviejų gatvių padiktuoja užstatymo išdėstymą sklype: 
projektuojami du atskiri tūriai sklypo galuose. Vienas iš tūrių arčiau Krivūlės gatvės, kitas – Paupio 
gatvės. 

Projektuojamais tūriais pratęsiamas aplinkiniuose sklypuose susiformavęs užstatymo principas, 
išlaikomi panašūs projektavimo principai: aukštingumas, atsitraukimas nuo gatvės, tūrinė kompozicija, 
architektūrinė išraiška. Žemiau pateiktos abiejų gatvių išklotinės (Nr.8). 
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Išklotinės:  

 
Nr. 8 Gatvių išklotinės 

Užstatymo linija Krivūlės gatvėje gana tolygi, pastatai stovi galu arba į gatvę. Pastatai atsitraukę 
nuo kaimyninių sklypų ribų (taip pat nuo sklypo ribos su Krivūlės gatve). Gatvės liniją ir uždarus kiemus 
formuoja tvoros ir kiti gerbūvio elementai. Projektuojamu pastatu pratęsiamas susiklostęs užstatymo 
principas. 

Nr. 9 Gatvės užstatymo linijos schema 
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 Nr. 10 Gatvės užstatymo linijos schema 

Nr. 11 Paupio gatvės atkarpos užstatymo schema 
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Nagrinėjamoje Paupio gatvės atkarpoje užstatymo linija yra netolygi, fragmentiška (schema nr.9). 

Dėl įsiterpusio pravažiavimo kelio gretimų sklypų užstatymas atsitraukia nuo gatvės ir sklypo ribos 
didesniu atstumu nei Paupio gatvės pirmoje atkarpoje (nuo Paupio gatvės pradžios iki Paupio ir Krivūlės 
gatvių sankryžos), kur pastatai formuoja perimetrinį - posesijinį užstatymą.  

Pateiktoje schemoje (nr. 11) nurodomi atstumai nuo Paupio gatvės iki gretimų pastatų, 
formuojančių Paupio gatvės užstatymą. Pastatai atitraukti nuo sklypo ribos, netolygiai nutolę nuo Paupio 
gatvės dėl esamo gatvės posūkio ir pravažiavimo kelio. Atstumai svyruoja nuo 9.5m iki 13.5m.  

Atsižvelgiant į esamą aplinkinį užstatymą palei Paupio gatvę pastato tūris projektuojamas 
atitrauktas nuo sklypo ribos (schema nr.10) taip, kad kartu su greta stovinčiais esamais pastatais 
formuotų gatvės užstatymo liniją. Šalia sklypo esančioje gatvės atkarpoje gatvės erdvę taip pat formuoja 
esami gerbūvio elementai (tvoros), bei esamas šlaitas su želdynais. Projektuojami pastatai darniai įsilieja 
į aplinkinį užstatymą ir pratęsia susiklosčiusi užstatymą.  

 
 

 

8.1.2. Statinių atstumai iki sklypo ribų 

Statinių atstumas iki sklypo ribų projektuojamas vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 
X skirsnis 193 punktas. Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar 
stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos 
žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų 
aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui 
atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio 
žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.“ 

Toliau aprašoma kiekviena statinių grupė ir pagrindžiamas jų atstumas iki sklypo ribos: 

a) Pastatai [nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr.4] projektuojami vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo 4 
punko nuostatomis. Pastatai projektuojami arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos (nuo 
kai kurių kraštinių), tačiau ne arčiau kaip 1 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje 
plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai pastato bet kurios konstrukcijos, 
esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės 
paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių 
skirtumas), nėra didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, o kai 
pastato bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško 
aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties 
sklypų riba yra aukščių skirtumas), yra didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki 
sklypų ribos bus gaunamas teritorijos valdytojo sutikimas, šiuo atveju iš Nacionalinės 
žemės tarnybos ir gretimo sklypo savininkų (Paupio g. 39).  

b) Atraminės sienelės [as] projektuojamos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 
priedo 2 punkto nuostatomis. Atraminės sienelė projektuojamos savo sklype arba 
blokuojant su greta sklype esančia atramine sienele trumpaja kraštine ant sklypo ribos. 
Kitos atraminės sienelės projektuojamos savo sklype, kurių bet kurios konstrukcijos bet 
kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, nėra didesnis už 
horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos. 

c) Stogo neturintys inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo 
komunikacijas [sk, kt] projektuojami vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
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perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 
priedo 3 punkto nuostatomis ir arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos 
neprojektuojami. Arba jeigu projektuojami, gaunamas besiribojančio sklypo sąvininko 
sutikimas. 

d) Užtvarai [tv] projektuojami vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo 1 punkto 
nuostatomis. Užtvarai ant sklypo ribos neprojektuojami. Užtvarų, kurie projektuojami prie 
sklypo ribos (arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo 
ribos), kiaurymių plotas ne mažesnis kaip 50%. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų 
bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją), plotą) – kai 
statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės 
kryptimi (tarp (>)330° ir (<)30°) ir kiaurymių plotas ne mažesnis kaip 25% bendro 
užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į 
gretimą sklypą (teritoriją), plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) 
metamas šešėlis nukreiptas rytų (tarp 30° ir 90°) ar vakarų (tarp 270° ir 330°) kryptimis. 

e) Kiti inžineriniai statiniai. Stogą turintys inžineriniai statiniai (stoginės) yra projektuojami 
vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 7 priedo 4 punko nuostatomis. Pastatai neprojektuojami arčiau kaip 3 m 
atstumu nuo sklypo ribos. 
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8.1.3. Vertikalus sklypo planas. Altitudžių parinkimas. 

Sklypo aukščių planas atliktas atsižvelgiant į esamą reljefą, gretimas teritorijas, landšaftinio 
projektavimo ypatumus bei projektuojamų gatvių aukščius. Projektuojamos pastato įėjimų altitudės 
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parinktos kuo artimesnės esamam žemės paviršiui, įvažiavimas į sklypą iš Paupio gatvės pravažiavimo 
kelio yra esamas, suformuotas. Įvažiavimas iš Krivūlės g. parenkamas atsižvelgiant į įrengtą gatvę ir jos 
elementus. Pėsčiųjų jungties nuo Paupio g. altidutė 105.90, eismo jungties altitudė nuo esamo Paupio 
g. pravažiavimo kelio 109.30. Pėsčiųjų ir eismo jungties altitudės nuo Krivūlės g. 115.60 formuojant 2% 
nuolydį link gatvės. 

Teritorijos vertikalus planavimas projektuojamas siekiant kuo mažiau keisti esamą žemės 
paviršių ir formuojant žemės paviršiaus nuolydžius nuo pastatų. Lietaus vanduo nuo pastato ir nuo 
dangų surenkamas trapais į požeminius lietaus kanalizacijos tinklus. Kitur nuo namų lietaus vanduo 
nuvedamas į vejos plotus. Esant didesniems aukščių perkryčiams, formuojamos atskirų lygių terasos, 
atskiriamos atraminėmis sienutėmis arba laiptais. 

 

8.1.4. Sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendiniai 

Projektuojami pastatai išlaiko gatvės užstatymo linija nuo Paupio ir Krivulės gatvių taip sukurdami 
privačia centrinę erdvę gyventojams. Vidinėje kiemo dalyje projektuojamas laisvas plotas želdynams 
skatinantis gyventojų įsitraukimą į erdvės priežiūrą ir kontrolę. Šioje centrinėje erdvėje gyventojai pagal 
poreikį galėtų turėti daržus ar sodinti vaismedžius. Projektuojamame sklype vidinio kiemo erdvę taip pat 
numatoma ramaus poilsio zona (7) su želdynais ir suoliukais, vaikų žaidimų aikštelė (6) ir paauglių 
elementari sporto aikštelė (5). Visam sklype numatoma šienaujama veja. 

 

Nr. 12 Sklypo plano zonų schema 
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 Vaikų žaidimų aikštelė (6) projektuojama remiantis STR.:2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” 
242 punktą. Aikštelės dydis - 50m2. Aikštelė projektuojama su stogine, taip užtikrinant aikštelės 
naudojimąsi visais metų laikais. (nr.12).  

Nr. 13 Vaikų žaidimų aikštelės analogas 

Paauglių elementari sporto aikštelė (5) projektuojama su stogine taip užtikrinant aikštelės 
naudojima visais metų laikais. Pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" XIII skrisnio 242 punktą 
sporto aikštelė aptverta ažūriniu aptvaru. 

Ramaus poilsio zona (7) projektuojama kartu su želdynais numatant suoliukus atsisėdimui. 

Nuo Paupio gatvės pusės ant komercinių patalpų stogo numatoma želdynų juosta vazonuose 
(schema nr. 13). Ant turėklo numatomas vijoklis (žr. analogą žemiau), o vazonuose visžaliai augalai (žr. 
analogą žemiau). Toks sprendinys padeda labiau atriboti Paupio gatvės erdvę nuo gyvenamojo namo 
erdvės tuo pačiu pagyvina nuo Paupio gatvės esančių komercinių patalpų fasadą. 

 
Nr. 14 Apželdinimo schema nuo Paupio gatvės 
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Dangos 

- Už sklypo ribos esančiose automobilių judėjimo ir pėsčiųjų judėjimo keliuose projektuojamos 
kietos dangos iš betoninių trinkelių/plytelių.  

- Sklype esantys takai numatomi iš plytelių. 

- Projektuojamos medžio lentų terasos. 

- Vaikų žaidimų aikštelėje ir paauglių sporto aikštelėje klojamos smūgį sugeriančios dangos.  

 

Sklypo apželdinimo ir sutvarkymo sprendiniai tikslinami techninio ir darbo projekto metu. 

 

8.1.5. Sklypo priklausomųjų želdynų plotas 

Pagal PPRU priklausomų želdynų plotas sklype 0,4. Sklype esamų medžių nėra. Sklypas 
išvalytas, neturi suformuotų želdynų, auga savaiminiai žoliniai augalai. Projektuojamas apželdintas 
sklypo bendras plotas – 468m2 (40%). Priklausomųjų želdynų plotuose projektuojama šienaujamos 
vejos, vaismedžiai. Kieme numatoma galimybė sodinti medžius ir krūmus.  (žr. schemą žemiau) 
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8.1.6. Sklypo nelaidžių dangų plotas 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (TPDR reg. Nr. T00086338) ir 
projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi Reg. Nr. . A659-454/22 sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų 
kiekis sklype, kuriam netaikomos kompensacinės priemonės – 90 %.  Nelaidžių dangų kiekis sklype 
684,8 m2 (60%) iš jų 23% dangos ir 37% užstatymas. Nelaidžių dangų kiekis atitinka TPDR reikalavimus. 
(Žr. Schemą žemiau) 
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8.1.7. Sklypo insoliacija 

Jokių aukštų pastatų greta nėra, pastatas atitrauktas nuo sklypo ribų, todėl sklypo insoliacija yra 
gera.  

Įvertinti ir apskaičiuoti insoliacijos laiką atlikta insoliacijos studija. Insoliacijos studija parenga 
naudojanti Archicad programa nustačius pastato geografinę lokaciją, atlitudę ir reikalingą datą. 
Pateikiamas saulės kritimo kampas tam tikru paros metu. Nustatytas lygiadienio laikas, t.y kovo 22d. 
Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 

Žemiau pateikiami vaizdai iš 3D modelio, kuriuose nurodytas nepertraukiamas vaikų žaidimo 
aikštelės apšviestumas skirtingu paros metu.  

  Vaikų žaidimo aikštelės insoliacija Kovo 22d. 7-11val ir nuo 13:30 iki 15:30val – 
nepertraukiamas vaikų žaidimo aikštelės insoliacijos laikas 2val.  

8.1.7.1. Gyvenamųjų patalpų apšvietimas 

Dauguma butų turi langus bent į 2 pasaulio kryptis. Pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"  
213 punktą kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose – 2 
gyvenamieji kambariai,  kuriuose bendras insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) – ne 
trumpesnis kaip 2 valandos. Tikslus butų insoliacijos laikas vertinimas pateikiamas planinėse schemose 
žemiau, kuriuose pateikiamas valandų skaičius, kiek patalpos apšviečiamos kovo 22d. 
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Visi butai turi bent po vieną (4-ių kambariuose butuose – bent po 2) gyvenamąjį kambarį, kuris 
kovo 22d. (nepertraukiamai; bendrai) insoliuojamas nemažiau kaip 2val. 
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8.1.7.2. Apšvietimo įtaka kaimyniniams sklypams 

Įvertinti ir apskaičiuoti insoliacijos laiką kaimyniniuose sklypuose esančiuose pastatuose ( 
Paupio g.39 ir Krivūlės g. 10) atlikta insoliacijos studija. Insoliacijos studija parengta naudojantis 
Archicad programa, nustačius pastato geografinę lokaciją, altitudę ir reikalingą datą. Pateikiamas 
saulės kritimo kampas tam tikru paros metu. Nustatytas lygiadienios laikas, t.y kovo 22 diena. 
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Vadonaujantis STR2.02.01:2004 reikalavimais. Žemiau pateikiami 3D vaizdai iš modelio, kuriuose 
nurodytas Paupio g. 41 projektuojamo pastato metamas šešėlis gretimiems sklypams.  

 
Kovo 22d. 8.00val              Kovo 22d. 10.00val 
  
 

 
 
Kovo 22d. 12.00val               Kovo 22d. 14.00val 
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Kovo 22d. 16.00val              Kovo 22d. 18.00val 
 

Projektuojamas pastatas į gretimą sklypą Paupio g. 39 meta šešėlį nuo 8:00 iki 10:00 val. Ant 
pastato šešėlis krenta iki 9:30val.  
Krivūlės g. 10 sklypą šešėlis pasiekia 15:00val. Nuo 16val šešėlis krentą ant pastato. 
Projektuojamas pastatas aplinkiniam užstatymui neigiamos įtakos nedaro, nes norminis insoliacijos 
kiekis yra užtikrinamas kitu paros metus, kol šešėliai nekrentą į gretimus pastatus. Tikslesni skaičiavimai 
pateikiami techninio projekto rengimo metu 

8.1.8. Sklypo aptvėrimas 

Sklypas aptveriamas ažūrine tvora pagal sklypo plano sprendinius ir jau esamus kaimyninių 
sklypų aptvėrimus.  

8.1.9. Eismo organizavimas 

Projektuojami du įvažiavimai į sklypą atsižvelgiant į esamą reljefą sklype ir sklypo konfiguraciją.   

Į namą nr. 1 patenkama iš Paupio gatvės atšakos - suformuoto pravažiavimo kelio. Šis 
pravažiavimas tarnauja kaip pėsčiųjų ir automobilių jungtis. Taip pat projektuojamas pėsčiųjų patekimas 
tiesiai į komercines patalpas nuo Paupio g. rūsio aukšte. 

Nr. 15 Projektuojamų patekimų iš Paupio gatvės schema 
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Į namą nr.2 patenkama pasijungiant atskira įvažiavimo ir pėsčiųjų jungtimi iš Krivūlės g.   

Kiekvienas namas turi atskirą išėjimą į privatų kiemą.  

 

8.1.10. Automobilių parkavimas 

Gyvenamaiesiems namams projektuojamos 5-ios automobilių parkavimo vietos.  

Skaičiavimas atliekamas vadovaujantis šiomis skaičiavimo metodikomis:  

1. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelę, 
kurioje nurodyta, kad gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai automobilių 
skaičius nustatomas taip: 1 vieta vienam butui 

2. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelę, 
kurioje nurodyta, specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės 1 vieta 60 m2 prekybos salės ploto 

 

Projektuojamoje teritorijoje taip pat taikoma 2017-12-20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr.1-1312 patvirtinta  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal 
nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema, projektuojamas pastatas 
patenka į 2 zoną, kur minimalus parkavimo poreikis nustatomas pagal koeficientą 0,50, o maksimalus 
– 0,75. 

       
Automobilių stovėjimo vietos skaičiuojamos pagal kiekvieno pastato plotą ir funkcijas atskirai:  

 

1. Pastatas Nr. 1. Daugiabutis gyvenamasis namas.  
1.1. Projektuojamai gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai, 
numatomi 3 butai, todėl projektuojamos 3vnt automobilių parkavimo vietos.  Pritaikius 
koeficientą Kmin  automobilių kiekis mažinamas iki 2 vnt. 
1.2. Prekybos paskirties patalpos, remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai” kur numatoma Specializuotos vienos prekių grupės 
parduotuvės 1 vieta 60 m2 prekybos salės ploto. Prekybinis plotas 120 m2, todėl 
projektuojamos 2 automobilių parkavimo vietos 
 
 
Pritaikius koeficientą Kmin automobilių kiekis mažinamas iki 1 vnt. 
 
2. Pastatas Nr. 2. Daugiabutis gyvenamasis namas.  
Projektuojamai gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai, 
numatomi 4 butai, todėl projektuojamos 4vnt automobilių parkavimo vietos.  Pritaikius 
koeficientą Kmin  automobilių kiekis mažinamas iki 2 vnt. 

Iš viso sklype projektuojamos 5 automobilių stovėjimo vietos.  
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Pagal 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” numatoma 
ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti 
užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. 

Iš viso sklype projektuojamos 1 elektromobilių automobilių stovėjimo vietos.  

 

Pagal STR 2.03.01:2019 IV skyriu “Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta” 1 lentelę, 
reikalingas neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius projekte – 1 A tipo vieta. Ši stovėjimo 
vieta projektuojama ne toliau nei 50m nuo namas nr. 1 įėjimo.  

 

8.1.11.  Dviračių stovėjimo vietos 

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ penktą 
skirsnį minimalus dviračių stovėjimo vietų poreikis daugiabučiams gyvenamiesiams namas – 1 vieta 5 
butams. Atsižvelgiant į Vinliaus miesto savivaldybės darnaus judumo plano rekomendacijas  dviračių 
stovėjimo vietų skaičius didinamas.  2 vietos – 1 butui ir mažiausiai 10-iai proc. darbuotojų.   

Iš viso sklype projektuojamos 15 dviračių stovėjimo vietos.  

Name nr. 1 numatomos 7 vietos, pagalbinėse rūsio patalpose.  

Name nr. 2 numatomos 8 vietos, pagalbiniuose ūkio pastatuose. 

8.2. ARCHIKTETŪROS SPRENDINIAI 

8.2.1. Architektūrinė projekto idėja 

Pastatas projektuojamas vientisos stilistikos, derinantis prie esamų pastatų aplinkinėje 
teritorijoje. Projektuojamo pastato pagrindinė idėja yra suprojektuoti du atskirus tūrius, stovinčius prie 
skirtingų sklypo galų: arčiau Paupio gatvės ir Krivūlės gatvės.  

Pastatas Nr. 1. Projektuojamas šlaitiniu stogu, lakoniškos architektūros, dviejų aukštų. Rūsio 
aukštas turi vieną atvirą kraštinę į Paupio gatvę, pro kurią patenkama į komercinės paskirties 
patalpas ir kur projektuojama stiklo vitrina. Taip rūsio aukšto dalis atskiriama nuo pagrindinio tūrio. 
Antžeminį tūrį pagal aukštus skaido klinkerio apdailos ir stogo skardos kompozcija.  
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Nr. 16 Paupio gatvės vizualizacijos 
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Pastatas Nr. 2. Projektuojamas artimų proporcijų šalia esantiems pastatams (Krivūlės g. 4 ir 
6). Pastatą sudaro dviejų šlaitinių stogų tūrių kompoziciją, laipsniškai besileidžianti link Paupio 
gatvės. Tūrio pirmąjį aukštą išreiškia ir kompoziciškai atskiria iš plytų formuojama tekstūra. Sklypo 
tvora  iš Krivūlės gatvės pusės  pratęsia greta esamų tvorų principą. 

Nr. 17 Krivūlės gatvės vizualizacija 

8.2.2. Tūriniai sprendiniai 

Paupio g. tūris (pastatas  Nr. 1) projektuojamas šlaitiniu stogu, stačiakampio plano formos. 
Tūris dviejų aukštų, po kuriuo projektuojamos komercinės patalpos rūsyje. Dėl esamo reljefo rūsio 
patalpų fasadas atsiveria į Paupio g. Aukštingumas neviršija kituose sklypuose esančių tūrių aukščio 
ir yra artimas gretimam užstatymui.  

Krivūlės g. tūris (pastatas Nr. 2) projektuojamas šlaitiniu stogu, stačiakampio plano formos. 
Tūris laiptuoja reaguodamas į sklypo reljefą. Pastato aukštis yra artimas pastatamas gretimuose 
sklypuose.  

Sklype išdėstomi vieno aukšto dvišlaičiais stogais pagalbiniai ūkio pastatai, stoginės, kurie 
formuoja atskiras sklypo zonas ir padeda organizuoti funkcijas sklype. 

 

8.2.3. Planiniai sprendiniai 

Projektuojami du daugiabučiai gyvenamieji namai.  

Pastatas Nr. 1 projektuojamas dviejų aukštų su rūsiu. Pirmame ir antrame aukštuose 
išdėstomi skirtingi butai. Butai kompaktiški, dviejų / vieno kambarių. Į pirmo aukšto patalpas 
patenkama nuo rūsio stogo iš atviros automobilių stovėjimo aikštelės lygio. ŽN įrengiamas keltuvas 
patekimui į pirmo aukšto butus. Rūsyje projektuojamos komercinės patalpos, į kurias patenkama 
pusiau uždara laiptine nuo kiemo lygio arba iš Paupio gatvės lygio. Rūsyje tap pat projektuojamos 
daugiabučio gyvenamojo namo pagalbinės patalpos. Visi aukštai apjungiami pusiau uždara laiptine.  

Pastatas Nr. 2. Projektuojamas keturių butų su pagalbinėmis patalpomis – sandėliais. Butai 
išdėstomi per 3 aukštus su rūsiu (2 aukštai su antresole). Butai blokuojami vienas su kitu. Abu pirmo 
aukšto butai turi įėjimus iš lauko į privačias terasas vakarinėje dalyje. Patekimas į butus per bendro 
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naudojimo praėjimą šalia rytinės sklypo kraštinės, kuriame įrengiami tiesiaeigiai keltuvai pritaikyti ŽN 
judėjimui. Įvažiavimas ir pėsčiųjų patekimas į sklypą iš Krivūlės g.  

 

8.2.4. Medžiagiškumas 

Fasadų apdailos: skardos apdaila (juoda/tamsiai pilka spalva), klinkerio apdaila (natūraliai 
pilkai rusvų atspalvių). Stogams naudojama juoda/tamsiai pilka skardos apdaila.  

        
                                     Stogo skardos analogas                                                 Klinkerio apdailos analogas 
                    

Nr. 18 Medžiagų analogai 

 

9. STATINIŲ PRIEINAMUMAS 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ XI skyrių numatoma galimybė gyvenamųjų 
namų nr. 1 ir nr.2 pirmuosiuose aukštuose esančius butus pritaikyti riboto judumo žmonėms 
(žmonėms su negalia), atliekant paprastojo remonto darbus. Darbai turi būti atliekami išlaikant ISO 
21542:2011 26.18 papunktyje ir 27, 28 ir 29 skyriuose [5.10] nustatytus reikalavimus.  

Į namo nr. 1 pirmą aukštą patenkama tiesiaeigiu keltuvu laiptinėje. (nr.18) 
  

Pagal STR 2.03.01:2019 IV skyriu “Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta” 1 lentelę, 
reikalingas neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius projekte – 1 A tipo vieta. Ši stovėjimo 
vieta projektuojama ne toliau nei 50m nuo namas nr. 1 įėjimo. (nr.17) 

    Nr. 19 Sklypo plano schema                                       Nr. 20 namas nr.1 pirmo aukšto ŽN patekimas tiesiaeigiu keltuvu 
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Dėl esamo reljefo ir  sklypo konfiguracijos ŽN judumas sklype užtikrinamas numatant galimybę 
įrengti tiesiaeigius keltuvus.  

Nr. 21 Tiesiaeigio keltuvo analogas 

 

10. STATINIO LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR IŠORINĖS ATITVAROS 

Pastato stabilumą užtikrina laikančios sienos, kolonos, perdangos, sijos ir stogo konstrukcijos. 

- Pastatui projektuojami poliniai gręžtiniai pamatai; 

- Monolitinės rūsio sienos; 

- Monolitinės tarpaukštinės perdangos; 

- Antžeminės dalies sienos – mūras; 

- Laikančios stogo konstrukcijos projektuojamos iš medžio konstruktyvo; 

Lauko atitvarų konstrukcija atitinka A++ klasę.  

Statinio laikančių konstrukcijų ir išorinių atitvarų sprendiniai projektuojami ir tikslinami techninio 
projekto rengimo metu. 

 

11. NUOTEKŲ, ATLIEKŲ TVARKYMO PASIŪLYMAI. ENERGINIŲ IŠTEKLIŲ 
APSIRŪPINIMO ŠALTINIAI 

Projektuojamiems gyvenamosios paskirties pastatams numatoma projektuoti tinklus jungiantis 
prie Vilniaus miesto inžinerinių tinklų. Inžinerinių tinklų projektavimas detalizuojamas techniniame 
projekte pagal išduotas miesto tinklų sąlygas. Projekte numatomi inžineriniai tinklai: 
 

• Nuotekų sistemos (buitinės, lietaus nuotekos); 

• Vandentiekio tinklai; 
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• Elektros energijos tinklai; 

• Šildymo sistema parenkama ir projektuojama techninio projekto rengimo metu. 

Atliekų surinkimas planuojamas miesto konteineriais. Pagal aplinkos ministro įsakymą “Dėl minimalių 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo”, Nr. D1-857, atliekų 
surinkimo konteineriai gali būti neįrengiami sklype, jeigu nuo pastato išlaikoma 150m atstumas iki 
konteinerių aikštelės. Miesto įrengtų konteinerių vieta Paupio g. ~150m.  

 

 

Nr. 22 Atstumo iki konteinerių schema 
 
 



































  

 
Forma patvirtinta 
Vilniaus miesto 
savivaldyb s 
administracijos direktoriaus  
2019 m. d. Lapkri io 27d. 
sakymu Nr. 30-3052/19     

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYB S ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  
 
_____________________________ 
(para as) 
20___m._____________________d. 

 
PROJEKTINI  PASI LYM  RENGIMO U DUOTIS 

 
20    m. 
Vilnius 

 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabu i  gyvenam j  nam  Paupio g. 41, Vilniuje, 
statybos projektas 
 

2. Nustatomi em s sklypo naudojimo reglamentai   
2.1. u statymo tipas Miesto vil  
2.2. u statymo tankis 40% 
2.3. u statymo intensyvumas 0,6 
2.4. auk tis (m) nuo statini  

statybos zonos esamo 
em s pavir iaus 

12,0 

2.5. maksimali absoliutin  
altitud  (m) 

125,40 

2.6. auk t  skai ius (nuo–iki) 1-3 (skai iuojama skaitant cokolinius, mansardinius 
auk tus bei antstatus, antresoles) 

2.7. priklausom  eldyn  
plotas  

40% 

2.8 automobili  stov jimo 
viet  skai ius 

Privalomas automobili  stov jimo vietas projektuoti 
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Gatv s ir vietin s 
reik m s keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto 
savivaldyb s tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 
sprendimu Nr. 1-1312 D l Vilniaus miesto savivaldyb s 
teritorijos suskirstymo  zonas pagal nustatytus automobili  
stov jimo viet  skai iaus koeficientus schemos, 
kompensavimo u  papildomai rengtas automobili  
stov jimo vietas tvarkos apra o ir sutarties formos 

(OHNWURQLQLR�GRNXPHQWR�QXRUDãDV



 

tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 D l 
Vilniaus miesto savivaldyb s teritorijos suskirstymo  
zonas pagal nustatytus automobili  stov jimo viet  
skai iaus koeficientus schemos tvirtinimo“. 
 Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos 
sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu 
Vilniaus  miesto  savivaldyb s  darnaus  judumo  planu“ ir 

skatinant jud jim  mieste alternatyviomis priemon mis,  
rekomenduojama didinti dvira i  stov jimo viet  skai i  -
 ma iausiai 1 vieta 2-3 butams, ir ma iausiai 10-iai proc. 
darbuotoj . Aik tel se numatyti rengti dvira i  krovimui 
prieigas. 

2.9. esam  med i  vertinimas, 
taksacija 

Ai kinamajame ra te apib dinti situacij  apie sklype 
esamus med ius. Jeigu med i  yra, reikalinga pateikti 
med i  inventorizacij . Jei med i  ar kr m  n ra, tai turi 
b ti para yta ai kinamojoje dalyje.  

eldiniai vertinami remiantis eldyn  ir eldini  
inventorizavimo ir apskaitos taisykl mis (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. 
sakymas Nr. D1-5 D l eldyn  ir eldini  

inventorizavimo ir apskaitos taisykli  patvirtinimo“). 
Informacij , kurie eldiniai yra saugotini rasite 2008 m. 
kovo 12 d. LR Vyriausyb s nutarime Nr. 206. Grafin  ir 
tekstin  informacij  pateikti vadovaujantis pateiktu 
grafiniu/informaciniu med i  ym jimo ir inventorizacijos 
lentel s pavyzd iu Grafinis / informacinis med i  
ym jimas plane ir inventorizacijos lentel s sud tis“. 

Jei med iai kertami, pagr sti i  kirtim  b tinum . 
 

3. Kiti reikalavimai 
3.1. architekt rin s i rai kos 

priemon s: 
med iagi kumas, spalva, 
t rio formos, proporcijos, 
mastelis 

Vadovautis LR Statybos statymo 5 straipsnio bei LR 
Architekt ros statymo 11 straipsnio reikalavimais. 
Pastatas savo t riu, fasado kompozicija privalo der ti 
prie konteksto, ta iau kartu turi b ti iuolaiki ki savo 
urbanistiniu sprendimu, architekt rine rai ka bei 
technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti 
miestovaizd io charakter . Atsi velgti ir reaguoti  
aplinkinio u statymo auk tingum , charakter , 
proporcijas, mastel ; pastat  architekt rin  i rai ka turi 
b ti kontekstuali aplinkai. U tikrinti nat rali , geriausia 
vietini  statybini  med iag  – plytos, medis, betonas, 
metalas, stiklas, naudojim ; nurodyti fasad  apdailai 
parinktas med iagas. Saugoti, neu go ti, neardyti ir 
architekt rin mis priemon mis pabr ti susiformavus  
kra tovaizd  – reljef , eldynus ir eldinius. 



 

Projektiniuose pasi lymuose pagr sti sprendini  
atitikim  architekt ros kokyb s kriterijams (LR 
Architekt ros statymo 11 straip.). 
Formuojant nauj  kvartal  urbanistin  strukt r  ar 
papildant esamus kvartalus naujais pastatais, diegiami  
perimetriniam u statymui b dingi principai: 
*pastatais, eldiniais ir gerb vio elementais atskiriamos 
vie os (gatvi , aik i , skver ,) erdv s nuo priva i  
kiemo erdvi ; 
*pastatai statomi pagal gatv s erdv  formuojan ias 
u statymo linijas,  gatv s erdv  i siki antys, atramomis 
neparemti pastat  elementai – erkeriai, balkonai, 
stogeliai formuoja gyvas ir dinami kas gatvi  
perspektyvas; 
*kiemo erdv s formuojamos fiziniais ar emociniais 
barjerais kuriant konkre iai bendruomenei priklausan i  
erdvi  ribas su akcentuojamais patekimais, skatinant 
ias erdves naudojan ios bendruomen s sitraukim   

erdv s prie i r  ir kontrol . 
3.2. reikalavimai sklypo 

sutvarkymui ir 
ap eldinimui 

Parengti profesionalius em s sklypo sutvarkymo ir 
ap eldinimo sprendinius. Rekomenduojama, kad iuos 
sprendinius rengt  Aplinkos ministerijos atestuotas 

eldyn  projekt  rengimo vadovas.  
Projektini  pasi lym  sprendiniuose akcentuoti b sim  
sprendini  tak  kra tovaizd iui, sklypo ir gretimos 
aplinkos ekologinei b klei, susiklos iusiems 
socialiniams veiksniams, vertinti kaip funkcionuos 
jungtys su gretimyb mis.  
vertinti gamtin  teritorijos situacij : esam  reljef , 

dirvo em , mikroklimatines s lygas ir pan.. I saugoti 
i rai kingas teritorijos reljefo formas, vykdant 
intensyvias lait  keitimo intervencijas, motyvuotai 
pagr sti sprendinius. 
Ai kinamajame ra te motyvuotai apib dinti teritorijos 
sutvarkymo planin s ir erdvin s kompozicijos id j . 
Formuoti specifin  tapatum  ir vietos charakter , rinktis 
kra tovaizd io charakter  atitinkan ius eldinius 
(med ius, kr mus). Siekiant kuriamos gyvenamosios 
aplinkos kokyb s, formuoti kokybi k , saug  gyventoj  
naudojimui skirt  kiem  su eldynais. 
Sklype turi tilpti vaik  aidimo aik tel , elementari 
sporto aik tel  paaugliams ir vieta ramiam vyresnio 
am iaus namo gyventoj  poilsiui. Sprendiniais pagr sti, 
kaip sklypo funkcinis zonavimas ( aidim  aik tel s, 
priva ios ir vie osios erdv s, jimai ir t. t.) pagerins 
gyvenamosios aplinkos kokyb . Socialin  infrastrukt ra 
turi b ti patogiai sujungta su pastat  jimais bei 



 

aplinkiniais p s i j  takais. 
Siekiant u tikrinti kuo auk tesn  ekosistemin  eldini  
vert , sklypo plano eldiniams taikomi ie prioritetai: 
i saugomi esami med iai ir eldini  masyvai, 
projektuojami med iai (auk ta g s r ys), 
projektuojami medeliai ( ema g s r ys) ir kr mai bei 
em  dengiantys kr m  masyvai, projektuojami oliniai 

medingi augalai, tausojan io ienavimo pieva. Taip pat 
parenkamos aplinkai b dingos, vietin s alies augal  
r ys. emiausi  ekosistemin  vert  turinti veja ir 
svetim emiai augalai projektuojama tik funkci kai tam 
pagristuose plotuose. 
Nauji projektuojami eldiniai ir med iai turi b ti 
pa ym ti sutartiniais enklais, kurie ym jimu skiriasi 
nuo esam  paliekam  eldini  ym jimo.   
Apra yti  sklypo dang  med iagi kum , parinkimo 
motyvus. 
Ai kinamajame ra te apra yti lietaus vandens surinkimo 
sprendinius. Pasi lyti tvarius lietaus vandens surinkimo 
ir kitus tvari  aplink  formuojan ius sprendinius 
panaudojant susiklos iusios gamtin s situacijos 
potencial .   
Vadovautis nauja redakcija Priklausom j  eldyn  
plot  norm  apskai iavimo tvarkos apra u“, 2007-12-21 
patvirtintu LR AM sakymu Nr. D1-694. 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldyb s teritorijos 
bendruoju planu (TPDR reg. Nr. T00086338), s lyginis 
did iausias nelaid i  dang  kiekis sklype, kuriam 
netaikomos kompensacin s priemon s – 90 proc. 

3.3. konteksto s lygojami 
reikalavimai 

Pastat  ir vie j  erdvi  s rangos principai teritorijoje, 
pastat  i d stymo sklype sprendiniai ir u statymo 
rodikliai privalo atitikti urbanistin  kontekst  – 
teritorijoje susiklos iusi  ar tikslingai formuojam  
u statymo tipologij  ir jai b dingus u statymo rodiklius: 
intensyvum , tank , auk tingum , taip pat ne suardyti, 
bet tobulinti esamus funkcinius ry ius teritorijoje. 
Pastatai, susisiekimo infrastrukt ra ir vie os erdv s 
pritaikytos tokiai judumo dalyvi  hierarchijai: 
p stysis>dviratininkas>vie as transportas>automobilis; 
Perimetriniu b du ir jam giminingais principais 
u statyt  kvartal  sklypuose palei gatv s fasadus 
neleid iamas ant emini  automobili  stov jimo viet  
rengimas (galimas tik stov jimas gatv se, palei 

va iuojam j  dal  rengiamose stov jimo vietose);  
Vie j  erdvi  jud jimo traktuose, aligatviuose, 
p s i j  ir dvira i  takuose negali b ti jud jimui 
kliudan i  element  – patekimams  patalpas reikaling  
laipt , pandus , taip pat atram , enklinimo rengini  ir 
pan.  



 

Pirmuosiuose pastat , esan i  palei C ir emesn s 
kategorijos gatves ir vie sias erdves, auk tuose 
negalimi gyvyb  gatv se naikinantys aklini fasadai, 
parkingai ir gara ai. ia turi b ti rengiamos 
universalios paskirties, ne ma esn s nei 3,5 m auk io 
patalpos – tinkamos naudoti vairioms komercin ms, 
socialin ms, visuomenin ms ir kitoms paslaugoms.  
ias patalpas privalu rengti ne galiesiems pritaikytus 

patekimus i  gatv s. Palei D kategorijos gatves 
pirmuosiuose pastat  auk tuose gali b ti rengiami ir 
b stai. 
U tikrinti reikalavimus keliamus mon ms su negalia 
(STR2.03.01:2019 Statini  prieinamumas“). 
Statytojas turi gyvendinti statytojo teis  vadovaujantis 
LR Statybos statymo 3 straip. nuostatomis.  
Nepa eisti tre i j  asmen  interes . Atstumai iki sklypo 
rib  nustatomi vadovaujantis STR 2.02.01:2004 
"Gyvenamieji pastatai" X skirsniu. 
Projektinius pasi lymus teikti per i r ti Kult ros 
paveldo apsaugos skyriui. Vadovautis 2020-10-15 
Vilniaus miesto savivaldyb s administracijos 
direktoriaus sakymu Nr. 30-2419/20  patvirtintomis 
Nekilnojamojo kult ros paveldo tvarkybos gair mis“. 

 reikalavimai susisiekimo ir 
in inerini  tinkl  pl trai 

Pagal susisiekimo ir in inerinius tinklus 
eksploatuojan i  institucij  s lygas.  

3.4. kiti teritorij  planavimo 
dokumentuose nustatyti 
reikalavimai 
(bendruosiuose, 
specialiuosiuose planuose) 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldyb s teritorijos 
bendruoju planu (TPDR reg. Nr. T00086338), 
vadovautis Vilniaus miesto dvira i  tak  specialiojo 
plano (TPDR reg. Nr. T00072197) sprendiniais ir 
Susisiekimo p s iomis projekt  Vilniaus miesto 
savivaldyb je rengimo ir gyvendinimo 
rekomendacijomis (patv. Vilniaus miesto savivaldyb s 
administracijos direktoriaus 2018-12-17 sak. Nr. 30-
3844/18(2.1.1E-TD2). ). 

3.5. su projekto gyvendinimu 
susijusi b tina vie osios 
infrastrukt ros pl tra  

Turi b ti vertinama esama, b sima p s i j , dvira i   
tak  sistemos pl tra ir jos poreikis. 
 

3.6. projektini  pasi lym  
vaizdin s informacijos 
parengimas 

Vadovaujantis 2019 m. gruod io 16 d. Vilniaus miesto 
savivaldyb s administracijos direktoriaus sakymu Nr. 
30-3178/19 patvirtintu Projektini  pasi lym  ir 
techninio projekto traukimo  GIS duomen  baz  ir 
geoportal  Vilnius 3D planas“ tvarkos apra u, projekto 
med iaga pateikiama traukti  GIS duomen  baz  ir 
geoportal  Vilniaus 3D planas”. Projektini  pasi lym  
sud tis pagal STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, 



 

projekto ekspertiz “ 13 pried . Projektiniai pasi lymai 
turi b ti papildomi informacija reikalaujama auk iau 
i d stytuose u duoties punktuose. Projektini  pasi lym  
rengimo u duotis teikiama kaip projektini  pasi lym  
sud tin  dalis. PP med iag  papildyti kvartalo 
urbanistin s strukt ros analize, sklyp  analizuoti 
remiantis iais aspektais: sklypo naudojimas (esami 
p s i j , dviratinink  takai, kita infrastrukt ra, 
eami/b simi srautai, ry iai), svarbiausieji vietos 
charakter  formuojantys elementai (pastatai, 
vie os/priva ios erdv s, reljefas, med iai ir kt.); sklypo 
ribos, j  fizin  i rai ka; sklypo gretimyb s (fizin s, 
funkcin s, kult rin s ir kt.) ir kt. Projektini  pasi lym  
grafin je med iagoje (pj viuose, fasaduose) nurodyti 
projektuojamo pastato/pastat , statinio statybos zonos 
esamo em s pavir iaus vidutin  altitude, esamo em s 
pavir iaus kont r . Projektinius pasi lymus papildyti 
Kriv l s ir Paupio gatvi  i klotin mis.   
 U tikrinti visuomen s informavim  STR Statinio 
projektavimas, projekto ekspertiz “ VIII skyriuje 
nustatyta tvarka; informacinis stendas turi b ti 
pakankamo dyd io (ne ma iau kaip 0,5 kv. m), stende 
pateikiama statini  i d stymo sklype su gretima 
urbanistine aplinka vizualizacija, nurodoma stendo 
rengimo ir i montavimo datos ir kita privaloma 

informacija. 
 
 
Jovil  Jaru evi i t , el. pa tas jovile.jaruseviciute@vilnius.lt 
Kristina Kiseliauskien , el. pa tas kristina.kiseliauskien @vilnius.lt 
Lietuvos Respublikos vie ojo administravimo statymo 36 straipsnis: asmuo turi teis  apsk sti vie ojo administravimo subjekto priimt  
administracin s proced ros sprendim  savo pasirinkimu administracini  gin  komisijai arba administraciniam teismui statym  nustatyta tvarka.  
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�EHQGUDV�������Pð�SORWDV�� ILNVXRWDV� LNL���P�VWRULR�NXOWǌULQLV� VOXRNVQLV��GDWXRMDPDV�;9,�D��SDE��±�
;;,� D�� SU��� � ����� P�� ,�� .DSOǌQDLWơ� W\Uơ� VNO\Są� Paupio g. 28�� ãXUIDLV� LãWLUWDPH� ������ Pð� SORWH�
ILNVXRWDV�LNL�����P�VWRULR�NXOWǌULQLV�VOXRNVQLV��GDWXRMDPDV�;9,�;;�D��������P��Krivǌlơs 1C�VNO\SH�
åYDOJRPXRVLXV� DUFKHRORJLQLXV� W\ULPXV� DWOLNR� 7�� 3RãND�� -ǐ� PHWX� LãWLUWL� �� ��[�� P� G\GåLR�� ãXUIDL��
-XRVH� ILNVXRWDV�;;�D��SU�� VOXRNVQLV���7DLV�SDþLDLV�PHWDLV� VNO\SH�åYDOJơ�6��5XWNRYVNL�� åYDOJ\WDPH�
������Pð�SORWH�ILNVXRWL�;;�D��,,�SXVơV�SHUPDLã\WL�VOXRNVQLDL�VX�VWDW\ELQơPLV�ãLXNãOơPLV��������P��
Krivǌlơs 1C� LU� Paupio g. 35� åYDOJRPXRVLXV� DUFKHRORJLQLXV� W\ULPXV� Y\NGơ� 3�� 9XWNLQ�� ,ãWLUWXRVH�
ãXUIXRVH��EHQGUDV����Pð�SORWDV��ILNVXRWL�VXSLOWLQLDL�;;�D��VOXRNVQLDL��������P��,��6DGDXVNDV�Y\NGơ�
DUFKHRORJLQLXV� åYDOJ\PXV� VNO\SH� Aukštaiþiǐ g. 7�� �� VNLUWLQJRVH� NYDUWDOR� YLHWRVH� ãDOLQDQW� ;;� D��
XåWHUãWą�JUXQWą�EXYR�åYDOJRPDV�EHQGUR������Pð�G\GåLR�SORWDV��8åILNVXRWDV�DSLH���������P�VWRULR�
9LOQLRV� NDQDOǐ� HJ]LVWDYLPR� PHWX� LU� EXYXVLRV� JDP\NORV� SDVWDWǐ� VWDW\ERV� PHWX� VXVLIRUPDYĊV�
NXOWǌULQLV� VOXRNVQLV�� GDWXRMDPDV�;,;�;;�D��7\ULPǐ�PHWX� UDVWD�SDYLHQLǐ�;9,,�;,;�D��GDWXRMDPǐ�
DUFKHRORJLQLǐ�UDGLQLǐ���

����� P�� VNO\SH� Krivǌlơs g. 9� DWOLNWL� åYDOJRPLHML� DUFKHRORJLQLDL� W\ULPDL� �YDG�� (��
3UDQFNơQDLWơ��� -ǐ�PHWX� ãXUIDLV� LãWLUWDV� ������Pð� SORWDV�� 7LUWR� VNO\SR� â5�� â9� LU� FHQWULQơMH� GDO\MH�
VXUDVWD�SDYLHQLǐ�;9,,�;;�D�� UDGLQLǐ�� ��������P�J\O\MH�QXR�GDEDUWLQLR�åHPơV�SDYLUãLDXV� ILNVXRWDV�
EXYĊV�SDYLUãLXV� �GLUYRåHPLV�� �DSLH����������P�VWRULR��EH�DUFKHRORJLQLǐ�UDGLQLǐ��6NO\SR�39�GDO\MH�
YLUã�SLUPLQLR�GLUYRåHPLR�VXUDVWDV���������P�VWRULR�VXSODXWR��"��VPơOLR�VOXRNVQLV��6NO\SR�39�GDO\MH��

�
�� 'UơPD� 9��� 'LQJĊV� 9LOQLXV�� 9��� ������ S�� ����� ��������� 5DFHYLþLHQơ�� $��� ������ 3DXS\V�� ,Q�� 9LVXRWLQơ� OLHWXYLǐ�
HQFLNORSHGLMD��7������S�����������'LMRNLHQơ��'���������8UEDQLVWLQLV�LVWRULQLǐ�SULHPLHVþLǐ�SDYHOGDV��9LOQLXV��S���������
��*LUOHYLþLXV�/���$XNãWDLþLǐ�J�����9LOQLXMH�������P��DWOLNWǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULQơMLPǐ�DWDVNDLWD��.3&�$��)������$S�����E��
������
��.DSOǌQDLWơ�,���äYDOJRPLHML�W\ULQơMLPDL�3DXSLR�J�����LU�3RORFNR�J����$��$7/�/LHWXYRMH������PHWDLV��������S����������
��3RãND�7���äYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ� W\ULPǐ�.ULYǌOơV�J���&�9LOQLXMH�������P��DWDVNDLWD��9LOQLXV��/,,5��)���E��������
ATL 2014 metais��������S������
��5XWNRYVNL�6��9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPHLVþLDLV����������9LOQLDXV�VHQDPLHVþLR���������DSVDXJRV�]RQRV��
9LOQLDXV�PLHVWR�LVWRULQLǐ�GDOLǐ��YDG��QDXMDPLHVþLX����������äYơU\QX���������LU�$QWDNDOQLX���������EHL�âQLSLãNLǐ�GDOLǐ��
YDG�� 6NDQVHQX� �������� LU� 3LURPRQWX� �������� ����������P�� DUFKHRORJLQLǐ� åYDOJ\Pǐ� DWDVNDLWD��9LOQLXV��/,,5�� )��� E��
������ATL 2014 metais��������S������
��9XWNLQ�3��9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�VX�SULHPLHVþLDLV���������LU�VHQDPLHVþLR���������WHULWRULMRV��.ULYǌOơV�J���&�LU�3DXSLR�
J����������P��åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�DWDVNDLWD��9LOQLXV��/,,5��)���E������
�� 6DGDXVNDV� ,�� 9LOQLDXV� VHQRMR� PLHVWR� YLHWRV� VX� SULHPLHVþLDLV� �������� WHULWRULMRV�� VNO\SR� DGUHVX� $XNãWDLþLǐ� J�� ��
�9LOQLDXV�P���������PHWǐ�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��9LOQLXV���/,,5��)���E�������
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ãDOLD� HVDQþLR�J\YHQDPRMR�QDPR�� VXUDVWD� LU� GDOLQDL� DWLGHQJWD� VWDW\ELQơV�NHUDPLNRV�GHJLPR�NURVQLV�
�SO\Wǐ��þHUSLǐ���GDWXRMDPD�;9,,�D��SDE�±;9,,,�D���
�����P��9LOQLDXV� VHQRMR�PLHVWR� YLHWRV� VX� SULHPLHVþLDLV� �������� WHULWRULMRMH�� VNO\SH�Krivǌlơs g. 9�
GHWDOLǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX��YDG��(��3UDQFNơQDLWơ��LãWLUWDV�����Pð�SORWDV��SLOQDL�DWLGHQJLDQW�
����� P�� 39� VNO\SR� GDO\MH�� VXUDVWą� VWDW\ELQơV� NHUDPLNRV� �SO\Wǐ�� þHUSLǐ�� GHJLPR� NURVQƳ�� NXUL�
GDWXRMDPD�;9,,�D��SDE�±;9,,,�D���$WLGHQJWRV�NURVQLHV��NDUWX�VX�ãRQLQơPLV�VLHQRPLV��LOJLV�±������P��
SORWLV�±���P��3DJULQGLQơ�NURVQLHV�GDOLV�NHWXUNDPSơV�IRUPRV��a�[��P�G\GåLR���7LUWDPH�SORWH��YLUã�
NURVQLHV�DUNǐ�EHL�GXREơMH�WLHV�SDNXURPLV��VXUDVWDV�GLGHOLV�NLHNLV�EXLWLQơV�NHUDPLNRV��VWLNOR�EXWHOLǐ��
GDWXRMDPǐ�;9,,�D��SDE�±�;,;�D���WDLS�SDW�VWLHJLǐ�GDOLǐ�LU�J\YXOLǐ�NDXOǐ���$UFKHRORJLQLDL�åYDOJ\PDL�
DWOLNWL� DSLH� ���� Pð� G\GåLR� SORWH�� NXOWǌULQLR� VOXRNVQLR�� DUFKHRORJLQLǐ� UDGLQLǐ� QHEXYR� VXUDVWD��
.URVQLHV� DSOLQNRMH� �WDL� SDWYLUWLQD� LU� ����� P� åYDOJRPǐMǐ� DUFKHRORJLQLǐ� W\ULPǐ� GXRPHQ\V��
DUFKHRORJLQLV�VOXRNVQLV�QơUD�VXVLIRUPDYĊV����

����� P�� VNO\SH� Krivǌlơs g. 4�� 9LOQLXMH�� åYDOJRPǐMǐ� DUFKHRORJLQLǐ� W\ULPǐ� PHWX� LãWLUWL� ��
ãXUIDL���Lã�YLVR�LãWLUWDV�EHQGUDV����Pð�SORWDV��DUFKHRORJLQLDL�åYDOJ\PDL�DWOLNWL�a����Pð�G\GåLR�SORWH���
6NO\SH� WLUWXRVH� ãXUIXRVH� DUFKHRORJLQLR� VOXRNVQLR�� XUEDQLVWLQLǐ� VWUXNWǌUǐ� DU� NLWǐ� DUFKHRORJLQLǐ�
VWUXNWǌUǐ� QHXåILNVXRWD�� 7LUWXRVH� SORWXRVH� VNO\SR� 3� GDO\MH� WLHV� J\YHQDPXRMX� QDPX� WLUWL� EXYXVLR�
GDUåR�VRGR�VOXRNVQLDL�LU�EXYXVLR�GLUYRåHPLR�KRUL]RQWDV��6N\SDV�\UD�ãODLWH��NXULV�â�NU\SWLPL�åHPơMD�
SHU���P��6NO\SR� ãLDXULQơMH� LU� FHQWULQơMH�GDO\VH� WLUWXRVH�SORWXRVH� ILNVXRWL� ��������P�VWRULR�PDLã\WL�
�SHUNDVWL�LQåLQHULQLǐ�WUDVǐ���QXVOLQNĊ��QLYHOLDFLQLDL�VOXRNVQLDL�VX�;9,,�D��SDE��±�;;�D��GDWXRMDPDLV�
UDGLQLDLV��WLNơWLQD��VXIRUPXRWL�LãO\JLQDQW�WHUDVXRWą��"��LU�åHPơMDQWƳ�ãODLWą�����

����� P�� /�� *LUOHYLþLXV� DWOLNR� DUFKHRORJLQLXV� W\ULPXV� 9LOQLDXV� VHQRMR� PLHVWR� YLHWRV� VX�
SULHPLHVþLDLV� �������� 9LOQLDXV� VHQDPLHVþLR� �������� WHULWRULMRVH�� NHLþLDPRV� HOHNWURV� NDEHOLQơV� OLQLMRV�
WUDVRMH�� Ƴ� W\ULPǐ� ]RQą� SDWHNR� LU� Subaþiaus gatvơs� DWNDUSD�� $UFKHRORJLQLǐ� åYDOJ\Pǐ� WHULWRULMRMH� WLHV�
.ULYǌOơV�J��VNO\Sǐ�3�GDOLPL�DUFKHRORJLQLR�VOXRNVQLR�DU�VWUXNWǌUǐ�QHXåILNVXRWD�����

�����P��Krivǌlơs g. 6�VNO\SH�åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX��YDG��(��3UDQFNơQDLWơ��
LãWLUWL� �� ãXUIDL�� � Lã�YLVR� LãWLUWDV�EHQGUDV����Pð�SORWDV�� DUFKHRORJLQLDL� åYDOJ\PDL�JULDXQDPǐ�SDVWDWǐ�
YLHWRVH� DWOLNWL� a���� Pð� G\GåLR� SORWH�� 6NO\SH� WLUWXRVH� ãXUIXRVH� YHUWLQJR� DUFKHRORJLQLR� VOXRNVQLR��
XUEDQLVWLQLǐ� VWUXNWǌUǐ� DU� NLWǐ� DUFKHRORJLQLǐ� VWUXNWǌUǐ� QHXåILNVXRWD�� 6NO\SR� 3� LU� FHQWULQơMH� GDO\VH�
ILNVXRWL� EXYXVLR� GDUåR�VRGR� VOXRNVQLV�� VXSLOWLQLDL� QLYHOLDFLQLDL� VOXRNVQLDL� � LU� EXYXVLR� GLUYRåHPLR�
KRUL]RQWDV�� 6N\SDV� \UD� ãODLWH�� NXULV� â� NU\SWLPL� åHPơMD� SHU� ���� P�� WRGơO� VNO\SR� ãLDXULQơMH� LU�
FHQWULQơMH�GDO\MH�ILNVXRWL���������P�VWRULR�PDLã\WL��QXVOLQNĊ��QLYHOLDFLQLDL�VOXRNVQLDL�VX�;9,,�D��SDE��
±�;;�D��GDWXRMDPDLV�UDGLQLDLV��WLNơWLQD��VXIRUPXRWL�O\JLQDQW�WHUDVXRWą��"��LU�åHPơMDQWƳ�ãODLWą�����

���������� P�� Paupio bei Aukštaiþiǐ kvartale� Y\NG\WL� DUFKHRORJLQLDL� åYDOJ\PDL� �YDG�� /��
.YL]LNHYLþLXV�� JDWYLǐ� UHNRQVWUXNFLMRV�� LQåLQHULQLǐ� WLQNOǐ� ƳUHQJLPR� EHL� JULDXQDPǐ� JDP\NOLQơV�
SDVNLUWLHV�SDVWDWǐ�YLHWRVH��7DLS�SDW�Y\NG\WL�åYDOJRPLHML�DUFKHRORJLQLDL�W\ULPDL�QDXMǐ�WLQNOǐ�ƳUHQJLPR�
EHL�J\YHQDPǐMǐ�QDPǐ�VWDW\ERV�YLHWRMH��%HQGUDL�LãWLUWDV�DSLH�������Pð�SORWDV��9DNDULQơMH�LU�SLHWLQơMH�
W\ULPǐ� WHULWRULMRV� GDO\VH� �� 3DXSLR� J��� VXSURMHNWXRWǐ� ãXOLQLǐ� YLHWRVH� LãWLUWL� SHQNL� LNL� �� Pð��G\GåLR�
ãXUIDL��7\ULPǐ�PHWX�LNL�������P�J\OLR�ILNVXRWL�SLOWLQLDL�;;�D��,,�S��VOXRNVQLDL��

�3DXSLR� J�� VNO\SH�1U�� ��� LãWLUWD� ��� ãXUIǐ� LU� �� SORWDL�� 3ORWXRVH�1U�� �� DWLGHQJWRV� Lã� UDXGRQǐ�
SO\Wǐ�VXPǌU\WRV�VLHQRV�OLHNDQRV��SUHOLPLQDULDL�GDWXRMDPRV�;9,,,�D��SDE��3ORWH�1U����±�����P�J\O\MH�
DWLGHQJWDV��[��P�G\GåLR�DNPHQǐ�JULQGLQLR�IUDJPHQWDV���

�
��3UDQFNơQDLWơ�(���9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV����������9LOQLDXV�P���VNO\SR�.ULYǌOơV�J����������P��
GHWDOLǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�LU�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��/,,5��)���QHLQYHQWRULQWD���
��3UDQFNơQDLWơ�(���9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV����������9LOQLDXV�P���VNO\SR�.ULYǌOơV�J����������P��
åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�LU�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��/,,5��)���QHLQYHQWRULQWD���
��� *LUOHYLþLXV� /��� 9LOQLDXV� VHQRMR� PLHVWR� � YLHWRV� VX� SULHPLHVþLDLV� ��������� 9LOQLDXV� VHQDPLHVþLR� �������� WHULWRULMǐ�
9LOQLDXV�P�� VDY��� 9LOQLDXV�P��� $XãURV� 9DUWǐ� � ±�0LNDORMDXV� 'DXNãRV� ±� äLXSURQLǐ� ±� 6XEDþLDXV� ±3DXSLR� J�� GHWDOLǐMǐ�
DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�SDå\PD���������
���3UDQFNơQDLWơ�(���9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV����������9LOQLDXV�P���VNO\SR�.ULYǌOơV�J����������P��
åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�LU�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��/,,5��)���QHLQYHQWRULQWD���
�
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âLDXULQơMH� VNO\SR�GDO\MH� WLUWXRVH�ãXUIXRVH� ILNVXRWDV�PHQDPRV�XSơV�YDJRV�NRQWǌUDV�� ƲåHPLV�
SDVLHNWDV�DSLH�����������P�J\O\MH����1XVWDW\WD��NDG�DUFKHRORJLãNDL�YHUWLQJDV�NXOWǌULQLV�VOXRNVQLV�\UD�
VXVLIRUPDYĊV�LNL�EXYXVLRV�XSơV�YDJRV��SLHWLQơMH�3DXSLR�J�����VNO\SR�GDO\MH��âLDXULQơMH�EHL�FHQWULQơMH�
VNO\SR� GDO\VH� åYDOJ\Pǐ� PHWX� ILNVXRWL� SLOWLQơV� NLOPơV� JUXQWR� KRUL]RQWDL�� VXIRUPXRWL� XåSLODQW�
EXYXVLą�XSơV�YDJą�EHL�Y\NGDQW� LQGXVWULQLR� UDMRQR�VWDW\ERV�GDUEXV�;;�D�� ��$XNãWDLþLǐ�J����� LãWLUWL�
NHWXUL�ãXUIDL��NXULǐ�EHQGUDV�SORWDV�VLHNLD�������Pð��7\ULPǐ�PHWX�ILNVXRWL� WLN�SLOWLQơV�LU�VXSODXWLQơV�
NLOPơV�VOXRNVQLDL�GDWXRMDPL�;,;�;;�D��-ǐ�VWRULV�VLHNơ���������P���

'HWDOLHML�W\ULPDL��SUDGơWL������P��LU�WĊVWL������P����YDG��6��5XWNRYVNL��3DXSLR�J�����VNO\SH�
Y\NG\WL� DSLH������Pð�SORWH�� SLHWLQơMH�GDO\MH�� âLRMH�YLHWRMH� ORNDOL]XRWDV�PǌULQLV� XåVWDW\PDV�EHL� VX�
MXR� VLHMDPDV� ;9,,,� D�� NXOWǌULQLR� VOXRNVQLR� KRUL]RQWDV�� 5HPLDQWLV� LVWRULQLDLV� LU� NDUWRJUDILQLDLV�
GXRPHQLPLV� ±� WDL� EXYXVLRV� VPXNOơV� YLHWD�� 3LHWU\WLQơMH� XåVWDW\PR� GDO\MH�� �� P� J\O\MH� DWLGHQJWDV�
WDPVXV�GXUSLQJDV�JUXQWDV�� NXULDPH� UDVWD�SDYLHQLǐ�;9,,�;9,,,� D�� UDGLQLǐ�� ƲåHPLV��PHOVYDV� ãO\QDV��
YLHWRPLV� ±� åY\ULQJDV� JUXQWDV�� SDVLHNWDV� ������P� J\O\MH�� 'HWDOLHML� DUFKHRORJLQLDL� W\ULPDL� WDLS� SDW�
Y\NGRPL�LU�Xå�DWLGHQJWR�PǌUR�ULEǐ��ýLD�QXR�������P�J\OLR�DWLGHQJWDV�GXUSLQJDV�MXRGDV�KRUL]RQWDV��
NXULDPH� DSWLQNDPL�;9,,�;9,,,� D�� EXLWLQơV� NHUDPLNRV� UDGLQLDL�� $XNãWDLþLǐ� J�� �� VNO\SR� DSOLQNRMH��
YDåLXRMDPRMRMH� NHOLR� GDO\MH� EXYR� Y\NGRPL� DUFKHRORJLQLDL� åYDOJ\PDL� OLHWDXV� QXRWHNǐ� WLQNOǐ�
ƳUHQJLPR�YLHWRMH�QXR�3DXSLR�J�����SDVWDWR�39�NDPSR�OLQN�9LOQHOơV�XSơV��â9�$XNãWDLþLǐ�J����VNO\SR�
GDO\MH��äYDOJ\WD�YLHQD�DSLH����P�LOJLR�LU�LNL���P�SORþLR�WUDQãơMD��NDVWD�YLUã�HVDPǐ�LQåLQHULQLǐ�WLQNOǐ��
)LNVXRWL� VXSLOWLQơV� NLOPơV� PDLã\WL� WDPVLDL� SLONR� JUXQWR� VX� åY\UR� SULHPDLãRPLV� VOXRNVQLDL��
VXIRUPXRWL� LQåLQHULQLǐ� WLQNOǐ� �YDQGHQWLHNLR�� OLHWDXV� QXRWHNǐ� LU� SDQ�� ƳUHQJLPR�PHWX���7LHV� 3DXSLR�
$XNãWDLþLǐ�J��VDQNLUWD�QXVOLQNXV�SLOWLQơV�NLOPơV�SMǌYLDPV�DSLH�������P�J\O\MH�DWVLGHQJơ� LNL�����P�
VWRULR� WDPVLDL�SLONR�JUXQWR� VOXRNVQLV��SUHOLPLQDULDL�GDWXRMDPDV�;9,,,�D��%HQGUDV�åYDOJ\WDV�SORWDV�
$XNãWDLþLǐ�J����DSOLQNRMH�VLHNơ�DSLH�����Pð�����åU��SULHGą�1U�����
�
� �����P��ä9$/*20,(-,�$5&+(2/2*,1,$,�7<5,0$,�

6NO\SR� â� GDO\MH� VWRYL� J\YHQDPDVLV� QDPDV� LU� ǌNLQLV� SDVWDWDV�� VNO\SDV� DSVRGLQWDV�
YDLVPHGåLDLV�� GHNRUDW\YLQLDLV� DXJDODLV�� 6NO\SR� â� GDO\MH� OLQN� 3DXSLR� J�� VXIRUPXRWRV� WHUDVRV��
WYLUWLQWRV�VNDOG\WDLV�DNPHQLPLV��VXSLOWDV�SULYDåLDYLPR�NHOLDV� Ƴ�VNO\Są��SDVWDW\WDV�PHWDOLQLV�JDUDåDV�
�IRWR�1U��������

;9,,,±;;D��NDUWRJUDILQơMH�PHGåLDJRMH�WLUWDPH�VNO\SH�DQNVW\YLDXVLDV�XåVWDW\PDV�DWVHNDPDV�
WLN�;;�D��,,�NHWYLUW\MH��$QNVWHVQLXRVH�9LOQLDXV�PLHVWR�SODQXRVH�������P��������P��������P��������
P����ãLRMH�WHULWRULMRMH�DU�VNO\SR�DSOLQNRMH�å\PLPL�GLUEDPL�ODXNDL��GDUåDL���SDY���������

äYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ� W\ULPǐ�PHWX� LãWLUWL� �� ��[�� LU� �[��P�G\GåLR�� åYDOJRPLHML� ãXUIDL��
MXRV�LãGơVWDQW�WRO\JLDL�QHXåVWDW\WRMH�WHULWRULMRMH��SODQDL�1U���������

âXUIDL� VXVNLUVW\WL� �[�� P� G\GåLR� NYDGUDWDLV�� NXULH� â�3� NU\SWLPL� VXå\PơWL� ORW\QLãNRPLV�
UDLGơPLV� �$�%��� 9�5� NU\SWLPLV� DUDELãNDLV� VNDLWPHQLPLV� VNDLWPHQLPLV� ������� âXUIǐ� DSUDã\PXRVH�
SDWHLNWRV�NDPSǐ�NRRUGLQDWơV�/.6�����SDYLUãLDL�ILNVXRWL�DXNãþLǐ�VLVWHPRMH�/$6�����
�

âXUIDV�1U�����SODQDL�1U���±���IRWR�1U���±������[��P�G\GåLR����Pð�G\GåLR�SORWDV���RULHQWXRWDV�
â�3����±������NU\SWLPL��NDPSǐ�NRRUGLQDWơV��/.6�������DXNãþLǐ�VLVWHPD�±�/$6�����
�
;� <�

�
=��
$XNãWLV��+DEV��P����

����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ����������� �������
����������� ����������� �������
�� �

�
���.YL]LNHYLþLXV�/���5XWNRYVNL�6���3Då\PD��DSLH�9LOQLDXV�VHQDPLHVþLR��X��N����������9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�LU�
SULHPLHVþLǐ�DUFKHRORJLQơV�YLHWRYơV��X��N����������3DXSLR�J�����VNO\SH�VXUDVWXV�;9,,,�D��SDEDLJRV���;;�D��SUDGåLRV��
VWDWLQLǐ�IUDJPHQWXV��LQIRUPDFLMD�JDXWD�Lã�W\UơMǐ���
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âXUIDV�1U����WLUWDV�VNO\SR�3�GDO\MH��VRGR�WHULWRULMRMH��âXUIR�SDYLUãLXV�åHPơMD�â�NU\SWLPL�SHU�
����P��3R����������P�VWRULR�YHOơQD� LU�SRYHOơQLQLX� WDPVLDL�SLONX� �GDUåR��VOXRNVQLX�� WLUWDV�PDLã\WRV�
SLONRV�UXGRV� VPơOLQJRV� åHPơV� ��������P� VWRULR� VOXRNVQLV��*LOLDX� WLUWDV� ���������P� VWRULR� WDPVDXV�
KXPXVLQJR�JUXQWR��EXYXVLR�SDYLUãLDXV��VOXRNVQLV�EH�UDGLQLǐ��3R�ãLDLV�VOXRNVQLDLV����������FP�J\O\MH�
SDVLHNWDV�ƳåHPLV�±�UXVYDV�VPơOLV��

ƲåHP\MH�� ãXUIR� 9� GDO\MH�� NY�� $��� � DWLGHQJWDV� ���� P� VNHUVPHQV� ǌNLQơV� GXREơV� �REM�� ���
DSVNULWDV�NRQWǌUDV��GDOLV�GXREơV�WĊVơVL�Xå�ãXUIR�ULEǐ�����

Obj. 1��IRWR�1U������������SMǌYLV�ILNVXRWDV�ãXUIR�9�VLHQHOơMH��'XREơ�SMǌY\MH�DSYDOLX�GXJQX��
EHYHLN�VWDþLRPLV�VLHQHOơPLV��XåSLOG\WD�SLOND�PDLã\WD�VX�VPơOLX�åHPH��'XREơV�J\OLV�±�����P��

'XREơMH� VXULQNWD� ;,;±;;� D�� GDWXRMDPǐ� EXLWLQơV� NHUDPLNRV� IUDJPHQWǐ�� WDLS� SDW� EHYHLN�
SLOQDL� LãOLNXVL� UXGDL�åDOLDL� JOD]ǌUXRWD� GLGHOơ� SXRG\Qơ� VX� �� ąVRPLV� �ÄSDOLYRQơOLV³����� NHOL� VWLNOR�
GLUELQLDL����JHOHåLQơV�YLQ\V��NLDXãLQLǐ�OXNãWDL��QHGLGHOLV�NLHNLV�J\YǌQǐ�NDXOǐ��IRWR�1U�����������
� .Y��%���ƳåHP\MH�LãU\ãNơMR������P�VNHUVPHQV�WDPVHVQLV�GXREơV��2EM�����NRQWǌUDV��

Obj. 2� �IRWR� 1U�� ���� ±� SMǌY\MH� YRV� �����P� J\OLR�� XåSLOG\WD� SLOND� VPơOLQJD� åHPH�� 2EM�� ��
DUFKHRORJLQLǐ�UDGLQLǐ�QHEXYR�VXUDVWD���

�
âXUIDV� 1U�� �� �SODQDL� 1U�� �±��� IRWR� 1U�� ��±����� �[�� P� G\GåLR� ��� Pð� G\GåLR� SORWDV���

RULHQWXRWDV�WUXPSDMD�NUDãWLQH�â5±39�����±������NU\SWLPL��NDPSǐ�NRRUGLQDWơV��/.6�������DXNãþLǐ�
VLVWHPD�±�/$6�����

�
;� <�

�
=��
$XNãWLV��+DEV��P����

����������� ������������ ��������
������������ ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������

�
âXUIDV�1U�� �� WLUWDV�9� VNO\SR�GDO\MH�� VRGR� WHULWRULMRMH�� ãDOLD� VNO\SR�9� ULERV��3R����������P�

VWRULR�YHOơQRV�VOXRNVQLX��WLUWDV����������P�VWRULR�WDPVLDL�SLONRV�åHPơV�SRYHOơQLQLV��GDUåR��VOXRNVQLV��
*LOLDX�DWLGHQJWDV�SHUNDVWDV����������P�VWRULR�SLONRV�VPơOLQJRV�åHPơV�VOXRNVQLV��VX�PROLR�LU�UXGRV�
åHPơV� WDUSVOXRNVQLDLV�� âLDPH� VOXRNVQ\MH� VXUDVWRV� NHOLRV� VPXONLRV� EXLWLQơV� NHUDPLNRV�
�QHJOD]ǌUXRWRV�LU�GHQJWRV�UXGD�JOD]ǌUD��ãXNơV��YDULQơV�YLHORV�JXPXOơOLV��IRWR�1U��������âXUIH�VPơOLR�
ƳåHPLV�ILNVXRWDV������P�J\O\MH���
 

âXUIDV� 1U�� �� �SODQDL� 1U�� �±��� IRWR� 1U�� ��±����� �[�� P� G\GåLR� ��� Pð� G\GåLR� SORWDV���
RULHQWXRWDV�â�3�����±������NU\SWLPL��NDPSǐ�NRRUGLQDWơV��/.6�������DXNãþLǐ�VLVWHPD�±�/$6�����

�
;� <�

�
=��
$XNãWLV��+DEV��P���

����������� ����������� �������
����������� ����������� �������
����������� ����������� �������
����������� ����������� �������

�
âXUIDV�1U����WLUWDV�FHQWULQơMH�VNO\SR�GDO\MH����P�Ƴ�3�J\YHQDPRMR�SDVWDWR��GDUåHOLR�WHULWRULMRMH��

3R�VLOSQDL�VXVLIRUPDYXVLX�DXJDOLQLX�VOXRNVQLX��WLUWDV�PDLã\WRV�SLONRV�VPơOLQJRV�åHPơV�VX�ãYLHVHVQLR�
VPơOLR�WDUSVOXRNVQLDLV�VOXRNVQLV��NXULR�VWRULV�ãXUIH�VLHNơ�����P��*LOLDX�ILNVXRWDV����������P�VWRULR�
WDPVLDL�SLONRV�åHPơV�VOXRNVQLV��EXYXVLR�SDYLUãLDXV�VOXRNVQLV���3R�MXR������P�J\O\MH�SDVLHNWDV�ƳåHPLV�
±�ãYLHVXV�VPơOLV���

�
���.XGLUND��-���������Lietuvos puodžiai ir puodai��9LOQLXV��S������
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ƲåHP\MH�� ãXUIR� 9� GDO\MH�� NY�� %��� DWLGHQJWDV� QHWDLV\NOLQJR� DSVNULWLPR� IRUPRV�� DSLH� �� P�
VNHUVPHQV�GXREơV�NRQWǌUDV��REM�������

Obj. 3� �IRWR�1U�� �������SMǌYLV� ILNVXRWDV� ãXUIR�9� VLHQHOơMH�±� GXREơV� J\OLV� VLHNơ������P�� ML�
SORNãþLX�GXJQX��QXRODLGåLRPLV�VLHQHOơPLV��XåSLOG\WD�PDLã\WX��VPơOLR��SLONRV�UXGRV�åHPơV��JUXQWX��
'XREơMH�VXUDVWD�;;�D��GDWXRMDPǐ�UDGLQLǐ��VWLNOR�GXåHQǐ��IDEULNLQơV�JDP\ERV�NRNOLǐ��GHQJWǐ�EDOWD�
JOD]ǌUD��NHUDPLNRV��SODVWLNR�QXRODXåǐ����

�
âXUIDV� 1U�� �� �SODQDL� 1U�� �±��� IRWR� 1U�� ��±����� �[�� P� G\GåLR� ���� Pð� G\GåLR� SORWDV���

RULHQWXRWDV� LOJDMD� NUDãWLQH� â5�39� ����±������� NU\SWLPL�� NDPSǐ� NRRUGLQDWơV� �/.6������� DXNãþLǐ�
VLVWHPD�±�/$6�����

�
;� <�

�
=��
$XNãWLV��+DEV��P����

����������� ������������ ��������
����������� ������������ �������
����������� ������������ �������
����������� ������������ �������

�
7LUWDV�VNO\SR�â�GDO\MH��YLHQRMH�Lã�VXIRUPXRWǐ�WHUDVǐ��ƳWYLUWLQWǐ�DNPHQLPLV���GDUåHOLR�]RQRMH��

WHULWRULMRMH� WDUS� J\YHQDPRMR� SDVWDWR� LU� PHWDOLQLR� JDUDåR�� 3R� VLOSQDL� VXVLIRUPDYXVLX� DXJDOLQLX�
VOXRNVQLX�� NXULR� VWRULV� VLHNơ� LNL� ���� P�� WLUWDV� ����� P� VWRULR� SLONRV� åHPơV� VOXRNVQLV�� PDLã\WDV� VX�
VNDOGD��,ãW\UXV�ãƳ�VOXRNVQƳ�������P�J\O\MH��SDVLHNWDV�UXGR�PROLR�ƳåHPLV���

âXUIR� 9� GDO\MH� DWLGHQJWDV� VLOLNDWLQLǐ� SO\Wǐ� NRQVWUXNW\YDV� ±� �±�� SO\Wǐ� �� OLQLMRV��
VXVLMXQJLDQþLRV�VWDþLX�NDPSX��7LNơWLQD��NDG�WDL�JơOLǐ�GDUåHOLR�IRUPDYLPR�HOHPHQWDV�����

ƲåHP\MH��5�ãXUIR�GDO\MH��NY��$����ILNVXRWDV������P�SORþLR�SHUNDVLPR�NRQWǌUDV��2EM�������
Obj. 4� �IRWR�1U���������±�������P�SORþLR��GDOLQDL�ILNVXRWD�WLUWDPH�SORWH��SHUNDVLPDV��NXULR�

SMǌYLV� ILNVXRWDV� ãXUIR� 3� VLHQHOơMH�� 3MǌY\MH� SHUNDVLPDV� ����� P� J\OLR�� XåSLOG\WDV� PDLã\WX� SLONRV�
åHPơV�LU�PROLR�VOXRNVQLX��âLV�SHUNDVLPDV�VLHWLQDV�VX�;;�D��LQåLQHULQH�WUDVD����

�
3DEDLJXV�åYDOJRPXRVLXV�DUFKHRORJLQLXV�W\ULPXV��ãXUIDL�EXYR�XåNDVWL��IRWR�1U���������

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�

�
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�

,â9$'26�

�
������P��9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�LU�SULHPLHVþLǐ�DUFKHRORJLQơV�YLHWRYơV���������WHULWRULMRMH��

VNO\SH�3DXSLR�J�����VNO\SH��åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX�LãWLUWL���ãXUIDL�� � Lã�YLVR�LãWLUWDV�
EHQGUDV� ��� Pð� SORWDV�� 7LUWXRVH� ãXUIXRVH� DUFKHRORJLQLR� VOXRNVQLR� LU� DUFKHRORJLQLǐ�� XUEDQLVWLQLǐ�
VWUXNWǌUǐ�QHXåILNVXRWD��VXUDVWDV�QHGLGHOLV�NLHNLV�;9,,,��"�±;;�D��GDWXRMDPǐ�UDGLQLǐ��ƲåHPLV�WLUWXRVH�
SORWXRVH� SDVLHNWDV� ���±���� P� J\O\MH�� âXUIXRVH� 1U�� �� LU� 1U�� �� ILNVXRWRV� YơO\YRV� ;,;�;;� D��
GDWXRMDPRV�ǌNLQơV�GXREơV����

�
3DXSLR� J�� ��� VNO\SH� �9LOQLDXV� P���� Y\NGDQW� QXPDW\WXV� SDVWDWǐ� JULRYLPR� LU� QDXMǐ� SDVWDWǐ�

VWDW\ERV�GDUEXV��SDSLOGRPL�DUFKHRORJLQLDL�W\ULPDL�QHWLNVOLQJL���
� �

�
�
�
�
�

�
�
�
�
��

$UFKHRORJơ������������������������������ �������������������������������������(OHQD�3UDQFNơQDLWơ�
�
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)27218275$8.Ǐ�6Ą5$â$6� �

)���������P��W\ULQơWR�VNO\SR�3DXSLR�J�����YDL]GDV�Lã�â5�SULHã�W\ULPXV�
)���������P��W\ULQơWR�VNO\SR�3DXSLR�J�����YDL]GDV�â5�SULHã�W\ULPXV�
)����âXUIR�1U����YLHWD�SULHã�W\ULPXV��YDL]GDV�Lã�3�
)����âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3�
)����âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��REMHNWDV�1U�����YDL]GDV�Lã�5�
)����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�3�
)����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�5�
)����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�â�
)����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9�
)�����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9�
)�����âXUIDV�1U����9�VLHQHOơ��REM��1U����SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�5�
)�����âXUIDV�1U����REM��1U����SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�9�
)�����âXUIR�1U����YLHWD�SULHã�W\ULPXV��YDL]GDV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9�
)�����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�5�
)�����âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�â�
)�����âXUIR�1U����YLHWD�SULHã�W\ULPXV��YDL]GDV�Lã�39�
)�����âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3��
)�����âXUIDV�1U�����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�5�
)�����âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�â�
)�����âXUIDV�1U�����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9�
)�����âXUIDV�1U�����REM��1U����YDL]GDV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U�����REM��1U����SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�5�
)�����âXUIR�1U����YDL]GDV�SULHã�W\ULPXV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�5�
)�����âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�5�
)�����âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�3�
)�����âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�â�
)�����âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ���5�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�9�
)�����âXUIDV�1U������REMHNWR�1U����SMǌYLV��3�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�â�
)�����8åNDVWL�SR�W\ULPǐ��SORWDL��âXUIDV�1U�����
)�����8åNDVWL�SR�W\ULPǐ�SORWDL��âXUIDL�1U�������
)�����8åNDVWL�SR�W\ULPǐ�SORWDL��âXUIDV�1U�����
)�����âXUIDV�1U������REM����VXUDVWL�UDGLQLDL��QHLQYHQWRUL]XRWL��
)�����âXUIH�1U����LU��REM����VXUDVWL�UDGLQLDL��QHLQYHQWRUL]XRWL��
)�����âXUIH�1U����VXUDVWL�UDGLQLDL��QHLQYHQWRUL]XRWL��
�
�
,/,8675$&,-Ǐ�6Ą5$â$6�
�
3DY������.RRUGLQXRWDV�)LXUVWHQKRIR������P��SODQDV�DQW�ãLXRODLNLQơV�WRSRQXRWUDXNRV��9DOLRQLHQơ��
2��� ������Vilniaus erdvinơ struktǌra viduramžiais�� GDNWDUR�GLVHUWDFLMD��.ODLSơGRV�XQLYHUVLWHWDV��
/LHWXYRV�LVWRULMRV�LQVWLWXWDV��SULHGDV�������0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�W\ULQơWR�VNO\SR�YLHWD���
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3DY�����.RRUGLQXRWDV������P��9LOQLDXV�SODQDV�DQW�ãLXRODLNLQơV�WRSRQXRWUDXNRV��9DOLRQLHQơ��2���
������ Vilniaus erdvinơ struktǌra viduramžiais�� GDNWDUR� GLVHUWDFLMD�� .ODLSơGRV� XQLYHUVLWHWDV��
/LHWXYRV�LVWRULMRV�LQVWLWXWDV��SULHGDV�������0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�W\ULQơWR�VNO\SR�YLHWD���
3DY�����9LOQLDXV�PLHVWR�SODQDV������P���.LUNRU��$���+��������������Przechadzki po Wilnie i jego 
okolicach / przez Jana ze ĝliwina��:\G�����SRSU���GRSLVNDPL�X]XS�� L�SODQHP�PLDVWD�R]GRELRQH��
:LOQR� ��QDNáDG�0DXU\FHJR�2UJHOEUDQGD��������;,,���0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�DS\WLNVOơ� W\ULQơWR�
VNO\SR�YLHWD��
3DY�����9LOQLDXV�PLHVWR�SODQDV������P��0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�DS\WLNVOơ�W\ULQơWR�VNO\SR�YLHWD��
�
�
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)��� ���� P��W\ULQơWR�VNO\SR�3DXSLR�J�����YDL]GDV�Lã�â5�SULHã�W\ULPXV

)�������� P��W\ULQơWR�VNO\SR�3DXSLR�J�����YDL]GDV�â5�SULHã�W\ULPXV
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)��� âXUIR�1U����YLHWD�SULHã�W\ULPXV��YDL]GDV�Lã�3

)��� âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3
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)��� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�3

)��� âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��REMHNWDV�1U�����YDL]GDV�Lã�5

16



)��� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�â

)��� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�5
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)��� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9

)���� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9

18



)���� âXUIDV�1U����9�VLHQHOơ��REM��1U����SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�5

)���� âXUIDV�1U����REM��1U����SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�9

19



)���� âXUIR�1U����YLHWD�SULHã�W\ULPXV��YDL]GDV�Lã�3

)���� âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3

20



)���� âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3

)���� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�3

21



)���� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�5

)���� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9

22



)���� âXUIDV�1U����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�â

)���� âXUIR�1U����YLHWD�SULHã�W\ULPXV��YDL]GDV�Lã�39

23



)���� âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�3

)���� âXUIDV�1U�����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�3

24



)���� âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�5

)���� âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�â

25



)�����âXUIDV�1U�����REM��1U����YDL]GDV�Lã�3

)�����âXUIDV�1U�����SDVLHNXV�ƳåHPƳ��5�VLHQHOơ��YDL]GDV�Lã�9

26



)�����âXUIDV�1U�����REM��1U����SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�5

)�����âXUIR�1U����YDL]GDV�SULHã�W\ULPXV�Lã�3

27



)���� âXUIDV�1U�����J\OLV�����P��YDL]GDV�Lã�5

)���� âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��9�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�5
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)���� âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��â�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�3

)���� âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ��3�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�â
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)���� âXUIDV�1U������SDVLHNXV�ƳåHPƳ���5�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�9

)���� âXUIDV�1U������REMHNWR�1U����SMǌYLV��3�VLHQHOơ���YDL]GDV�Lã�â

30



)�����8åNDVWL�SR�W\ULPǐ�
SORWDL��âXUIDV�1U����

)�����8åNDVWL�SR�W\ULPǐ�
SORWDL��âXUIDL�1U������

)�����8åNDVWL�SR�W\ULPǐ�
SORWDL��âXUIDV�1U����

31



)���� âXUIDV�1U������REM����VXUDVWL�UDGLQLDL��QHLQYHQWRUL]XRWL�

)���� âXUIH�1U����LU��REM����VXUDVWL�UDGLQLDL��QHLQYHQWRUL]XRWL� )���� âXUIH�1U����VXUDVWL�UDGLQLDL��QHLQYHQWRUL]XRWL�
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3DY���� .RRUGLQXRWDV )LXUVWHQKRIR �����P��SODQDV DQW�ãLXRODLNLQơV WRSRQXRWUDXNRV��9DOLRQLHQơ��2��������
Vilniaus erdvinơ struktǌra viduramžiais��GDNWDUR�GLVHUWDFLMD��.ODLSơGRV�XQLYHUVLWHWDV��/LHWXYRV
LVWRULMRV�LQVWLWXWDV��SULHGDV�������0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�W\ULQơWR�VNO\SR�YLHWD�

3DY�����.RRUGLQXRWDV �����P��9LOQLDXV�SODQDV DQW�ãLXRODLNLQơV WRSRQXRWUDXNRV��9DOLRQLHQơ��2���������
Vilniaus erdvinơ struktǌra viduramžiais��GDNWDUR�GLVHUWDFLMD��.ODLSơGRV�XQLYHUVLWHWDV��/LHWXYRV�LVWRULMRV�
LQVWLWXWDV��SULHGDV�������0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�W\ULQơWR�VNO\SR�YLHWD�
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3DY�����9LOQLDXV�PLHVWR�SODQDV����� P� �.LUNRU��$�� +��������������3U]HFKDG]NL�SR�:LOQLH�L�MHJR�RNROLFDFK���
SU]H] -DQD�]H�ĝOLZLQD��:\G�����SRSU���GRSLVNDPL�X]XS��L�SODQHP�PLDVWD�R]GRELRQH��:LOQR���QDNáDG�
0DXU\FHJR�2UJHOEUDQGD��������;,,���0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�DS\WLNVOơ�W\ULQơWR�VNO\SR�YLHWD�

3DY�����9LOQLDXV�PLHVWR�SODQDV������P��0ơO\QD�VSDOYD�å\PLPD�DS\WLNVOơ�W\ULQơWR�VNO\SR�YLHWD�
34
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$,â.,1$0$6,6�5$â7$6�

%HQGULHML� GXRPHQ\V�� 8$%� 9LWD� 173� XåVDN\PX� QXPDWRPD� DWOLNWL� åYDOJRPXRVLXV�
DUFKHRORJLQLXV� W\ULPXV�� 9LOQLDXV� VHQRMR� PLHVWR� LU� SULHPLHVþLǐ� DUFKHRORJLQơV� YLHWRYơV� ��������
WHULWRULMRMH�� VNO\SH� DGUHVX� 3DXSLR� J�� ���� âLDPH� VNO\SH� QXPDWRPD� JULDXWL� HVDPXV� SDVWDWXV� EHL�
UHQJLDPDV�QDXMR�XåVWDW\PR�SURMHNWDV��6NO\SR�SORWDV�\UD������Pð�G\GåLR���âLXR�PHWX�VNO\SH�VWRYL�
J\YHQDPDVLV� QDPDV� LU� ǌNLQLV� SDVWDWDV�� VN\SDV� DSVRGLQWDV� YDLVPHGåLDLV�� GHNRUDW\YLQLDLV� DXJDODLV��
6NO\SR� â� GDO\MH� OLQN� 3DXSLR� J�� VXIRUPXRWRV� WHUDVRV�� WYLUWLQWRV� VNDOG\WDLV� DNPHQLPLV�� VXSLOWDV�
SULYDåLDYLPR�NHOLDV�Ƴ�VNO\Są��SDVWDW\WDV�PHWDOLQLV�JDUDåDV��åU��SULHGą�1U������

7\ULPǐ�WLNVODV���SULHã�SURMHNWDYLPR�LU�SDVWDWR�JULRYLPR�GDUEXV��åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�
W\ULPǐ�PHWX� QXVWDW\WL�� DU� SODQXRMDPǐ� åHPơV� MXGLQLPR� GDUEǐ� YLHWRVH� \UD� VXVLIRUPDYĊV� LU� LãOLNĊV�
DUFKHRORJLãNDL� YHUWLQJDV� NXOWǌULQLV� VOXRNVQLV�� XUEDQLVWLQLǐ� VWUXNWǌUǐ� OLHNDQRV�� NLWRV� DUFKHRORJLQơV�
YHUW\EơV��$SWLNXV�NXOWǌULQƳ�VOXRNVQƳ�±�QXVWDW\WL�MR�VWUDWLJUDILMą��GDWDYLPą��VOXRNVQLR�VXVLIRUPDYLPR�
DSOLQN\EHV�� VXULQNWL� DUFKHRORJLãNDL� YHUWLQJXV� UDGLQLXV�� 7\ULPǐ� LãYDGRV� LU� SDYHOGRVDXJLQơV�
UHNRPHQGDFLMRV� EXV� SDWHLNWRV� XåVDNRYXL�� .XOWǌURV� SDYHOGR� GHSDUWDPHQWR� 9LOQLDXV� WHULWRULQLDP�
SDGDOLQLXL���

7\ULPǐ� SREǌGåLR� SDJULQGLPDV� LU� DSLPW\V�� åYDOJRPǐMǐ� DUFKHRORJLQLǐ� W\ULPǐ� PHWX�
QXPDWRPD� LãWLUWL� �� ��[�� P� LU� �[�� P� G\GåLR�� åYDOJRPXRVLXV� ãXUIXV�� MXRV� LãGơVWDQW� WRO\JLDL�
QHXåVWDW\WRMH�VNO\SR�WHULWRULMRMH��EHQGUDL��LãWLULDQW����Pð�G\GåLR�SORWą��åU��SULHGą�1U���������

äLQRPL�DUFKHRORJLQLDL�LU�LVWRULQLDL�GXRPHQ\V�JUHWLP\EơVH�
3DSODXMRV��GDE��3DXSLR�WHULWRULMD����WDL�LVWRULQLV�9LOQLDXV�SULHPLHVWLV�ŝƓƐŝĚĦƐƚħƐ�9LOQLRV�XSơV�

NDLULDMDPH�NUDQWH��WDUS�6HQDPLHVþLR�LU�0DUNXþLǐ��Ƴ�3�QXR�9LOQLRV�NUDQWǐ��9DNDULQơ�MR�GDOLV�SUDVLGHGD�
QXR�7\PR�NYDUWDOR�LU�WĊVLDVL�U\Wǐ�NU\SWLPL�PDåGDXJ�LNL�GDEDUWLQLR�WLOWR�SHU�9LOQLą��'UXMRV�J����

3DSODXMD� SLUPDVLV� VRVWLQơV� SUDPRQơV� UDMRQDV�� $QW� VUDXQLRV� XSơV� LU� MRV� YLQJLXRVH� LãNDVWǐ�
NDQDOǐ� ;9,±;,;�D�� YHLNơ� YDQGHQV� PDOǌQDL�� äLQRPLDXVL� Lã� Mǐ� EXYR� 9\VNXSǐ� PDOǌQDV� 7\PR�
SULHPLHVþLR� ãLDXULQơMH� GDO\MH�� 9DLYDGRV� �GDU� YDGLQWDV� NXQLJDLNãþLǐ� 2JLQVNLǐ�� YơOLDX� PLHVWR�
PDJLVWUDWR�Lã�Mǐ�LãSLUNWDV���3HUNDVRV��3RWRFNLǐ�PDOǌQDL��3DSODXMRV�U\WLQơMH�GDO\MH��GDEDUWLQơV�=DUDVǐ�
JDWYơV� SLHWLQLDPH� JDOH�� SULH� VDQNU\åRV� VX� 3DXSLR� JDWYH�� VWRYơMR� GYLHMǐ� DXNãWǐ� PǌULQLV� JUDIǐ�
7LãNHYLþLǐ�PDOǌQDV��;9,,,�D��EXYR�LãNDVWDV�.RSDQLFRV��3HUNDVRV��NDQDODV��R�ãDOLD�MR�QXWLHVWD�JDWYơ��
.RSDQLFRV�NDQDODV�VXMXQJơ�ODQNX�WHNDQþLą�9LOQLRV�YDJą�LU�EXYR�QDXGRMDPDV�9DLYDGRV��2JLQVNLR��
PDOǌQR� LU� ƳYDLULǐ� GLUEWXYLǐ� GDUEXL�� âLRMH� WHULWRULMRMH� EXYR� ƳUHQJWD� NDQDOǐ�� XåXWơNLǐ�� VDOǐ� LU� WLOWǐ�
VLVWHPD��-DX�QXR�;9,�D��3DSODXMRMH�EXYR�JDPLQDPDV�SRSLHULXV��SDUDNDV��NUXRSRV��PDODPL�JUǌGDL��
;9,,�D��YLG��SHU�3DSODXMą�ƳUHQJWD�0DVNYRV�NDUR�S\OLPR�DWNDUSD��;,;�D��,,�S��EXYR�SDVWDW\WD�IDEULNǐ��
*ROãWHLQR�RGǐ�LU�NDLOLǐ��/LSVNLR�DODXV�LU�GHJWLQơV��PXLOR��;,;�D��SDEDLJRMH�EXYXVL�YDQGHQV�VLVWHPD�
LU� SULH� MRV� VWRYơMĊ� PDOǌQDL� EHL� GLUEWXYơV� SUDUDGR� VYDUEą�� WRGơO� NDQDODL� EXYR� XåSLOWL� �Mǐ� YLHWRMH�
QXWLHVWRV�JDWYơV���PDOǌQDL�QXJULDXWL����

�����P��/��*LUOHYLþLXV�DWOLNR�åYDOJRPXRVLXV�W\ULPXV�Aukštaiþiǐ g. 7��,ãWLUWXRVH���ãXUIXRVH�
�EHQGUDV�������Pð�SORWDV��ILNVXRWDV�LNL���P�VWRULR�NXOWǌULQLV�VOXRNVQLV��GDWXRMDPDV�;9,�D��SDE��±�
;;,�D��SU���������P��,��.DSOǌQDLWơ�W\Uơ�VNO\Są�Paupio g. 28��ãXUIDLV�LãWLUWDPH�������Pð�SORWH�ILNVXRWDV�
LNL� ���� P� VWRULR� NXOWǌULQLV� VOXRNVQLV�� GDWXRMDPDV� ;9,�;;� D��� ����� P�� Krivǌlơs 1C� VNO\SH�
åYDOJRPXRVLXV�DUFKHRORJLQLXV�W\ULPXV�DWOLNR�7��3RãND��-ǐ�PHWX�LãWLUWL�����[��P�G\GåLR��ãXUIDL��-XRVH�
ILNVXRWDV�;;�D��SU��VOXRNVQLV���7DLV�SDþLDLV�PHWDLV�VNO\SH�åYDOJơ�6��5XWNRYVNL��åYDOJ\WDPH�������Pð�
SORWH�ILNVXRWL�;;�D��,,�SXVơV�SHUPDLã\WL�VOXRNVQLDL�VX�VWDW\ELQơPLV�ãLXNãOơPLV��������P��Krivǌlơs 1C�

�
�� 'UơPD� 9��� 'LQJĊV� 9LOQLXV�� 9��� ������ S�� ����� ��������� 5DFHYLþLHQơ�� $��� ������ 3DXS\V�� ,Q�� 9LVXRWLQơ� OLHWXYLǐ�
HQFLNORSHGLMD��7������S�����������'LMRNLHQơ��'���������8UEDQLVWLQLV�LVWRULQLǐ�SULHPLHVþLǐ�SDYHOGDV��9LOQLXV��S���������
��*LUOHYLþLXV�/���$XNãWDLþLǐ�J�����9LOQLXMH�������P��DWOLNWǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULQơMLPǐ�DWDVNDLWD��.3&�$��)������$S�����E��
������
��.DSOǌQDLWơ�,���äYDOJRPLHML�W\ULQơMLPDL�3DXSLR�J�����LU�3RORFNR�J����$��$7/�/LHWXYRMH������PHWDLV��������S����������
��3RãND�7���äYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�.ULYǌOơV�J���&�9LOQLXMH�������P��DWDVNDLWD��9LOQLXV��/,,5��)���E��������
$7/�/LHWXYRMH������PHWDLV��������S������
��5XWNRYVNL�6��9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPHLVþLDLV����������9LOQLDXV�VHQDPLHVþLR���������DSVDXJRV�]RQRV��
9LOQLDXV�PLHVWR�LVWRULQLǐ�GDOLǐ��YDG��QDXMDPLHVþLX����������äYơU\QX���������LU�$QWDNDOQLX���������EHL�âQLSLãNLǐ�GDOLǐ��
YDG��6NDQVHQX��������� LU�3LURPRQWX�������������������P��DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��9LOQLXV��/,,5��)���E��
������$7/�/LHWXYRMH������PHWDLV��������S������
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LU�Paupio g. 35�åYDOJRPXRVLXV�DUFKHRORJLQLXV�W\ULPXV�Y\NGơ�3��9XWNLQ��,ãWLUWXRVH�ãXUIXRVH��EHQGUDV�
���Pð� SORWDV�� ILNVXRWL� VXSLOWLQLDL�;;� D�� VOXRNVQLDL��� �����P�� ,�� 6DGDXVNDV� Y\NGơ� DUFKHRORJLQLXV�
åYDOJ\PXV�VNO\SH�Aukštaiþiǐ g. 7����VNLUWLQJRVH�NYDUWDOR�YLHWRVH�ãDOLQDQW�;;�D��XåWHUãWą�JUXQWą�EXYR�
åYDOJRPDV� EHQGUR� ����� Pð� G\GåLR� SORWDV�� 8åILNVXRWDV� DSLH� �������� P� VWRULR� 9LOQLRV� NDQDOǐ�
HJ]LVWDYLPR�PHWX� LU�EXYXVLRV�JDP\NORV�SDVWDWǐ� VWDW\ERV�PHWX� VXVLIRUPDYĊV�NXOWǌULQLV� VOXRNVQLV��
GDWXRMDPDV�;,;�;;�D��7\ULPǐ�PHWX�UDVWD�SDYLHQLǐ�;9,,�;,;�D��GDWXRMDPǐ�DUFKHRORJLQLǐ�UDGLQLǐ���

����� P�� VNO\SH� Krivǌlơs g. 9� DWOLNWL� åYDOJRPLHML� DUFKHRORJLQLDL� W\ULPDL� �YDG�� (��
3UDQFNơQDLWơ��� -ǐ�PHWX� ãXUIDLV� LãWLUWDV� ������Pð� SORWDV�� 7LUWR� VNO\SR�â5��â9� LU� FHQWULQơMH� GDO\MH�
VXUDVWD�SDYLHQLǐ�;9,,�;;�D��UDGLQLǐ����������P�J\O\MH�QXR�GDEDUWLQLR�åHPơV�SDYLUãLDXV�ILNVXRWDV�
EXYĊV�SDYLUãLXV��GLUYRåHPLV���DSLH����������P�VWRULR��EH�DUFKHRORJLQLǐ�UDGLQLǐ��6NO\SR�39�GDO\MH�
YLUã�SLUPLQLR�GLUYRåHPLR�VXUDVWDV���������P�VWRULR�VXSODXWR��"��VPơOLR�VOXRNVQLV��6NO\SR�39�GDO\MH��
ãDOLD�HVDQþLR�J\YHQDPRMR�QDPR��VXUDVWD�LU�GDOLQDL�DWLGHQJWD�VWDW\ELQơV�NHUDPLNRV�GHJLPR�NURVQLV�
�SO\Wǐ��þHUSLǐ���GDWXRMDPD�;9,,�D��SDE�±;9,,,�D���
�����P��9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV� �������� WHULWRULMRMH�� VNO\SH�Krivǌlơs g. 9�
GHWDOLǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX��YDG��(��3UDQFNơQDLWơ��LãWLUWDV�����Pð�SORWDV��SLOQDL�DWLGHQJLDQW�
����� P�� 39� VNO\SR� GDO\MH�� VXUDVWą� VWDW\ELQơV� NHUDPLNRV� �SO\Wǐ�� þHUSLǐ�� GHJLPR� NURVQƳ�� NXUL�
GDWXRMDPD�;9,,�D��SDE�±;9,,,�D���$WLGHQJWRV�NURVQLHV��NDUWX�VX�ãRQLQơPLV�VLHQRPLV��LOJLV�±������P��
SORWLV�±���P��3DJULQGLQơ�NURVQLHV�GDOLV�NHWXUNDPSơV�IRUPRV��a�[��P�G\GåLR���7LUWDPH�SORWH��YLUã�
NURVQLHV�DUNǐ�EHL�GXREơMH�WLHV�SDNXURPLV��VXUDVWDV�GLGHOLV�NLHNLV�EXLWLQơV�NHUDPLNRV��VWLNOR�EXWHOLǐ��
GDWXRMDPǐ�;9,,�D��SDE�±�;,;�D���WDLS�SDW�VWLHJLǐ�GDOLǐ�LU�J\YXOLǐ�NDXOǐ���$UFKHRORJLQLDL�åYDOJ\PDL�
DWOLNWL�DSLH�����Pð�G\GåLR�SORWH��NXOWǌULQLR�VOXRNVQLR��DUFKHRORJLQLǐ�UDGLQLǐ�QHEXYR�VXUDVWD��.URVQLHV�
DSOLQNRMH� �WDL� SDWYLUWLQD� LU� ����� P� åYDOJRPǐMǐ� DUFKHRORJLQLǐ� W\ULPǐ� GXRPHQ\V�� DUFKHRORJLQLV�
VOXRNVQLV�QơUD�VXVLIRUPDYĊV����

�����P��VNO\SH�Krivǌlơs g. 4��9LOQLXMH��åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX�LãWLUWL���ãXUIDL���
Lã�YLVR�LãWLUWDV�EHQGUDV����Pð�SORWDV��DUFKHRORJLQLDL�åYDOJ\PDL�DWOLNWL�a����Pð�G\GåLR�SORWH���6NO\SH�
WLUWXRVH� ãXUIXRVH� DUFKHRORJLQLR� VOXRNVQLR�� XUEDQLVWLQLǐ� VWUXNWǌUǐ� DU� NLWǐ� DUFKHRORJLQLǐ� VWUXNWǌUǐ�
QHXåILNVXRWD��7LUWXRVH�SORWXRVH�VNO\SR�3�GDO\MH� WLHV�J\YHQDPXRMX�QDPX� WLUWL�EXYXVLR�GDUåR�VRGR�
VOXRNVQLDL� LU�EXYXVLR�GLUYRåHPLR�KRUL]RQWDV��6N\SDV�\UD�ãODLWH��NXULV�â�NU\SWLPL�åHPơMD�SHU���P��
6NO\SR�ãLDXULQơMH� LU�FHQWULQơMH�GDO\VH� WLUWXRVH�SORWXRVH�ILNVXRWL���������P�VWRULR�PDLã\WL��SHUNDVWL�
LQåLQHULQLǐ�WUDVǐ���QXVOLQNĊ��QLYHOLDFLQLDL�VOXRNVQLDL�VX�;9,,�D��SDE��±�;;�D��GDWXRMDPDLV�UDGLQLDLV��
WLNơWLQD��VXIRUPXRWL�LãO\JLQDQW�WHUDVXRWą��"��LU�åHPơMDQWƳ�ãODLWą�����

����� P�� /�� *LUOHYLþLXV� DWOLNR� DUFKHRORJLQLXV� W\ULPXV� 9LOQLDXV� VHQRMR� PLHVWR� YLHWRV� VX�
SULHPLHVþLDLV� ��������9LOQLDXV� VHQDPLHVþLR� �������� WHULWRULMRVH�� NHLþLDPRV� HOHNWURV� NDEHOLQơV� OLQLMRV�
WUDVRMH�� Ƴ� W\ULPǐ� ]RQą� SDWHNR� LU� Subaþiaus gatvơs� DWNDUSD�� $UFKHRORJLQLǐ� åYDOJ\Pǐ� WHULWRULMRMH� WLHV�
.ULYǌOơV�J��VNO\Sǐ�3�GDOLPL�DUFKHRORJLQLR�VOXRNVQLR�DU�VWUXNWǌUǐ�QHXåILNVXRWD�����

�����P��Krivǌlơs g. 6�VNO\SH�åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX��YDG��(��3UDQFNơQDLWơ��
LãWLUWL���ãXUIDL�� � Lã�YLVR�LãWLUWDV�EHQGUDV����Pð�SORWDV��DUFKHRORJLQLDL�åYDOJ\PDL�JULDXQDPǐ�SDVWWDǐ�
YLHWRVH� DWOLNWL� a����Pð� G\GåLR� SORWH�� 6NO\SH� WLUWXRVH� ãXUIXRVH� YHUWLQJR� DUFKHRORJLQLR� VOXRNVQLR��
XUEDQLVWLQLǐ� VWUXNWǌUǐ� DU� NLWǐ� DUFKHRORJLQLǐ� VWUXNWǌUǐ�QHXåILNVXRWD��6NO\SR�3� LU� FHQWULQơMH�GDO\VH�
ILNVXRWL� EXYXVLR� GDUåR�VRGR� VOXRNVQLV�� VXSLOWLQLDL� QLYHOLDFLQLDL� VOXRNVQLDL� � LU� EXYXVLR� GLUYRåHPLR�
KRUL]RQWDV��6N\SDV�\UD�ãODLWH��NXULV�â�NU\SWLPL�åHPơMD�SHU�����P��WRGơO�VNO\SR�ãLDXULQơMH�LU�FHQWULQơMH�

�
��9XWNLQ�3��9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�VX�SULHPLHVþLDLV���������LU�VHQDPLHVþLR���������WHULWRULMRV��.ULYǌOơV�J���&�LU�3DXSLR�
J����������P��åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�DWDVNDLWD��9LOQLXV��/,,5��)���E������
��6DGDXVNDV�,��9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV���������WHULWRULMRV��VNO\SR�DGUHVX�$XNãWDLþLǐ�J�����9LOQLDXV�
P���������PHWǐ�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��9LOQLXV���/,,5��)���E�������
��3UDQFNơQDLWơ�(���9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV����������9LOQLDXV�P���VNO\SR�.ULYǌOơV�J����������P��
GHWDOLǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�LU�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��QHLQYHQWRULQWD���
��3UDQFNơQDLWơ�(���9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV����������9LOQLDXV�P���VNO\SR�.ULYǌOơV�J����������P��
åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�LU�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��QHLQYHQWRULQWD���
��� *LUOHYLþLXV� /��� 9LOQLDXV� VHQRMR� PLHVWR� � YLHWRV� VX� SULHPLHVþLDLV� ��������� 9LOQLDXV� VHQDPLHVþLR� �������� WHULWRULMǐ�
9LOQLDXV�P�� VDY���9LOQLDXV�P���$XãURV�9DUWǐ� � ±�0LNDORMDXV�'DXNãRV� ±�äLXSURQLǐ� ±� 6XEDþLDXV� ±3DXSLR� J�� GHWDOLǐMǐ�
DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�SDå\PD���������
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GDO\MH�ILNVXRWL���������P�VWRULR�PDLã\WL��QXVOLQNĊ��QLYHOLDFLQLDL�VOXRNVQLDL�VX�;9,,�D��SDE��±�;;�D��
GDWXRMDPDLV�UDGLQLDLV��WLNơWLQD��VXIRUPXRWL�O\JLQDQW�WHUDVXRWą��"��LU�åHPơMDQWƳ�ãODLWą�����

����������P��Paupio bei Aukštaiþiǐ kvartale� Y\NG\WL� DUFKHRORJLQLDL� åYDOJ\PDL� �YDG�� /��
.YL]LNHYLþLXV�� JDWYLǐ� UHNRQVWUXNFLMRV�� LQåLQHULQLǐ� WLQNOǐ� ƳUHQJLPR� EHL� JULDXQDPǐ� JDP\NOLQơV�
SDVNLUWLHV�SDVWDWǐ�YLHWRVH��7DLS�SDW�Y\NG\WL�åYDOJRPLHML�DUFKHRORJLQLDL�W\ULPDL�QDXMǐ�WLQNOǐ�ƳUHQJLPR�
EHL�J\YHQDPǐMǐ�QDPǐ�VWDW\ERV�YLHWRMH��%HQGUDL�LãWLUWDV�DSLH�������Pð�SORWDV��9DNDULQơMH�LU�SLHWLQơMH�
W\ULPǐ�WHULWRULMRV�GDO\VH���3DXSLR�J���VXSURMHNWXRWǐ�ãXOLQLǐ�YLHWRVH�LãWLUWL�SHQNL�LNL���Pð��G\GåLR�ãXUIDL��
7\ULPǐ�PHWX�LNL�������P�J\OLR�ILNVXRWL�SLOWLQLDL�;;�D��,,�S��VOXRNVQLDL��

�3DXSLR�J��VNO\SH�1U�����LãWLUWD����ãXUIǐ�LU���SORWDL��3ORWXRVH�1U����DWLGHQJWRV�Lã�UDXGRQǐ�SO\Wǐ�
VXPǌU\WRV� VLHQRV� OLHNDQRV�� SUHOLPLQDULDL� GDWXRMDPRV� ;9,,,� D�� SDE�� 3ORWH� 1U�� �� ±����� P� J\O\MH�
DWLGHQJWDV��[��P�G\GåLR�DNPHQǐ�JULQGLQLR�IUDJPHQWDV���

âLDXULQơMH�VNO\SR�GDO\MH�WLUWXRVH�ãXUIXRVH�ILNVXRWDV�PHQDPRV�XSơV�YDJRV�NRQWǌUDV��ƲåHPLV�
SDVLHNWDV�DSLH�����������P�J\O\MH����1XVWDW\WD��NDG�DUFKHRORJLãNDL�YHUWLQJDV�NXOWǌULQLV�VOXRNVQLV�\UD�
VXVLIRUPDYĊV�LNL�EXYXVLRV�XSơV�YDJRV��SLHWLQơMH�3DXSLR�J�����VNO\SR�GDO\MH��âLDXULQơMH�EHL�FHQWULQơMH�
VNO\SR�GDO\VH�åYDOJ\Pǐ�PHWX�ILNVXRWL�SLOWLQơV�NLOPơV�JUXQWR�KRUL]RQWDL��VXIRUPXRWL�XåSLODQW�EXYXVLą�
XSơV�YDJą�EHL�Y\NGDQW�LQGXVWULQLR�UDMRQR�VWDW\ERV�GDUEXV�;;�D����$XNãWDLþLǐ�J�����LãWLUWL�NHWXUL�ãXUIDL��
NXULǐ� EHQGUDV� SORWDV� VLHNLD� ������ Pð��7\ULPǐ� PHWX� ILNVXRWL� WLN� SLOWLQơV� LU� VXSODXWLQơV� NLOPơV�
VOXRNVQLDL�GDWXRMDPL�;,;�;;�D��-ǐ�VWRULV�VLHNơ���������P���

'HWDOLHML�W\ULPDL��SUDGơWL������P��\UD�WĊVLDPL�LU������P����YDG��6��5XWNRYVNL��3DXSLR�J�����
VNO\SH�Y\NG\WL�DSLH������Pð�SORWH��SLHWLQơMH�GDO\MH��âLRMH�YLHWRMH�ORNDOL]XRWDV�PǌULQLV�XåVWDW\PDV�
EHL�VX�MXR�VLHMDPDV�;9,,,�D��NXOWǌULQLR�VOXRNVQLR�KRUL]RQWDV��5HPLDQWLV�LVWRULQLDLV�LU�NDUWRJUDILQLDLV�
GXRPHQLPLV� ±� WDL� EXYXVLRV� VPXNOơV� YLHWD�� 3LHWU\WLQơMH� XåVWDW\PR� GDO\MH�� �� P� J\O\MH� DWLGHQJWDV�
WDPVXV�GXUSLQJDV�JUXQWDV��NXULDPH�UDVWD�SDYLHQLǐ�;9,,�;9,,,�D��UDGLQLǐ��ƲåHPLV��PHOVYDV�ãO\QDV��
YLHWRPLV� ±� åY\ULQJDV� JUXQWDV�� SDVLHNWDV� ������P� J\O\MH��'HWDOLHML� DUFKHRORJLQLDL� W\ULPDL� WDLS� SDW�
Y\NGRPL�LU�Xå�DWLGHQJWR�PǌUR�ULEǐ��ýLD�QXR�������P�J\OLR�DWLGHQJWDV�GXUSLQJDV�MXRGDV�KRUL]RQWDV��
NXULDPH�DSWLQNDPL�;9,,�;9,,,�D��EXLWLQơV�NHUDPLNRV� UDGLQLDL��$XNãWDLþLǐ�J���� VNO\SR�DSOLQNRMH��
YDåLXRMDPRMRMH�NHOLR�GDO\MH�EXYR�Y\NGRPL�DUFKHRORJLQLDL�åYDOJ\PDL�OLHWDXV�QXRWHNǐ�WLQNOǐ�ƳUHQJLPR�
YLHWRMH�QXR�3DXSLR�J�����SDVWDWR�39�NDPSR�OLQN�9LOQHOơV�XSơV��â9�$XNãWDLþLǐ�J����VNO\SR�GDO\MH��
äYDOJ\WD�YLHQD�DSLH����P�LOJLR�LU�LNL���P�SORþLR�WUDQãơMD��NDVWD�YLUã�HVDPǐ�LQåLQHULQLǐ�WLQNOǐ��)LNVXRWL�
VXSLOWLQơV� NLOPơV� PDLã\WL� WDPVLDL� SLONR� JUXQWR� VX� åY\UR� SULHPDLãRPLV� VOXRNVQLDL�� VXIRUPXRWL�
LQåLQHULQLǐ�WLQNOǐ��YDQGHQWLHNLR��OLHWDXV�QXRWHNǐ�LU�SDQ��ƳUHQJLPR�PHWX���7LHV�3DXSLR�$XNãWDLþLǐ�J��
VDQNLUWD�QXVOLQNXV�SLOWLQơV�NLOPơV�SMǌYLDPV�DSLH�������P�J\O\MH�DWVLGHQJơ�LNL�����P�VWRULR�WDPVLDL�
SLONR�JUXQWR�VOXRNVQLV��SUHOLPLQDULDL�GDWXRMDPDV�;9,,,�D��%HQGUDV�åYDOJ\WDV�SORWDV�$XNãWDLþLǐ�J����
DSOLQNRMH�VLHNơ�DSLH�����Pð�����åU��SULHGą�1U�����

7\ULPǐ� DWOLNLPR� WHUPLQDL�� åYDOJRPLHML� DUFKHRORJLQLDL� W\ULPDL� EXV� Y\NGRPL� ����� P��
JUXRGåLR�PơQ���

35,('$,��
Priedas Nr. 1�6XYHVWLQLV�DQNVWHVQLǐ�W\ULPǐ��LU�QXPDWRPǐ�WLUWL�YLHWǐ�SODQDV��RUWRIRWRJUDILMRV�

SDJULQGX���0�������������ODSDV���
Priedas Nr. 2  6LWXDFLMRV�SODQDV��WRSRQXRWUDXNRV�SDJULQGX���
Priedas Nr. 3 )RWRILNVDFLMD�SULHã�W\ULPXV����ODSDV����
Priedas Nr. 4�8$%�Ä9LWD�173³�JDUDQWLQLV�UDãWDV����ODSDV���

7\ULPǐ�YDGRYơ����� �������������������������GU��(OHQD�3UDQFNơQDLWơ�

�
���3UDQFNơQDLWơ�(���9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�YLHWRV�VX�SULHPLHVþLDLV����������9LOQLDXV�P���VNO\SR�.ULYǌOơV�J����������P��
åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�LU�DUFKHRORJLQLǐ�åYDOJ\Pǐ�DWDVNDLWD��QHLQYHQWRULQWD���
���.YL]LNHYLþLXV�/���5XWNRYVNL�6���3Då\PD��DSLH�9LOQLDXV�VHQDPLHVþLR��X��N����������9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�LU�
SULHPLHVþLǐ�DUFKHRORJLQơV�YLHWRYơV��X��N����������3DXSLR�J�����VNO\SH�VXUDVWXV�;9,,,�D��SDEDLJRV���;;�D��SUDGåLRV��
VWDWLQLǐ�IUDJPHQWXV��LQIRUPDFLMD�JDXWD�Lã�W\UơMǐ���
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Default
Line

Default
Line

Default
Line

Default
Line

Default
Line

Default
Line



)��� ���� P��QXPDWRPR WLUWL
VNO\SR�3DXSLR�J����
YDL]GDV�Lã�â

)��� ���� P��QXPDWRPR WLUWL
VNO\SR�3DXSLR�J����
YDL]GDV�Lã�â5

)��� ���� P��QXPDWRPR WLUWL
VNO\SR�3DXSLR�J����
YDL]GDV�Lã�39
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

LEIDIMAS ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS  

2019-12-04 Nr. LA-567 
(data) Vilnius 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 
(Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 6 dalimi, šis leidimas išduotas  

dr. Elenai Pranckėnaitei (2018-06-11, Nr. 0205) 
 

(tyrėjo vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo data ir Nr. 

arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas) 

atlikti: 

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijos 
(numatomos tirti vietos pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre, 

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Paupio g. 41 
adresas, archeologinių tyrimų pobūdis) 

žvalgomuosius archeologinius tyrimus 

pagal archeologinių tyrimų projektą: 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijos, Vilniaus m. 
sav., Vilniaus m., sklypo Paupio g. 41 2019 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektas, 
2019-12-03 

 (projekto pavadinimas, aprobavimo data) 

archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu grupė sudaroma): 

 (vardai, pavardės) 

_______________________________________________________________________________ 
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8$%�Ä9LWD�173³���������� �����������������������

.8/7ǋ526�3$9(/'2�'(3$57$0(172�9,/1,$86�6.<5,8,��

9LOQLDXV�VHQRMR�PLHVWR�LU�SULHPLHVþLǐ�DUFKHRORJLQơV�YLHWRYơV���������WHULWRULMRV��9LOQLDXV�P��
VDY���9LOQLDXV�P���VNO\SR�3DXSLR�J����������P��åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�

3$ä<0$�

8$%� Ä9LWD� 173³� XåVDN\PX� DWOLNWL� åYDOJRPLHML� DUFKHRORJLQLDL� W\ULPDL� 9LOQLDXV� VHQRMR�
PLHVWR�LU�SULHPLHVþLǐ�DUFKHRORJLQơV�YLHWRYơV���������WHULWRULMRMH��VNO\SH�DGUHVX�3DXSLR�J������âLDPH�
VNO\SH�QXPDWRPD�JULDXWL�HVDPXV�SDVWDWXV�EHL�UHQJLDPDV�QDXMR�XåVWDW\PR�SURMHNWDV��6NO\SR�SORWDV�
\UD� ����� Pð� G\GåLR�� ����� P�� W\ULPǐ� WLNVODV� ±� SULHã� SURMHNWDYLPR� LU� SDVWDWǐ� JULRYLPR� GDUEXV��
åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX�QXVWDW\WL��DU�SODQXRMDPǐ�åHPơV�MXGLQLPR�GDUEǐ�YLHWRVH�\UD�
VXVLIRUPDYĊV�LU�LãOLNĊV�DUFKHRORJLãNDL�YHUWLQJDV�NXOWǌULQLV�VOXRNVQLV��XUEDQLVWLQLǐ�VWUXNWǌUǐ�OLHNDQRV��
NLWRV� DUFKHRORJLQơV� YHUW\EơV�� $SWLNXV� NXOWǌULQƳ� VOXRNVQƳ� ±� QXVWDW\WL� MR� VWUDWLJUDILMą�� GDWDYLPą��
VOXRNVQLR�VXVLIRUPDYLPR�DSOLQN\EHV��VXULQNWL�DUFKHRORJLãNDL�YHUWLQJXV�UDGLQLXV��.XOWǌURV�SDYHOGR�
GHSDUWDPHQWDV� ãLHPV� W\ULPDPV� LãGDYơ� OHLGLPą� 1U�� /$±���� ������������� SDJDO� 0RNVOLQơMH�
DUFKHRORJLMRV�NRPLVLMRMH�DSUREXRWą�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�SURMHNWą��

äYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX�LãWLUWL�����[��LU��[��P�G\GåLR��åYDOJRPLHML�ãXUIDL��MXRV�
LãGơVWDQW�WRO\JLDL�QHXåVWDW\WRMH�VNO\SR�WHULWRULMRMH��EHQGUDL��LãWLUWDV����Pð�G\GåLR�SORWDV��åU��SULHGą�
1U�������

�����P��åYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�PHWX�LãWLUWL���åYDOJRPLHML�ãXUIDL��
Šurfas Nr. 1��SULHGDV�1U�����IRWR�1U��������[��P����Pð�G\GåLR�SORWDV���

;� <� =��
$XNãWLV��+DEV��P���

����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������

7LUWDV�VNO\SR�3�GDO\MH��VRGR�WHULWRULMRMH��3R����������P�VWRULR�YHOơQD�LU�SRYHOơQLQLX�WDPVLDL�
SLONX��GDUåR��VOXRNVQLX�� WLUWDV�PDLã\WRV�SLONRV�UXGRV�VPơOLQJRV�åHPơV���������P�VWRULR�VOXRNVQLV��
*LOLDX�WLUWDV����������P�VWRULR�WDPVDXV�KXPXVLQJR�JUXQWR��EXYXVLR�SDYLUãLDXV��VOXRNVQLV�EH�UDGLQLǐ��
3R�ãLDLV�VOXRNVQLDLV����������FP�J\O\MH�SDVLHNWDV�ƳåHPLV�±�UXVYDV�VPơOLV�� ƲåHP\MH��ãXUIR�9�GDO\MH�
DWLGHQJWD�����P�VNHUVPHQV�DSYDOL�ǌNLQơ�GXREơ��NXULRV�J\OLV�±�����P��'XREơ�XåSLOG\WD�SLOND�PDLã\WD�
VX� VPơOLX� åHPH�� NXULRMH� VXULQNWD� ;,;�;;� D�� GDWXRMDPǐ� EXLWLQơV� NHUDPLNRV� IUDJPHQWǐ�� VWLNOR�
GLUELQLǐ��NLDXãLQLǐ�OXNãWDL��QHGLGHOLV�NLHNLV�J\YǌQǐ�NDXOǐ��IRWR�1U������

Šurfas Nr. 2��SULHGDV�1U�����IRWR�1U��������[��P����Pð�G\GåLR�SORWDV���
;� <� =��

$XNãWLV��+DEV��P���
����������� ������������ ��������
������������ ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������

7LUWDV�9�VNO\SR�GDO\MH��VRGR�WHULWRULMRMH��ãDOLD�VNO\SR�9�ULERV��3R����������P�VWRULR�YHOơQRV�
VOXRNVQLX�� WLUWDV� ��������� P� VWRULR� WDPVLDL� SLONRV� åHPơV� SRYHOơQLQLV� �GDUåR�� VOXRNVQLV�� *LOLDX�
DWLGHQJWDV�SHUNDVWDV����������P�VWRULR�SLONRV�VPơOLQJRV�åHPơV�VOXRNVQLV��VX�PROLR�LU�UXGRV�åHPơV�
WDUSVOXRNVQVLDLV��SR�NXULXR������P�J\O\MH��ILNVXRWDV�VPơOLR�ƳåHPLV��
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��

Šurfas Nr. 3��SULHGDV�1U�����IRWR�1U���������[��P����Pð�G\GåLR�SORWDV���
;� <� =��

$XNãWLV��+DEV��P���
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������

7LUWDV� FHQWULQơMH� VNO\SR�GDO\MH�� ãDOLD� J\YHQDPRMR� SDVWDWR�� GDUåHOLR� WHULWRULMRMH�� 3R� VLOSQDL�
VXVLIRUPDYXVLX�DXJDOLQLX�VOXRNVQLX�� WLUWDV�PDLã\WRV�SLONRV� VPơOLQJRV�åHPơV� VX� ãYLHVHVQLR�VPơOLR�
WDUSVOXRNVQLDLV�VOXRNVQLV��NXULR�VWRULV�ãXUIH�VLHNơ�����P��*LOLDX�ILNVXRWDV����������P�VWRULR�WDPVLDL�
SLONRV�åHPơV�VOXRNVQLV��EXYXVLR�SDYLUãLDXV�VOXRNVQLV���3R�MXR�������P�J\O\MH�SDVLHNWDV�ƳåHPLV±ãYLHVXV�
VPơOLV�� ƲåHP\MH�� ãXUIR�9�GDO\MH�DWLGHQJWDV�QHWDLV\NOLQJR�DSVNULWLPR�IRUPRV��DSLH���P�VNHUVPHQV�
GXREơV�NRQWǌUDV��'XREơV�SMǌYLV�ILNVXRWDV�ãXUIR�9�VLHQHOơMH�±�GXREơV�J\OLV�VLHNơ������FP��ML�XåSLOG\WD�
PDLã\WX� �VPơOLR�� SLONRV�UXGRV� åHPơV�� JUXQWX�� 'XREơMH� VXUDVWD�;;� � D�� GDWXRMDPǐ� UDGLQLǐ� �VWLNOR�
GXåHQǐ��NRNOLǐ��NHUDPLNRV��SODVWLNR�QXRODXåǐ����

Šurfas Nr. 4 �SULHGDV�1U�����IRWR�1U����������[��P����Pð�G\GåLR�SORWDV���
;� <� =��

$XNãWLV��+DEV��P���
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������
����������� ������������ ��������

7LUWDV�VNO\SR�â�GDO\MH��YLHQRMH�Lã�VXIRUPXRWǐ�WHUDVǐ��ƳWYLUWLQWǐ�DNPHQLPLV���GDUåHOLR�]RQRMH��
WHULWRULMRMH� WDUS� J\YHQDPRMR� SDVWDWR� LU� PHWDOLQLR� JDUDåR�� 3R� VLOSQDL� VXVLIRUPDYXVLX� DXJDOLQLX�
VOXRNVQLX��NXULR� VWRULV� VLHNơ� LNL�����P�� WLUWDV������FP�VWRULR�SLONRV�åHPơV�VOXRNVQLV��PDLã\WDV� VX�
VNDOGD��,ãW\UXV�ãƳ�VOXRNVQƳ��SDVLHNWDV�UXGR�PROLR�ƳåHPLV��âXUIR�9�GDO\MH�DWLGHQJWDV�VLOLNDWLQLǐ�SO\Wǐ�
NRQVWUXNW\YDV��5�GDO\MH�±�SHUNDVLPR�NRQWǌUDV��VLHWLQDV�VX��LQåLQHULQH�WUDVD���

7\ULPǐ�LãYDGRV�LU�SDYHOGRVDXJLQơV�UHNRPHQGDFLMRV�

�9LOQLDXV� VHQRMR�PLHVWR� LU� SULHPLHVþLǐ� DUFKHRORJLQơV� YLHWRYơV� �������� WHULWRULMRMH�� VNO\SH�
3DXSLR� J�� ��� VNO\SH� WLUWXRVH� ãXUIXRVH� DUFKHRORJLQLR� VOXRNVQLR� LU� DUFKHRORJLQLǐ� VWUXNWǌUǐ�
QHXåILNVXRWD�� YLUãXWLQLDPH� VOXRNVQ\MH� VXUDVWD� ;9,,,±;;� D�� GDWXRMDPǐ� UDGLQLǐ�� ƲåHPLV� WLUWXRVH�
SORWXRVH� SDVLHNWDV� ���±���� P� J\O\MH�� âXUIXRVH� 1U�� �� LU� 1U�� �� ILNVXRWRV� YơO\YRV� ;,;�;;� D��
GDWXRMDPRV�ǌNLQơV�GXREơV����

3DXSLR�J�����VNO\SH��9LOQLDXV�P����Y\NGDQW�QXPDW\WXV�SDVWDWǐ�JULRYLPR�LU�QDXMǐ�SDVWDWǐ�
VWDW\ERV�GDUEXV��SDSLOGRPL�DUFKHRORJLQLDL�W\ULPDL�QHWLNVOLQJL���

35,('$,��

Priedas Nr. 1 6LWXDFLMRV�SODQDV�0�����������ODSDV���

�Priedas Nr. 2 äYDOJRPǐMǐ�DUFKHRORJLQLǐ�W\ULPǐ�IRWRILNVDFLMD����ODSDL���

�

$UFKHRORJơ� ���(OHQD�3UDQFNơQDLWơ�
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sprik 2



À���

À���
À���

À���

1SJFEBT�/S���
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Default
Line



)��� ���� P��W\ULQơWR�VNO\SR�3DXSLR�J�����YDL]GDV�Lã�â )�������� P��W\ULQơWR�VNO\SR�3DXSLR�J�����YDL]GDV�Lã�39

)�������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U���SDVLHNXV�ƳåHPƳ��YDL]GDV�Lã�3 )�������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U���SDVLHNXV�ƳåHPƳ��YDL]GDV�Lã�9

1SJFEBT�/S���

48



)��� ���� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U����GXREơV�SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�5 )�������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U���SDVLHNXV�ƳåHPƳ��YDL]GDV�Lã�3

)�������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U���SDVLHNXV�ƳåHPƳ��YDL]GDV�Lã�5 )�������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U���SDVLHNXV�ƳåHPƳ��YDL]GDV�Lã�5
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)���� ���� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U���SDVLHNXV�ƳåHPƳ��YDL]GDV�Lã�5 )��������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U����GXREơV�SMǌYLV���YDL]GDV�Lã�5

)��������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U���SDVLHNXV�ƳåHPƳ��YDL]GDV�Lã�3 )��������� P��W\ULQơWDV�ãXUIDV�1U�����GXREơV�SMǌYLV��YDL]GDV�Lã�â5
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