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Daugiabutis gyvenamas namas. Kalno  g. 97, Vilnius. Statybos projektas.  

  Projektiniai pasiūlymai

(Ypatingas statinys)

 TURINYS

Nr. PAVADINIMAS PASTABOS
PSL.
NR.

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

1 Antraštinis lapas 1 lapas 1

2 Turinys 1 lapas 2

3 Aiškinamasis raštas 5 lapai 3-7

4 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 5 lapai 8-12

BRĖŽINIAI

5 Situacijos schema 1 lapas 1

6 Sklypo sutvarkymo planas M 1: 500 1 lapas 2

7 Rūsio planas 1 lapas 3

8 1 aukšto planas 1 lapas 4

9 2-3 aukštų planas 1 lapas 5

10 4 aukšto planas 1 lapas 6

11 Stogo planas 1 lapas 7

12 Fasadai P-A; 15-1; 1 lapas 8

13 Fasadai  1-15;  A1-15; 1 lapas 9

14 Pjūvis  P 1-1; P 2-2; 1 lapas 10

15 Insoliacijos skaičiavimas 1 lapas 11

16 Vizualizacijos 7 lapai 12

PRIEDAI:

17
Įsakymas „Dėl teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir 
inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, 
T12, T13)  detaliojo plano sklypo Kalno g. 97 statybos zonos koregavimo tvirtinimo;

1 lapas 1

18 Brėžinys; 1 lapas 2

19 Užstatymo schema; 1 lapas 3

20 Aiškinamasis raštas. 2 lapai 4-5

Remigijus Dūdėnas



ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1.        Normatyviniai ir kiti dokumentai 1 psl.
2. Projektuojamo statinio bendrieji duomenys 2 psl.
3.         Esama padėtis 2 psl.
4.         Sklypo dalis 2 psl.
5.        Statinio funkcinis ryšys, zonavimo sprendiniai. 3psl.
6. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai. 3 psl.
7. Pastato atitvarų tipai, medžiagos. 3psl.
8. Pastato energetinė klasė 3 psl.
9.       Bendrieji statinio techniniai rodikliai 3-4psl.

1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta  projekto architektūrinė dalis

LR ĮSTATYMAI:
LR Statybos įstatymas. 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys“;
STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalini-
mas“;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
STR 2.02.01: 2004 „Gyvenamieji pastatai“;
STR 2.03.01: 2019   „Statinių prieinamumas“
STR 2.04.01: 2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
STR2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

0 2021 Projektiniai pasiūlymai
Laida Data Laidos statusas, išleidimo priežastis (jei taikoma)

Kvalifikaciją
patvirtinantis
dokumentas

Nr.

UAB "RV architektų studija"
Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius, tel.:8(5)2121634

el. p.: rvstudija@gmail.com

Statinio projekto pavadinimas:
Daugiabutis gyvenamas namas  (korpusas “C“) 
Kalno g. 97, Vilniuje. Statybos projektas.

A533 PDV R. Dūdėnas 2021 Statinio numeris ir pavadinimas:

0

LT Statytojas ir arba užsakovas :
UAB "AEC Baltic" įm. k. 302346299

Dokumento žymuo:
RV-2021-02-PP-SA

Lapas Lapų 

1 5
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2. PROJEKTUOJAMO STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio (komplekso) pavadinimas  DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (KORPUSAS „C“) KALNO G. 97, 

VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS. 

Statybos geografinė vieta. Statybos sklypas yra šiaurės rytinėje Vilniaus miesto dalyje, Antakalnio 

seniūnijoje. Sklypo kadastrinis  Nr. 0101/0151:570.

Statytojas (užsakovas): UAB „AEC Baltic“. Projektuotojas: UAB „RV architektų studija“, adresas: 

Pamėnkalnio  g. 28-2, Vilnius, Projekto vadovas – R. Dūdėnas (kvalifikacijos atestato Nr. A533),

 tel.: +370 68680136, el. paštas: remigijus.dudenas@gmail.com.

Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis.

Projekto rengimo pagrindas  yra:

statytojo (užsakovo) patvirtinta projektavimo užduotis.

Projektavimo etapai (stadijos). Užsakovo pageidavimu projektavimo darbų stadija – techninis projektas. 

Techninio projekto detalumas nustatytas Statytojo kartu su Projektuotoju, įvertinus statinio specifiką, Statytojo 

patirtį statybų versle ir STR 1.04.04:2017 nustatytus Projekto sudėties reikalavimus. 

Rengiant statinio projektinius pasiūlymus (PP) vadovaujamasi šiais projektavimo duomenimis.

Pagrindiniai duomenys techninio projekto rengimui:

Užsakovo projektavimo užduotis.

Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (pagal Pupojų rajono urbanistinės plėtros koncepciją, pažymėtą indeksais 

T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detalusis planas.

Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (pagal Pupojų rajono urbanistinės plėtros koncepciją, pažymėtą indeksais 

T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano sklypo Kalno g. 97 statybos zonos korektūra.

Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita.

Topografine nuotrauka.

3. Esama padėtis

Žemės sklypo dydis – 0.7612ha.

Remiantis vidinio naudojimo planu žemės sklypą sudaro dalys: „A“, „A1“, „A2“, „A3“,„A4“,„A5“,„A6“,

„A7“(1838KV.M.); „B“, „B1“, „B2“, „B3“, „B4“, „B5“(1139KV.M.); „D“ (257kv.m.); ‘C“(4378kv.m.).

Žemės sklype yra I statybos etapo daugiabučio gyvenamo namo „A“ korpusas (100proc. baigtumas), II 

statybos etapo  „B“ korpusas (80proc. baigtumas).

Bendras esamų korpusų plotas - 4995.75kv.m.

Naudingas plotas - 3836.25kv.m.

Butų skaičius - 55vnt.

Esamos automobilių stovėjimo vietos – 56 vt. (39vt. požeminė automobilių saugykla).



4. Sklypo dalis                  

40 butų daugiabutis gyvenamas namas (korpusas „C“) projektuojamas pietinėje sklypo dalyje. Įvažiavimas į 

žemės sklypą iš Duburio gatvės – esamas. Atviros automobilių saugyklos (27vt.) įrengiamos pietrytinėje 

rytinėje sklypo pusėje ir statinio rūsyje (16vt.). Viso projektuojamam „C“ korpusui numatomos 43 automobilių 

stovėjimo vietos.

Priklausomų želdynų plotas  2781kv.m. yra didesnis nei 30proc. (privalomas 2284kv.m.).

  Žemės sklype projektuojamos 2 vaikų žaidimo aikštelės. Pietvakarinėje sklypo dalyje projektuojama 70 kv. m.
dydžio ir pietrytinėje dalyje 37kv.m. dydžio  vaikų žaidimo aikštelės (projektuojamas 107kv.m. žaidimo aikštelių
plotas yra didesnis nei reikalaujamas plotas skaičiuojamas pagal formuolę 1+b, m2, kur b – butų skaičius). Viso
projektuojamuose pastatuose yra numatoma įrengti 95 butus (55bt.+40bt.=95bt.).
2 ramaus ir aktyvaus poilsio aikštelės  įrengiamos rytinėje sklypo dalyje. Sporto aikštelė (aptverta ažūriniu
aptvaru) įrengiamos šiaurinėje sklypo dalyje.
 Žemės sklype projektuojamos vaikų žaidimo, sporto, aktyvaus poilsio ir ramaus poilsio aikštelės skirtos „A“, 

„B“ ir „C“ gyvenamų namų (korpusų) gyventojams. 

Šalia lauko laiptų projektuojamas vertikalus keltuvas žmonėms turintiems judėjimo negalią.

 Buitinių atliekų konteinerių aikštelė įrengiama šalia įvažiavimo į žemės sklypą išlaikant 10.0m atstumą iki
gyvenamo namo.
 Dviračių laikymo stovų skaičius įrengiamas ne mažesnis nei nurodyta  STR 2.06.04:2014. 
Dviračių stovai įrengiami aikštelėje prieš įėjimą į gyvenamą namą (10 vt.)  bei rūsyje esančioje automobilių
saugykloje (25 vt.). 
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų pirmo aukšto grindų lygis projektuojamas altitudėje - 200.00

Nuotekų siurblinės įrenginių SAZ ploto skaičiavimas:
S-p(10)R2=314kv.m.

Gyvenamo namo aukščio skaičiavimai:
Vidutinio esamos statybos zonos esamo žemės paviršiaus aukščio skaičiavimai atliekami imant 4 statinio kampų
(taškų) aukščio vidurkį: alt.199.90(1)+alt.198.00(2)+alt.196.40(3)+alt.199.90(4)=794.2
794.2:4(taškai)=198.55(vidutinė esamos statybos zonos žemės paviršiaus altitudė).
Kadangi statinio 1 aukšto grindų aukščio altitudė +-0.00= 200.00m vidutinė žemės aukščio altitudė atitinka
-1.45m.
Statinio aukščio altitudė -13.00m.
Projektuojamo statinio aukštis nuo statybos zonos esamo žemės paviršiaus -1.45m+13.00m=14.45m.
Projektuojamo daugiabučio gyvenamo namo apsoliutinė aukščio altitudė: 200.00m+13.00m=213.00m

Pastatų aukščio ir atstumo iki sklypo ribos skaičiavimas:
Minimalus galimas 4 aukšto atstumas iki žemės sklypo ribos – 5.98m 
14.45m(pastato-h)-8.5m= 5.95m:2.= 2.98m+3m= 5.98m 
(minimalus projektuojamas atstumas – 6.02m).

 Minimalus galimas 3 aukšto atstumas iki žemės sklypo ribos -4.38m 
Projektuojamo 3 aukštų statinio aukštis nuo statybos zonos esamo žemės paviršiaus -1.45m+9.80m=11.25m.
11.25m(3 a. pastato dalies aukštis)-8.5m= 2.75m:2.= 1.38m+3m= 4.38m 
(minimalus projektuojamas atstumas – 4.38m).

Atstumo nuo sklypo ribos iki artimiausių balkonų atitvarų skaičiavimas:
Projektuojamo 4 aukšto balkonų atitvarų aukštis nuo žemės paviršiaus -1.45m+10.30m=11.75m.
11.75m (4 a. balkono atitvar)-8.5m= 3.25m:2= 1.63m+3= 4.63m.
Minimalus galimas atstumas iki balkono stogelio – 4.63m.
(minimalus projektuojamas atstumas iki balkono atitvaros  -5.30m).



5. Statinio funkcinis ryšys, zonavimo sprendiniai.

Pastato funkcinis sprendimas, architektūriniai sprendiniai parengti vadovaujantis   detaliojo plano sprendiniais, 

nustatytais užstatymo reglamentais .

Projektuojamas pastatas yra keturių aukštų su rūsiu. Sąlyginė altitudė  +-0.00 = 200.00 (1.85m.  

projektuojama žemiau nei šalia esančio  daugiabučio gyvenamo namo „B“ korpuso 1 aukšto grindų paviršiaus 

altitudė). 

Įejimas į statinį projektuojamas pietinėje statinio pusėje bei turi tiesioginį ryšį su rūsyje esančia automobilių 

saugykla.

Pietinėje pusėje statinio 4 aukštas atitraukiamas išlaikant privalomus atstumus iki gretimo sklypo ribos.

Visi projektuojami butai turi balkonus , o  pirmo aukšto butai terasas.

4. Insoliacija

Vadovaujantis STR „2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimais buvo tikrinami 4 butų esančių pirmame 

aukšte  kuriems projektuojamas daugiabutis turės didžiausią įtaką.

STR „2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimai: p.213. Kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent 

vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose -2 gyvenamieji kambariai, kuriuose kovo 22d. Ir rugsėjo 22d. Galimos 

insoliacijos (nepertraukiamos, bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5valandos. Urbanizuotose teritorijose, 

atsižvelgiant į esamą statinių išdėstymą, bendros insoliacijos laikas gali būti sumažintas iki 2val. 

Pastatas Kalno g. 97 Vilniuje projektuojamas urbanizuotoje teritorijoje. Sklype, į šiaurę nuo projektuojamo 

pastato, yra esamas gyvenamas namas kurio patalpų insoliacijai  turės projektuojamo pastato tūris turi 

didžiausią įtaką. Insoliacijos laikas skaičiuotas vienam kambariui, kai kur kambarys insoliuojamas per du kartus 

(saulė trumpam užlenda už projektuojamo pastato tūrio), bet visais atvejais gyvenamasis kambarys 

insoliuojamas ne mažiau nei tris valandas.

 3 kambarių buto „B-I“ nepertaukiamos insoliacijos trukmė - 3.21val.;, 2 kambarių buto „B-II“ nepertaukiamos 

insoliacijos trukmė – 3.11val.;, 2 kambarių buto „B-III“ nepertaukiamos insoliacijos trukmė – 3.24val. ir 

0.13val.;, 2 kambarių buto „B-IV“ nepertaukiamos insoliacijos trukmė – 3.07val. ir 1.16val.

6. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai.

Projektuojamo daugiabučio bei teritorijos  įrengimo sprendiniai  privalo būti  įgyvendinami vadovaujantis  STR

2.03.01“Statinių prieinamumas“ bei  turi būti vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais

ISO 21542:2011 [5.10]. 

7. Pastato atitvarų tipai, medžiagos.

Pamatai – gręžtiniai poliniai.
Pastato sienos – plytų mūro.
Perdenginiai – g/b surenkami.
Tarp butinės sienos – plytų mūro su garso izoliacija
                                                                                                                        |
Vidinės buto pertvaros – pertvarinių blokelių mūras arba g/k su akmens vatos plokščių sluoksniu pertvaros
Stogo konstrukcija –  apšildoma 300mmm-350mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis.

 Pastato atitvarų garso klasė atitika „C“ akustinio komforto klasę.



9.  Pastato energetinė klasė 

Projektuojama  pastato energetinė klasė –  A++.

Atitvara
Projektuojamo viešosios

paskirties statinio  U (A++)

Stogai 0.08

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su 
gruntu

0.10

Siena 0.10

Langai, vitrinos 0.70

Durys, vartai 0.70

Rekuperatoriaus energ. naudingumo 
koeficentas

0.9

Pastatų sandarumas 0.60

10. Bendrieji statinio techniniai rodikliai

Pavadinimas
Mato
viene

tas
Kiekis Pastabos

I SKLYPAS
1. Sklypo plotas (kad. Nr. 0101/0151:570) ha 0.7612
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 80
3. Sklypo užstatymo tankis % 28

II PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 
bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m2 2748.75
2.1 Pastato naudingas plotas m2 2271.68
2.2 Pastato užstatomas plotas m2 734.0
3. Pastato tūris.* m³ 9536.0
4. Aukštų skaičius.* vnt. 4
5. Pastato aukštis. * m 14.45
6. Energinio naudingumo klasė A++
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  C
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
9. Kiti papildomi pastato rodikliai

PV                                                                                                                 Remigijus Dūdėnas



Forma patvirtinta 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2019 m. d. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. 30-3052/19 

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  

 

________________________________ 
(parašas) 

202___m._______________________d. 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

  2020 m. 

Vilnius 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Kalno g. 97, Vilniuje, („C” 

korpuso) statybos projektas. 
 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas 
Vadovautis „Teritorijos buvusiame Pupojų kaime 

(Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės 

plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais 

T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliuoju planu“ 

(TPDR Reg. Nr. T00059904), patvirtintu 2009 m. 

gegužės 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. 1-1029. 

2.2. užstatymo tankis 

2.3. užstatymo intensyvumas 

2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) 

2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) 

2.7. priklausomųjų želdynų plotas 

2.8. automobilių stovėjimo vietų skaičius Numatyti sklypo ribose norminį automobilių ir 

dviračių stovėjimo vietų skaičių vadovaujantis 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos patvirtintu 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 

„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 

suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių 

stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, 

kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių 

stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos 

tvirtinimo“. 

Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos 

sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto 

savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant 

judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, 

rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų 

skaičių - mažiausiai 1 vieta 2-3 butams. Aikštelėse 

numatyti prieigas dviračių įkrovimui. 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Aiškinamajame rašte apibūdinti situaciją apie sklype 

esamus medžius. Jeigu medžių yra – pateikti jų 

vertinimą. Jeigu medžių nėra – pateikti apie tai 

informaciją. 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

3. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 

medžiagiškumas, spalva, tūrio 

formos, proporcijos, mastelis 

Pastatui keliami aukštos architektūrinės kokybės 

reikalavimai: pastatų architektūrinė išraiška turi atitikti 

Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo 11 str. ir 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 5 str. 

nustatytus architektūros kokybės kriterijus. 

Pastatas savo tūriu, fasado kompozicija, spalviniu 

sprendimu privalo būti kontekstualus aplinkai. 

Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo 

charakterį, proporcijas bei mastelį. 

Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių 

medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, 

naudojimą; nurodyti fasadų apdailai parinktas 

medžiagas.  

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Parengti sklypo sutvarkymo bei apželdinimo 

sprendinius. 

Projektinių pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti 

būsimų sprendinių įtaką vietos kraštovaizdžiui, sklypo 

ir gretimos aplinkos ekologinei būklei; 

susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, įvertinti 

kaip funkcionuos jungtys su gretimybėmis. 

Projektuojamu užstatymu ne suardyti, bet tobulinti 

esamus funkcinius ryšius teritorijoje. Pasiūlyti tvarius 

lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką 

formuojančius sprendinius panaudojant susiklosčiusios 

gamtinės situacijos potencialą. Aprašyti sklypo dangų 

medžiagiškumą, parinkimo motyvus. Projektuojant 

antžemines automobilių stovėjimo aikštelės 

rekomenduojame numatyti želdinių intarpus bei 

numatyti pralaidžias dangas.  

Pateikti projektuojamų želdinių (medžių, krūmų, 

žolinių augalų, lianų) rūšis, preliminarius kiekius, 

komponavimo būdus ir jų parinkimo motyvus. 

Vadovautis LR Želdynų įstatymo 19 straipsnio 3 ir 4 

punktu. Rengiant tolimesnę projekto techninę 

dokumentaciją vadovautis LR Aplinkos ministro 2007 

m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 “Dėl atskirųjų 

ir priklausomųjų Želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų 

rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.  

Pastatais, želdiniais ir gerbūvio elementais atskirti 

viešas (gatvės) erdves nuo privačių kiemo erdvių. 

Kiemo erdves formuoti fiziniais ar emociniais barjerais 

kuriant konkrečiai bendruomenei priklausančių erdvių 

ribas su akcentuojamais patekimais, skatinant šias 

erdves naudojančios bendruomenės įsitraukimą į 

erdvės priežiūrą ir kontrolę. Skatinamas terasų 

pirmajame aukšte esantiems būstams įrengimas. 

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji 

pastatai“ numatyti gyventojų bendro naudojimo kiemo 

erdves. Sklype privalo būti projektuojama vaikų 

žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė paaugliams 

ir vieta ramiam poilsiui vyresnio amžiaus 

gyventojams. Nurodyti buitinių atliekų konteinerių 

aikštelių išdėstymą sklype. 

Užtikrinti insoliacijos, higienos, priešgaisrinius 



reikalavimus. 

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Projektinių pasiūlymų sprendinius dėstyti 

vadovaujantis detaliojo plano (TPDR Reg. Nr. 

T00059904) sklypo Kalno g. 97 statybos zonos 

koregavimo sutvarkymo planu, patvirtintu Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo 2019-10-17 d. įsakymu Nr. A30-2087/19. 

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų išlaikant 

norminius atstumus iki gretimų sklypų ribų (pagal 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

reikalavimus, esant poreikiui gauti sutikimus) bei 

užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia 

(STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). 

Atsižvelgti į nusistovėjusius pėsčiųjų ryšius sklypo 

ribose ir jo prieigose bei numatyti funkcionuojančią 

pėsčiųjų takų sistemą.  

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 p., projektiniai 

pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 

str. 1 d. 13 ir 15 p. nurodytais asmenimis. 

3.4. reikalavimai susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų plėtrai 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai pagal juos 

eksploatuojančių institucijų sąlygas. 

Vadovautis „Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 

miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijomis“. 

3.5. kiti teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatyti reikalavimai 

(bendruosiuose, specialiuosiuose 

planuose) 

Projektiniai pasiūlymai neturi prieštarauti  „Teritorijos 

buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, 

urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos 

metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, 

T10, T12, T13) detaliojo plano“ (TPDR Reg. Nr. 

T00059904) sprendiniams. Vadovautis Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

2019-10-17 d. įsakymu Nr. A30-2087/19 „Dėl 

teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų 

architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros 

koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, 

T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano sklypo 

Kalno g. 97 statybos zonos koregavimo tvirtinimo“. 

3.6. su projekto įgyvendinimu susijusi 

būtina viešosios infrastruktūros plėtra  

Rekomenduojama įvertinti ar vietos pasiekimui nėra 

būtina papildoma viešosios infrastruktūros plėtra 

(pėsčiųjų/dviračių takų tęstinumas ar pan.). 

3.7. projektinių pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimas 

Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo 

reikalavimus. 

Užtikrinti visuomenės informavimą STR „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje 

nustatyta tvarka; informacinis stendas turi būti 

pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), stende 

pateikiama statinių išdėstymo sklype su gretima 

urbanistine aplinka vizualizacija, nurodoma stendo 

įrengimo ir išmontavimo datos ir kita privaloma 

informacija. 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019-12-16 įsakymu Nr. 

30-3178/19 patvirtintu „Projektinių pasiūlymų ir 



techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir 

geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu. 
 

Ramunė Butvilienė, ramune.butviliene@vilnius.lt 

Vaiva Deveikienė, vaiva.deveikiene@vilnius.lt  

Gintaras Kuodis, gintaras.kuodis@vilnius.lt 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės 

procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  
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