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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
 

  2021 m. 
Vilnius 

 
1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučiai gyvenamieji namai Simono Kosciuškos g. 6, Vilniuje, 

rekonstravimo projektas.                                                                                                                     
 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   
2.1. užstatymo tipas Laisvo planavimo. 
2.2. užstatymo tankis Iki 40 proc. 
2.3. užstatymo intensyvumas Iki 0,5 
2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 
Iki 21,00 m 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) Iki 113,65 m 
2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) Iki 5 aukštų. 
2.7. automobilių stovėjimo vietų 

skaičius 
Numatyti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo vietų 
skaičių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
nuostatomis. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos 2018-12-19 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 
įrengti dviračių įkrovimui prieigas. 
Požeminio parkingo idėja turėtų būti nagrinėjama gruntinio 
vandens ir požeminių vandens gyslų, maitinančių Nerį 
atžvilgiu. Taip pat svarbu turėti aiškias išvadas, kaip parkingo 
sukelti požeminių vandens tėkmių pokyčiai paveiks greta 
esančius Sluškų rūmus. 

2.8. priklausomų želdynų plotas Ne mažiau kaip 30 procentų sklypo ploto 
2.9. esamų medžių įvertinimas, 

taksacija 
Aiškinamajame rašte apibūdinti situaciją apie sklype esamus 
medžius.  Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių 
inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas 
Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir 
apskaitos taisyklių patvirtinimo“), pateikiama inventorizacijos 
kortelė, želdinių vertinimo metodika ir esamų želdinių planas 
(žr. brėžinių aprašymą, 8 punktas). Darbus gali atlikti 



kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir vertinti jų būklę turintis 
specialistas. 

 

3. Kiti reikalavimai 
3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 

medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, 
proporcijos, mastelis 

Koncentruotis į pastatų proporcijas, integralumą, įtaką 
miestovaizdžiui, ir į pastatų paskirtį. Rasti su gamtine ir 
urbanistine aplinka derančius architektūrinius ir sklypo 
tvarkymo sprendinius. Formuoti esamam rajonui būdingą 
užstatymą darnios architektūros principais. 
Architektūrinė išraiška bei tūrinis sprendimas 
kontekstualūs aplinkai. Medžiagiškumas, spalvinis 
sprendimas, proporcijos, pastato architektūrinė 
išraiška turi atitikti Lietuvos Respublikos 
Architektūros įstatymo 11 str. ir Lietuvos 
Respublikos Statybos įstatymo 5 str. nustatytus 
architektūros kokybės kriterijus bei savivaldybės 
taikomus architektūros kokybės reikalavimus. 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 
apželdinimui 

Parengti sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. 
Numatyti automobilių stovėjimo, vaikų žaidimo ir 
gyventojų poilsio aikšteles arba kompensacines 
priemones. Numatyti funkcinius ryšius su gretimomis 
viešomis teritorijomis. Projekte numatomo sodo 
sprendiniai turėtų būti detalizuoti, įvertinant ir tą 
aplinkybę, kad jis kuriamas  ant požeminio parkingo 
perdangos. Aiškinamajame rašte apibūdinti augalų rūšis, 
jų parinkimo motyvus bei viso kiemo sutvarkymo 
planinio ir erdvinio komponavimo pricipus. Pateikti 
siūlymus dėl lietaus vandens tvaraus tvarkymo sklypo 
ribose.  Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 19 
straipsnio 3 ir 4 punktais, sklypo tvarkymo 
sprendinius turi formuoti atestuotas želdynų projekto 
vadovas. 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”. 
 Rengiant sprendinius rekomenduojame vadovautis  2020 
m. gruodžio 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu 
„Dėl  sklypo apželdinimo sprendinių projektavimo 
statinio projekto aplinkotvarkos dalyje metodikos 
patvirtinimo“ Nr. 30-2909/20. 

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Turi atitikti aplinkinį užstatymo kontekstą. Vadovautis 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ nuostatomis. 
Projektinius pasiūlymus pateikti peržiūrėjimui 
Vyriausiojo miesto architekto Kultūros paveldo 
apsaugos poskyriui. 
Turi atitikti aplinkinį užstatymo kontekstą. Patalpų 
planinė struktūra – atitinkanti jų paskirtį. Užtikrinti 
reikalavimus, keliamus žmonėms su negalia pagal 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei 
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu, 
projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su LR 
statybos įstatymo 14 straipsnio I dalies 13 ir 15 
punktuose nurodytais asmenimis. 

 reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų plėtrai 

Esami. 



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

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano (T00056038) sprendiniais,  LR Kultūros 
paminklo U1P Vilniaus Senamiesčio apsaugos 
reglamentu, Vilniaus Senamiesčio (Nekilnojamosios 
kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas 
U1P) nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos 
specialiuoju planu (TPDR reg. Nr. T00055785), 
Vilniaus Senamiesčio  regeneravimo projekto 
koncepcija ir sklypų planu (T00054564), Vilniaus 
Senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis, 
patvirtintomis VMST 2012-06-20 sprendimu Nr. 1-
652, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-
2419/20 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo 
tvarkybos gairių tvirtinimo“ ir SĮ „Vilniaus planas“ 
parengtu Paviršinių nuotekų tinklų, pėsčiųjų ir 
dviračių takų statybos projektu, vandentiekio, 
buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų, Neries krantinių 
nuo Žvėryno tilto iki Šilo tilto, Vilniuje, 
rekonstravimo projektu. 
 

3.5. su projekto įgyvendinimu susijusi 
būtina viešosios infrastruktūros plėtra  

Įvertinti esamus dviračių ir pėsčiųjų takus, pravažiavimus 
ir plėtros poreikius.  

3.6. projektinių pasiūlymų vaizdinės 
informacijos parengimas 

Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2019-12-16 įsakymo Nr. 30-3178/19 „Dėl 
projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į 
GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ 
nuostatas.  
Objekto projektinius pasiūlymus ir vizualizacijas 
nustatyta tvarka teikti visuomenės aptarimui pagal STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatas. 

 

 
Julijonas Bučelis, tel. 211 2684, julijonas.bucelis@vilnius.lt 
 
Karolis Buivydas, tel. 211 2753, karolis.buivydas@vilnius.lt 
 
Vaiva Deveikienė, tel. 211 2470, vaiva.deveikiene@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.  



 

 
 

 

TURINYS 

 

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  

Turinys 

Bendrieji statinio rodikliai 

Aiškinamasis raštas 

Sklypo planas 

Dangų planas 

Apželdinimo planas 

Mažosios architektūros ir apšvietimo planas 

Esamų medžių inventorizacija ir būklės įvertinimas 

Požeminės automobilių stovėjimo aikštelės planas 

T. Kosčiuškos g. 6 rūsio planas 

T. Kosčiuškos g. 6 pirmo aukšto planas 

T. Kosčiuškos g. 6 antro aukšto planas 

T. Kosčiuškos g. 6 mansardos planas 

T. Kosčiuškos g. 6 stogo planas 

T. Kosčiuškos g. 6 pjūvis A-A 

T. Kosčiuškos g. 6 pjūvis B-B 

T. Kosčiuškos g. 6 pietryčių fasadas 

T. Kosčiuškos g. 6 pietvakarių fasadas 

T. Kosčiuškos g. 6 šiaurės vakarų fasadas 

T. Kosčiuškos g. 6 šiaurės rytų fasadas 

T. Kosčiuškos g. 8 pirmo aukšto planas 

T. Kosčiuškos g. 8 antro aukšto planas 

T. Kosčiuškos g. 8 trečio aukšto planas 

T. Kosčiuškos g. 8 ketvirto aukšto planas 

T. Kosčiuškos g. 8 mansardos planas 

T. Kosčiuškos g. 8 stogo planas 

T. Kosčiuškos g. 8 pjūvis A-A 

T. Kosčiuškos g. 8 pjūvis B-B 

T. Kosčiuškos g. 8 pietryčių fasadas 

T. Kosčiuškos g. 8 pietvakarių fasadas 

T. Kosčiuškos g. 8 šiaurės vakarų fasadas 

T. Kosčiuškos g. 8 šiaurės rytų fasadas 

Pastatų vizualizacijos 

Parko vizualizacijos 

 

 

 



 
 
 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ T. KOSCIUŠKOS G. 6, 8 VINIUJE REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 
Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. Sklypo plotas m2 7727   

2. Sklypo užstatymo 

intensyvumas 
% 50  

3. Sklypo užstatymo 

tankumas 
% 40  

II. PASTATAI  
T. Kosciuškos 

6 

T. Kosciuškos 

8 

Požeminė 

aut. 

stovėjimo 

aikštelė 

 

1. Paskirties rodikliai 

(gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų 

apimtis, butų, vietų, 

lovų, aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti 

rodikliai) 

Vnt. 
Butai - 12 

Admin.pat. - 2 

Butai - 7 

Admin.pat. - 1 
-  

2. Pastato bendrasis 

plotas 
m2 1244 937 2779 Viso: 4960 

3. Pastato naudingas 

plotas  
m2 1045 877 - - 

4. Pastato tūris m3 6277 5866 6890 
Viso: 

19033 

5. Aukštų skaičius vnt. 2a. + man. 4a. + man. -  

6. Pastato aukštis m 14 21 -  

 

 

PASTABA: Visi pastato patalpų plotai bus tikslinami techninio projekto stadijoje. 

 

 

 

 

     PV  A. Songaila   

 



 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas 
PP sąrašas: 
LR statybos įstatymas. 
STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai. 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
STR 1.03.01:2016 Statinio tyrimai. Statinio avarija. 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas. 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka. 
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas. 
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 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.  
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas. 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 
STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai. 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010 m. gruodžio 7 d. (Valstybės žinios, 2010-12-
14, Nr. 146-7510). 
LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba. 
PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas. 
 PTR 2.04.01:2010 Medžio ir stalių gaminių tvarkyba. 
PTR 2.04.02:2010 Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis. 
PTR 2.05.01:2010 Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba. 
PTR 2.05.02:2010  Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis 
priemonėmis. 
PTR 2.06.02:2010 Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba. 
PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo 
dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai. 
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto 
ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 
taisyklės 
HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 



 
 
 

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje. 
Patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi 2021-01-29 Nr.A659-47/21(3.3.2.26E-
VMA). 
Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso vertingųjų savybių aktu. 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
           Žemės sklypo adresas: T. Kosciuškos g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 
(kad.Nr.0101/0042:212), pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis –kita, daugiabučių gyvenamųjų 
namų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, skirstomųjų dujotiekių, vandens tiekimo ir 
nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos bei elektros tinklų apsaugos 
zonos.  
            Žemės sklypo plotas 7727 m2. Sklype registruotas 0,1692 m2 servitutas neatlygintinai 
tiesti, remontuoti ir ekslpoatuoti inžinerinius tinklus. 

Žemės sklypo nuosavybės teisė priklauso UAB „Riverside Development“. Esami 
patekimai į žemės sklypą iš T. Kosciuškos g. ir nuo Neries upės. 

Žemės sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio (unik. obj. kodas 16073) teritoriją ir 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę (unik. obj. kodas 25504) bei  
Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso (unik. kodas 28024)  
teritoriją. 

Sklype yra septyni statiniai. Administracinis pastatas (unik. nr. 1094-0375-0018) ir 
policijos komisariato pastatas (unik. nr. 1094-0375-1015) rekonstruojami I etape keičiant paskirtį 
į gyvenamąją. Kiti pastatai - garažas (unik. nr. 1094-0375-0030), policijos komisariato pastatas 
(unik. nr. 1094-0375-1026), areštinė ir blaivyklos pastatas (unik. nr. 1094-0375-1037), ūkio 
pastatas (unik. nr. 1094-0375-1048), ūkio pastatas (unik. nr. 1094-0375-1059) - bus 
rekonstruojami II etape.  

Visi pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Riverside Development“.  
 

          Anksčiau atlikti tyrimai: 
1. Pastato fasado ir vidaus fotogrametriniai apmatavimai  CAD ir F ProjektServisas 

D.Čekanavičius 
2.  Interjero polichrominiai tyrimai Aut.V.Raila 

3. Architektūriniai žvalgomieji tyrimai UAB „Atodangos“ 
Aut. R.Zilinskas, V.Zilinskas, 
I.Blinstrubienė, R.Račinskas 

4. Istoriniai tyrimai Aut. I. Baliulytė, A. Racevičienė 

5.  Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Aut. V. Muralis 

6. Geologiniai tyrimai UAB „Geotestus“ 
Aut. V. Paškevičius, G. Žoržojus 

7.  Medžių ir augalų inventorizacija ir būklės vertinimas Eksper. dr. J. Bačkaitis 
Eksper. dr. K. Godvod 

8. Užstatymo raidos tyrimai Aut. R. Zilinskas 

9. Konstrukcijų tyrimai UAB „Senamiečio projektai“ 
Aut. J. Mendelevičius 
Inž. R. Šantaras 



 
 
 

10. Konstrukcijų neardomieji tyrimai ir būklės 
įvertinimas 

UAB „Kęstučio Ablačinsko 
konstrukcijų projektai“ 
Aut. K. Ablačinskas 

11 Fotogrametriniai apmatavimai UAB „Terra modus“ 

12. Galimybių studija Aut. R. Zilinskas 

13. Pastatų konstrukcijų techninės būklės ekspertzė VšĮ Statybos ir projektavimo 
sisteminimo (SPS) centras 
Aut. J. Parasonis 
Aut. J. Parasonienė 

 

 

ISTORINIAI DUOMENYS 
Žemės sklypas su pastatais yra Vilniaus senamiesčio 74 kvartale, tarp Neries upės kranto 

ir T. Kosciuškos gatvės. Dabartinio T. Kosciuškos g. 6-8 sklypo ir jo pastatų istorija neatsiejamai 
susijusi su gretimu T. Kosciuškos sklypu Nr. 10. Abu sklypai buvo vadinami Sluškų rūmų valda. 
Į Kultūros vertybių registrą įrašytas Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų 
kompleksas (unik. kodas 28024). Valdos vystymą ir užstatymą apsprendė bendros funkcijos ir 
istorinės aplinkybės.  

Teritorija, kurioje stovi buvę Sluškų rūmai, nuo XVI a. priklausė didikams Kiškoms, po 
jų valda perėjo Pacų giminei, o 1690m. J.K. Pacas pardavė savo turtą didikams Dominykui 
Mykolui Sluškai  ir jo žmonai Konstancijai  Sluškienei. Valdą  įsigijus Sluškoms, prasideda 
aprašomos vietovės istorija. Iš istoriografijos yra žinoma, kad Sluškos savo rūmų statybai nukasę 
kalvą, skyrusią Antakalnį nuo Vilniaus miesto, specialiai supylė pusiasalį, kuriame iki mūsų 
dienų stovi jų pastatydinti  rūmai ir vėliau atsiradę kiti statiniai. 

Prie rūmų buvo itališkas geometrinio stiliaus sodas-  parkas. Jis įrengtas, panaudojant 
upės ir įtekančių šaltinių tėkmę, jų vagose suformuoti tvenkiniai ir kanalai. Kaip pridera didikų 
rezidencijai, nauja valda buvo aptverta mūro tvora. 

Prie upės buvusios mūrinės oficinos, stovėjo oranžerija, kurioje XVIII a. pradžioje buvo 
auginamos figos, kiti egzotiški augalai. Valdos įvertinimo akte pažymėta, kad ši oficina turėjo 
didelį skliautuotą rūsį.  

Gale sodo, už tvenkinio jau už nagrinėjamo sklypo pietvakarinės ribos, stovėjo mūrinis 
dvasininko namelis ir koplyčia.  

Pietvakariniame valdos gale buvo ir įvažiavimo vartai, bei stovėjo nedidelis mūrinis bei 
mediniai statiniai. Šiuo metu tvenkinio ir senųjų vartų vietoje yra skveras.     

Daugiau aiškumo apie statinių situaciją duoda 1791m. sudarytas rūmų ir kitų statinių 
inventorius. Dabartinio sklypo Nr. 6-8 teritorijoje minima oficina su skliautuotais rūsiais ant 
upės kranto. Tuo metu ji buvo sudaryta ir suremontuota. Tokia situacija išliko iki XIXa. 
pradžios. 1803m. Sluškų rūmų valdą iš varžytinių nusipirko Vilniaus magistrato patarėjas ir 
pirklys Dominykas Zaikovskis. Jis valdoje įrengė lentpjūvę, spirito varyklą ir bravorą. 1831 m. iš 
Zaikovskio sklypą nupirko caro valdžia, norėdama įtraukti jį į Vilniaus tvirtovės sistemą.1835 m. 
rūmuose buvo įsteigtos kareivinės kuri veikė iki 1869 metų. 1870 m. Valstybės tarybos nutarimu 
Sluškų rūmuose buvo įsteigtas kalėjimas, nuo 1872 m. įvardijamas kaip etapinis katorgos 
kalėjimas. Istorinių Sluškų rūmų teritorija ir pastatai kaip kalėjimas buvo naudojami iki 1952 
metų.  

Prie T. Kosciuškos gatvės dabar stovintis dviejų aukštų mūrinis statinys 1901 m. 
užfiksuotas Vilniaus gatvių registre. Dokumente taip pat parašyta, kad Vilniaus arešto namų 
sklype stovi vieno aukšto mūrinis statinys, du dviejų aukštų mūriniai pastatai, vienas keturių 
aukštų pastatas ir keturi mediniai statiniai. Kalėjimo paskirties statiniai buvo dab. T. Kosciuškos 
6, 8, 8A. Vieno aukšto „L“ raidės pastatas (ankstesnė pirtis ir skalbykla) buvo įvardintas kaip 



 
 
 

sandėlis. Ne vienuose tremtinių atsiminimuose minimi Sluškų rūmai ir persiuntimo kalėjimas. 
Kai kurie rašo, kad kalėjo pačiuose rūmuose, kiti – kad rūmų teritorijoje esančiuose pastatuose. 
Čia buvo karo belaisvių stovykla Antrojo pasaulinio karo metais ir po jo. Iš čia buvo plukdomi 
per Nerį vokiečių belaisviai statyti Žalgirio stadiono. Vėliau – Sovietų Sąjungos persiuntimo 
kalėjimas – iš čia tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo išvežti į tremtį.  
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis atliktais fotogrametriniais apmatavimais, 
istorinių, architektūrinių, konstrukcijų ir polichrominių tyrimų medžiaga, galimybių ir užstatymo 
analize bei esamų statinių būklės ekspertize; 2021-01-29 pasirašyta projektinių pasiūlymų 
rengimo užduotimi Nr. A659-47/21(3.3.2.26E- VMA). Atsižvelgta į geologijos ir archeologinių 
žvalgybinių tyrimų rezultatus bei parengtą esamų medžių ir želdinių vertinimą. 

Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų kompleksas numatomas 
tvarkyti etapais. I etape numatytas dviejų pastatų: administracinio (unik. nr. 1094-0375-0018), 
policijos komisariato (unik. nr. 1094-0375-1015) rekonstravimas keičiant paskirtį į gyvenamąją. 
Rekonstruojant, įrengiama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Taip pat projektuojamas 
parkas. 

Sklypo užstatymo tipas – laisvo planavimo. UT- 40 proc., UI – 50 proc., maksmalus 
pastato aukštis nuo statinių statybos zonos žemės paviršiaus – 21 m, maksimali absoliutinė 
altitudė – 113,65, aukštų skaičius – iki 5 a., žemės sklypo želdinių plotas – 30 proc. 

Pastatų  fasadų tvarkymas ir patalpų išplanavimas daromas, pritaikant gyvenamajai 
paskirčiai, atsižvelgiant į atliktus architektūrinius, polichrominius, konstrukcijų tyrimus bei 
esamų statinių būklės ekspertizę. 

Administraciniame pastate (unik. nr. 1094-0375-0018), keičiant jo paskirtį į gyvenamąją 
numatomi šie darbai: 

Rūsyje iš kiemo pusės atstatomos buvusios durų ir langų angos. Viduje griaunamos 
vėlyvos nevertingos pertvaros. Rūsys išplečiamas. Jame numatoma įrengti  dvi komercines ir 
technines patalpas. Stiprinami/pavedami pamatai ir įrengiama jungtis su požemine automobilių 
stovėjimo aikštele, kurios grindų altitudė žemesnė už pastato rūsio grindis. 

I ir II aukštai skirti gyvenamai paskirčiai. Numatoma įrengti 12 butų (po 6 butus aukšte). 
Griaunamos nevertingos vėlyvos pertvaros ir formuojamos naujos. Antrame aukšte 
projektuojami du butai kuriems prilauso mansarda. 

Mansardoje projektuojami kambariai su tūriniais švieslangiais į kiemą, plokštuminiais ir  
įgilintais stoglangiais (su terasomis) - į gatvę.  

Viso pastate  12 butų ir 2 komercinės patalpos. 
Policijos komisariato pastato (unik. nr. 1094-0375-1015) paskirtis taip pat keičiama į 

gyvenamąją ir numatomi šie darbai: 
I a. griaunamos nevertingos pertvaros ir formuojamos naujos, įrengiant du butus iš kiemo 

pusės ir biuro/komercines patalpas prie gatvės. 
II  ir III a. griaunamos nevertingos pertvaros ir formuojamos naujos, įrengiant po 2 butus 

aukšte. 
IV a. ir mansardoje planuojamas vienas butas. 
Pastate numatomi 6 butai ir biuras. 
Norminis automobilių stovėjimo vietų skaičius užtikrinamas požeminėje automobilių 

stovėjimo aikštelėje. Butams reikalingos 18 vnt., biurui ir komercinėms patalpoms 7 vnt. Viso 25 
automobilių stovėjimo vietos. Viso požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje galima įrengti 
88 vietas iš jų 4 vietas ŽN automobiliams. 
  Kitu etapu rekonstruotiems pastatams automobilių stovėjimo vietų poreikis nevertinamas, 
nes dar neaiškus plotas ir butų skaičius. 



 
 
 

Šiukšlių konteinerių patalpa t.p. numatoma požeminėje automobilių aikštelėje. 
Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė įrengiama piltiniame grunto sluoksnyje, kur jau 

aptinkamas gruntinis vanduo. 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-19 sprendimu Nr. 1-1859 

patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ planuojama 12 dviračių 
stovėjimo vietų. Techiniame projekte bus numatytos dviračių įkrovimo prieigos. 

Atestuoti specialistai parengė medžių ir sklype esančių želdinių vertinimą bei sklypo 
sutvarkymo/parko sprendinius. Teritoriją nuo upės pusės siūloma aptverti ažūrine kaltine tvora. 
Sklype įrengiama vaikų ir paauglių žaidimų aikštelės (apie 115 m2), poilsio aikštelė su pavėsine, 
numatoma vieta skulptūrai. Teritorija apšviesta lauko šviestuvais, t.p numatyti kryptiniai 
šviestuvai augalų pašvietimui.  

Apželdinimas numatomas sodinant veją, jaunus medžius, dekoratyvinius krūmus, 
žolinius augalus bei daugiametes gėles. Konkrečios augalų rūšys ir vietos pateiktos apželdinimo 
koncepcijoje, bet bus tikslinamos rengiant techninio projekto apželdinimo dalį. 

Sklypo pastatų  ir jų nžinerinių tinklų sprendiniai rengiami vadovaujantis Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano (T00056038) sprendiniais, LR Kultūros paminklo U1P 
Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamentu, Vilniaus Senamiesčio (Nekilnojamosios kultūros 
vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos 
specialiuoju planu (TPDR reg. Nr. T00055785), Vilniaus Senamiesčio regeneravimo projekto 
koncepcija ir sklypų planu (T00054564), Vilniaus Senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis, 
patvirtintomis VMST 2012-06-20 sprendimu Nr. 1-652, Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-2419/20 „Dėl nekilnojamojo 
kultūros paveldo tvarkybos gairių tvirtinimo“ ir SĮ „Vilniaus planas“parengtu Paviršinių nuotekų 
tinklų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos projektu, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų 
tinklų, Neries krantinių nuo Žvėryno tilto iki Šilo tilto, Vilniuje, rekonstravimo projektu. 
            
PAVELDOSAUGINIAI SPRENDINIAI 
Rekonstruojami pastatai priklauso Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų 
kompleksui (unik. kodas 28024). 
 
Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso (unik. kodas 28024) 
vertingųjų savybių pobūdis: 

 
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); 
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
 
 Planavimo sprendiniai: 
 - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja Rūmai ir teritoriją iš ŠR pusės 
ribojantis ūkinis pastatas, į kurio P gale esančią skersinę sieną įmūryti buv. įvažiavimo į 
teritorija vartai (išsaugoma). 
- T. Kosciuškos gatvės perspektyva (išsaugoma statinių išklotinė ir esami tūriai, pastatuose 
įrengiant stoglangius, kurie esminės įtakos esamamiems pastatų tūriams nepadarys). 
- teritorijos P dalies planinė struktūra, formuojama pirmo ir antro pastatų bei pirmos tvoros su 
vartais (išsaugoma). 
 
Buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos: 
 - ketvirto ir penkto pastato fragmentai teritorijos centrinėje dalyje (darbai nevykdomi), 
- trečio ūkinio pastato fragmentai (darbai nevykdomi), 
- septinto, aštunto, devinto ir dešimto pastatų vietos (darbai nevykdomi), 



 
 
 

-kolektorius (iškeliamas už sklypo ribų). 
 
Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos: 
 - pirma plytų mūro tvora su piliastrais ir vartais teritorijos PV, P ir PR dalyje (išsaugoma, 
vykdomi tvarkybos, remonto darbai), 
-antra plytų mūro, dalinai betoninė tvora su piliastrais, teritorijos R dalyje ir dalinanti teritoriją 
į 2 atskirus sklypus (išlieka, darbai nevykdomi). 
 
Žemės ir jos paviršiaus elementai: 
 - lygus reljefas (išlieka), 
- kultūrinis sluoksnis (žemės judinimo darbai atliekami archeologo priežiūroje), 
- lauko akmenų grindinio fragmentai (darbai šioje teritorijoje nevykdomi). 
 
Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio vertingosios savybės: 
 - Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, U1P). 
 
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję 
su objektais ar vietovėmis: 
   Vieta, kurioje stovi buvę Sluškų rūmai, nuo XVI a. priklausė didikams Kiškoms, po jų valda 
perėjo Pacų giminei, o 1690 m. J. K. Pacas pardavė savo turtą Antakalnyje didikams Dominykui 
Mykolui Sluškai ir jo žmonai Konstancijai Sluškienei. 1690-1694 m. nugriovęs senuosius, 
dabartinius rūmus statydinosi Polocko vaivada Dominykas Mykolas Sluška (apie 1655-1713) su 
žmona Konstancija Podberska (m. 1722). Sluškos savo rūmų statybai nukasė kalvą, skyrusią 
Antakalnį nuo Vilniaus miesto, specialiai supylė pusiasalį, kuriame iki mūsų dienų stovi jų 
pastatatydinti rūmai ir vėliau atsiradę kiti statiniai. Sluškų valda buvo didesnė, nei dabartinė 
teritorija, ji tęsėsi palei krantą link Vilnelės upės. Šiame, pietvakariniame valdos gale buvo 
įvažiavimo vartai bei stovėjo nedidelis mūrinis bei medinis statiniai. Šiuo metu senųjų vartų 
vietoje yra skveras. Prie rūmų, ant paties Neries kranto stovėjo mūrinė oficina su dideliu 
skliautuotu rūsiu, šiuo metu neišlikusi. Šalia oficinos buvo oranžerija, kurioje jau XVIII a. 
pradžioje buvo auginamos figos, kiti egzotiški augalai. Prie rūmų buvo užsodintas itališkas 
geometrinio stiliaus sodas su tvenkiniais ir kanalais. 1705 m. rūmuose buvo apsistojęs Rusijos 
caras Petras I (1672-1725). 1719 m. rūmai perėjo į Potockių rankas, 1727-1745 m. juos valdė 
Puzinai, nuo 1745 m. vėl Potockiai. 1756 m. apleistus rūmus įsigijo vienuoliai pijorai ir jų 
rektorius Motiejus Dogelis (1715-1760). Šie suremontavę pastatus čia įsteigė bajorų vaikų 
kolegiją, spaustuvę. 1766 m. rūmus nusipirko Vilniaus vaivada, vėliau LDK didysis etmonas 
Mykolas Kazimieras Oginskis (1730-1800). Po jo mirties atiteko kompozitoriui, LDK iždininkui, 
vienam iš 1794 m. sukilimo vadų Mykolui Kleopui Oginskiui (1765-1833). 1794 m. sukilimo 
metu apleistuose Sluškų rūmuose veikė sukilėlių štabas, teritorijoje buvo įrengta sviedinių 
liejykla. Po sukilimo caro valdžia rūmus konfiskavo ir pavertė nuomojamu gyvenamu namu. 
1803 m. Sluškų rūmų valdą nusipirko Vilniaus magistrato tarėjas Dominykas Zaikovskis. Jis 
valdoje įrengė lentpjūvę, spirito varyklą ir bravorą. 1831 m. D. Zaikovskio sklypą nupirko caro 
valdžia, tai buvo reikalinga, norint jį įtraukti į Vilniaus tvirtovės sistemą. 1832 m. rūmai su kitais 
pastatais perduoti Vilniaus inžinerinės komandos tarnybai, juose buvo planuojama įrengti karinę 
ligoninę, tačiau planai pasikeitė. 1835 m. pastatuose buvo įkurdintos kareivinės, šiai funkcijai 
pastatai naudoti iki 1869 m. 1870 m. Valstybės taryba nutarė pastatuose įrengti kalėjimą. 1872 
m. Sluškų rūmų pastate įsikuria etapinis katorgos kalėjimas. Sluškų rūmų teritorija ir jos 
pastatai kaip kalėjimas naudoti iki 1952 m. Kalėjime buvo keli skyriai - katorgos kalėjimas ir 
arešto namai. 1897 m. prie T Kosciuškos gatvės pastatomas mūrinis 2 a. pastatas - tardymo 
kalėjimo I paviljonas. 1908 m. statomas dar vienas 2 a. pastatas, kiemo korpusas - katorgininkų 
kalėjimas. XX a. 2-ame deš. Pastatytas administracinis 4 a. korpusas prie T. Kosciuškos gatvės, 



 
 
 

jame po II-ojo Pasaulinio karo, uždarius kalėjimą, veikė 5-asis policijos komisariatas. Kalėjime 
kalėjusių asmenš sąrašas labai ilgas, tarp jų paminėtinas vienas Lenkijos kariuomenės kūrėjų, 
diplomatas, politikas, kovų su bolševikais didvyris, generolasTadeužas Jordanas Razvodovskis, 
kalėjęs po 1926 m. pasipriešinimo J. Pilsudskio “kietos rankos” politikai. Kalėjime II Pasaulinio 
karo metu ir po jo buvo karo belaisvių stovykla. Iš čia vokiečių belaisviai buvo plukdomi per 
Nerį statyti Žalgirio stadiono. Vėliau buvo Sovietų Sąjungos persiuntimo kalėjimas - iš čia 
tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo išvežti į tremtį. Pokaryje kalėjime buvo kalinami 
pasipriešinimo okupacijai dalyviai ir politiniai kaliniai. 1957-1958 m. buvęs kalėjimas perduotas 
Respublikinei profesinio techninio mokymo valdybai. 
 

Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso antro pastato (unik. obj. 
kodas 43699) vertingosios savybės: 

 Aukštis ir aukštingumas: 

 - dviejų aukštų su pastoge ir cokoliniu aukštu pastato ŠV dalyje (išlieka, saugomas). 

  Tūris: 

- kompaktiškas stačiakampio plano su dviem rizalitais ŠV fasade- (išlieka, įrengiami stoglangiai, 
kurie esminės įtakos pastato tūriui neturės), 

- stogo forma – valminė- (išlieka, saugomas), 

-dangos medžiaga ar jos tipas - lygios skardos lakštų sujungtų lankstu tipas (stogo dangos tipas 
išsaugomas, perklojant nauja skarda),  

-kiti stogo elementai - plytų mūro dūmtraukiai, dekoruoti reljefiniu plytų mūro dekoru (išlieka, 
saugomas), dekoratyvus frontonas centrinėje pastato dalyje, PR fasade (išlieka, saugomas). 

 Kapitalinės sienos: 

 - kapitalinių sienų tinklas (išlieka, darbai vykdomi, atsižvelgiant į architektūrinių tyrimų 
išvadas), 

-  sienų angos, nišos - segmentinių ir pusapskričių sąramų langų, durų angos, praėjimo angos 
koridoriuose (užmūrytos langų angos atidengiamos, sutvarkomos sąramos, praėjimo angos 
koridoriuose tvarkomos, atsižvelgiant į architektūrinių tyrimų išvadas). 

Fasadų architektūrinis sprendimas: 

 - istorizmo stilistikos fasadų architektūrinis sprendimas (išlieka, saugomas), 

 - fasadų architektūros tūrinės detalės - trys tariamieji rizalitai, užsibaigiantys frontonėliais PR 
fasade ir po vieną visuose likusiuose fasaduose (išlieka, saugomi). 

 - du rizalitai ŠV fasado šonuose (išlieka, saugomi). 

 - fasadų apdaila ir puošyba - langų ir durų plytų mūro segmentinės ir pusapskritės sąramos, 
PR, PV ir ŠR fasaduose - su spynomis (saugoma, suirus sąramos atstatomos), 

- pastogės karnizas su dantukais, juosiantis pastatą perimetru (išlieka, saugomas), 

 - plytų mūro tarpaukštiniai karnizai (išlieka, saugomi). 

Konstrukcijos: 

 - poliniai ir betono pamatai (išlieka, stiprinami/ pavedami),  

- keraminių plytų mūro kapitalinės sienos (išlieka, darbai vykdomi, atsižvelgiant į architektūrinių 
tyrimų išvadas), 



 
 
 

- medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (tipas išsaugomas, konstrukcijos tvarkomos/ 
keičiamos pagal konstrukcijų tyrimų ir statinio esamos būklės ekspertizės išvadas), 

- 1 a. ir cokolinio aukšto cilindriniai ir kryžminiai skliautai (išlieka, skliautai tvarkomi pagal 
konstrukcijų tyrimų ir statinio esamos būklės ekspertizės išvadas), 

- plytų mūro ant metalinių sijų cokolinio aukšto patalpų ir laiptinių perdenginiai (išlieka, 
perdenginiai tvarkomi pagal konstrukcijų tyrimų ir statinio esamos būklės ekspertizės išvadas), 

- funkcinė įranga - pagrindinės laiptinės mozaikinio betono laiptų su profiliuotomis pakopomis 
tipas (tipas išsaugomas), 

- trijų pakopų mozaikinio betono su profiliuotomis pakopomis laiptų į palėpę tipas (tipas 
išsaugomas), 

- stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinės dvivėrės įsprūdinės durys I a. (išlieka, tvarkomos), 

- mediniai langų rėmai su furnitūra, jų konstrukcija, medinių langų rėmų skaidymo ir varstymo 
tipas (medinių langų skaidymo ir varstymo tipas saugomas), 

- medinės tvorelės su baliustromis pagrindinėje laiptinėje tipas (tipas saugomas). 

Grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas: 

 - I a. holo grindų keraminių plytelių danga (saugoma),  

- vidaus dekoras - sienų polichrominis dekoras: trafaretiniai augalinių ir geometrinių motyvų 
frizai 1-2 a. patalpose (saugoma, tvarkoma pagal patvirtintą programą ir metodiką). 

 

Dominyko ir Konstancijos Sluškų rūmų ir kalėjimo pastatų komplekso pirmo pastato (unik. obj. 
kodas 43698) vertingosios savybės: 

Aukštis ir aukštingumas: 

 - keturių aukštų su pastoge ir cokoliniu aukštu (pastato aukštingumas išlieka, griaunama vėlyva 
tarpaukštinė perdanga kiemo pusėje 3-4 aukšte). 

Tūris: 

- kompaktiškas trapecijos plano su laiptinės rizalitu ŠV fasade (išlieka), 

- stogo forma -trišlaitė (išlieka, įrengiami stoglangiai), 

- dangos medžiaga ar jos tipas - lygios skardos lakštų sujungtų lankstu tipas (stogo dangos tipas 
išlaikomas, perdengiama nauja skarda), 

- kiti stogo elementai - plytų mūro dūmtraukių tipas (išsaugomas tipas), 

- dekoratyvus frontonas centrinėje pastato dalyje, PR fasade (išsaugomas), 

Aukštų išplanavimas: 

Buvusi koplyčios patalpa per du 3 ir 4 aukštus (restauruojama pagal patvirtintą metodiką ir 
programą). 

Kapitalinės sienos: 

 - kapitalinių sienų tinklas (išlieka, darbai vykdomi pagal architektūrinių tyrimų išvadas), 

- sienų angos, nišos– segmentinių, pleištinių ir pusapskričių sąramų langų ir durų angos 
(išsaugomos, atstatomos buv. angos ir sąramos). 



 
 
 

Fasadų architektūrinis sprendimas: 

-Istoricizmo stilistikos fasadų architektūrinis sprendimas (išsaugomas), 

-fasadų architektūros tūrinės detalės – rizalitas, ŠV fasade (išsaugomas), 

-balkonas ažūrine metalo tvorele ŠR fasade (išsaugomas), 

-metalinis pakėlimo mechanizmas virš balkono ŠV fasade (išsaugomas), 

 - fasadų apdaila ir puošyba- langų ir durų plytų mūro pleištinės, segmentinės ir pusapskritės 
sąramos, PR ir ŠV fasaduose su spynomis (išsaugomos, atstatomos buv. angos ir sąramos);  

- pastogės karnizas su dantukais PR, ŠR irŠV fasaduose (išsaugomas), 

- plytų mūro karnizas su dantukais virš 1a. pastato perimetru (išsaugomas), 

- polanginis karnizas PR fasade (išsaugomas), 

Konstrukcijos: 

 - poliniai ir lauko akmenų mūro pamatai (išsaugomi, stiprinami), 

- keraminių plytų mūro kapitalinės sienos (išsaugomos, darbai vykdomi pagal architektūrinių 
tyrimų rezultatus), 

- medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (tipas išsaugomas, konstrukcijos tvarkomos/ 
keičiamos pagal konstrukcijų tyrimų ir statinio esamos būklės ekspertizės išvadas), 

- gelžbetoninės perdangos (darbai vykdomi pagal konstrukcijų tyrimų ir statinio ekspertizės aktų 
išvadas), 

- plytų mūro ant metalinių sijų 1 ir 2 a. patalpų perdenginiai (darbai vykdomi atsižvelgiant į 
atliktus konstrukcijų tyrimus ir statinio ekspertizės išvadas), 

- funkcinė įranga - laiptinės mozaikinio betono laiptų su profiliuotomis pakopomis ir mediniu 
porankiu tipas (tipas išsaugomas), 

- stalių ir kitų medžiagų gaminiai – mediniai langų rėmai su furnitūra, jų konstrukcija, medinių 
langų rėmų skaidymas ir varstymo tipas (tipas saugomas). 

Grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas: 

 - laiptinės aikštelių keraminių plytelių grindų danga (saugoma). 

Abiems pastatams bus rengiamas tvarkybos, remonto darbų projektas. 

            
 
 
 
PV  A.Songaila                       
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INVENTORIZACIJA IR ВОКLЁS IVERTINIMAS

Раrепgё: ekspertas dr. Julius Baёkaitis
ekspertas dr. Kýiýtof Godvod

202| m.



DARBUMETODIKA

Меdйiаi buvo inventoTizuoti 2021 metr1 Ьаlапdйiо 26 d. Inventorizacijos metu kiekvienam

augalui buvo nustatoma:

1) ruýis, dеkоrаtучiпё forma

2) aukýtis, augalams iki 2 m Н- 0,1 m tikslumu, nuo 2 iki б m Н - 0,5 m tikslumu, aukýtesniems

nei б m Н - 1 m tikslumu (Vertex Laser VLS аukýtimаёiu),

3) skersmuo, 1 сm tikslumu (mаtuоjапt.ii Haglof йеrglеmis 2 slаlmепоmis kryptimis (1,3 m Н) ir

iivedaпt vidurki.

4) laios iýsidestymas pasaulio ýаliц atйvilgiu iýmatuotas lazeriniu Vertex Laser VL5 prielaisu;

5) sапitаriпё Ьпklё pagal ,,Zeldynr; ir йеldiпiц inventorizavimo ir apskaitos taisyklese (2008),

pateikiamq (klefr de l al i zuo l q) metodikE.

Sumеdёjusiц аugаlц biikle Ьuчо verlinta б Ьаlq sistema (l - gera Ьйklё, 2 - vidutiпё, З -

раtепkiпаmа, 4 - bloga, 5 - labai bloga, б sausuolis) atsiйvelgiant ! kelet4 rodiklir1: defoliacijos

laipsni; ligr1 intensyvum4 bei kепkёjч gausumq ir pakenkimo laipsni; medZio kamieno (йiечёs)

mechaninio paZeidimo intensyvumq; gепёj imo intensyvumo laipsni; pasvirimo laipsn!, stelbimq ir kt.

Visais atvejais Ьfiklё vertinama vizualiai, augal4 lyginant su sqlygiýkai sveiku augalu. Jei

vertinamo mеdZiо btiklei inventorizacijos metu itakos turi keletas veiksniq, pvz., jis арgепёtаS,

paZeistas чаЬzdйiц аr ligr1, о t. р. mechaniýkai paZeistas jo kamienas, tokiu atveju i apskaitos kortelQ

buvo lraýomas blogiausios bПkles, pagal bet kur! rodikli, balas.

Vadovaujantis Тесhпiпёmis sqlygomis ЬПklёs balai perskaiёiuoti pagal Таisуklёsе itvirtint4 З Ьаlц

sistem4 - taksoraýtyje 2 ir3 ЬDklёs medZiai prilyginarni 2 ЬПklёs,4 ir 5 Ьuklёs medZiai - 3 ЬПklёs.

Skaiёiuojant Zeldinir; аtkuriаmф4 vertg - 2 iг 3 ЬПklёs medZiai prilyginami 2 (patenkinamos) ЬПklёs,

4 ЬDklёs medZiai З (nepatenkinamos) bukles, 5 ЬOklёs medZiai 4 (blogos) Ьпklёs medZialns.

6) 2-3 Ь[klёs mеdйiаms buvo nurodornosjч Ьiklёs Ьlоgёjimо рriейаstуs.

7) pagal poreik! buvo nurodomos reikalingos mеdZiч tvaTk},mo (ukiпёsШtiýlqQцёý:

а) [kiпёs рriеmопёs pavadinimas - (иеd! reikia) ýalinti, atjauninti, gепёti,

Ь) tvarkymo ртiеmопёs eiliýkumas:

* skubiai (mediiai kirstiпi ýiеmеl) - pavojingai pasvirg ant intensyviai naudojamц реsёiцjц

takч, раstаtч; visiýkai sutr[nijusiais, tuýёiaviduriais kamienais (ураё minkitieji lарчоёiаi) lt t.t .;

* 1 eileie (1-5 mеlц beglje) kirstini 4 iг 5 b[kles medZiai (del рuчiпiц, stelbimo ir kt.),

* 2 eileje (б-I0 mеtц beg,,je) paga| buklg kirstini kiti medZiai ar krПmai),

* projektiniais tikslais kertami mеdйiаi, kuriq sanitarine bfikle gera ar vidutinё, bet jie

(budami mепkаvеrёiаi) stelbia verlingesnes, retesnes medZir1 rПýis, kertami kraýtovaizdЙio tvarkymo,

mеdйiq аkсепtц atverimo tikslais аr pan.

Duomenys apdoroti su АrсМар ir Bxcel pTogramomis.





l priedas. Zеldiпiц taksoraýtis

Nr RпýiS
н,
m

D,
сm

Laja nuo kamieno
nutolusi (m) i:

вп_
klё

PaStaboS
0kiпё

рriеmопё

Sau
goti
пum-s R р

Liepa maZalape 21 60 5,5 4,5 7 5,5 4 уrа drечiц
gепёti
чirýппе

S

2 Liepa mаZаlарё 2о 50 5,1 аý 6 5 1 S

3 Liepa mа2аlарё 1,7 52 5,1 з з,4 5,5 5

kamieno Zaizda (-os),
medienos puvinys, уrа

drечiц

kirsti l
eileje /
gепёti

S

4 Liepa mаZаlарё zl 51 4,5 5.5 5.5 6 з medienos puvinys S

5 Liepa mаZаlарё 22 5з 5 5 4.6 6 suriýti laia S

6 Liepa mаZаlарё 14 46 2,5 ].5 1 4,1 S

1 1]osis ameгikinis l9 59 5 4,5 4 3,5 4
kamieno Zaizda (-os),
netinkamas Еепёiimаs

S

8 Liepa maZalape 21 бз 6,з 8,5 7 6,5 2
netinkamas

gепёjimаs, l skеlеtiпё
ýaka svyra ant паmо

gепёti,
suriýti lai4

S

9 IJosis amerikinis lб 49 7.8 6.1 4,5 8 S

]0 IJosis alTerikinis 19 48 5 4,6 3,8 б,5 ]
kamieno Zaizda (-os),

пulаuZtа skeleTine
ýaka

S

1] uosis amerikinis 1,| з,7 2,| 4 1.з 3.8 pasvires l5" S

|2 uosis amerikinis l9 41 4,5 ],5 7.| 5,5 S

lз klevas paprastasis l8 30 4 4 4 з.5 S

l4 Uosis pensilvaninis l5 49 5 8,5 7,5 6,5 S

l5 Liepa d id2ialape 12 21 2,5 0,5 з 3 stelbiamas (-а)
kirsti 1

еilёiе
S

lб Klevas paprastasis lб 28 3,5 4 4,5 3 S

1,7 klevas oaorastasis 18 з4 4,5 3.1 3.4 ].4 з уrа sausц ýakLl S

l8 Klevas uosialapis 18 59 9 о 6 8 3
nulauzta skеlеtiпё

ýaka
kirsti l
eileie

N

19 Liepa rпаZаlарё 2| 5з 8,8 6 5,з 6,з з yra drечiц S

20 Klevas paprastasis lз 18 з,5 1,5 2 2
karnieno Zaizda (-os),

skurdus (-i)
N

?| КiечаS paprastasiS lз 11 z 1,5 з,6 2,5 2
kamieno Zaizda (-os),

stelbiamas (-а) N

22 Uosis paprastasis lз 14 0.5 l 4 1,5 N
2з I(levas paprastasis |4 17 5 3.5 2,5 |.8 N

24 Klevas paprastasis 15 z1 2,5 з ],l 4,| 2
2 kamienai, kamieno

Zaizda (-os) S

Klevas papгastasiS l5 2о 2 kalnieno 2aizda (-os) N

25 uosis anerikinis 14 60 6,5 6 6 6 4
netinkamas

sепёiitтаs. чrа dreviu
S

zo klevas paprastasis lз l8 1.5 2 2,5 2 1 N
2,7 klevas panrastasis l5 2з з 2,5 4 4 1 2 kamienai S

klevas paprastasis 12 14 2 stelbiamas (-а) N
* keliakQlпieпialпs tпedziaxls уеrtiпtаs Ьепdrаs lajos пulоliпаs pasaulio iаliц ativilgiu пчо med'io сепtrо




























































