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OBJEKTAS: DU BLOKUOTI PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATAI  LŪJOS G.8, VILNIAUS 
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Projektas parengtas remiantis: 

1. Projektavimo užduotimi. 
2. Parengta topografine medžiaga. 

   
 
 

SKLYPO RODIKLIAI 
 
1. Sklypo plotas – 4362 m² 
2. Sklypo užstatymo plotas – 1764 m² 
3. Sklypo užstatymo intensyvumas – 1,06 
4. Sklypo užstatymo tankumas – 41 % 
5. Pastatų aukštingumas – 3 aukštai. 
6. Pastatų aukštis – 11,70 m. 
7. Absolitinė altitudė – 167,70 m 
7. Automobilių stovėjimo vietos – 36 vietos  
9. Bendras plotas – 
Pirmo statinio – 1993,53 m² 
Antro statinio – 1963,89 m² 
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1. Bendroji dalis 
1.1. Esama padėtis. 

Projektuojamo sklypo vieta yra Vilniaus mieste, Pilaitės mikrorajone. Sklypas užima 4362,00 m² 
ploto teritoriją.  

Įvažiavimas į projektuojamą teritoriją yra iš Lūjos gatvės.  
Sklypo reljefas yra nesudėtingas, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 155,13 iki 155,50.  
Du blokuoti paslaugų paskirties pastatatai suprojektuotas remiantas 2018-07-02 projektavimo 

užduotimi.    
 

   1.2. Situacijos analizė. 
Projektuojamas objektas yra Vilniuje, dešiniajame Neries krante, Pilaitės mikrorajono 

teritorijoje. 
Pastatai projektuojami trijų aukštų. 
 
1.2. Projektiniai sprendiniai 

Dviejų blokuotų paslaugų paskirties pastatų projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis 2018-07-
02 pasirašyta projektavimo užduotimi tarp sklypo savininko ir projektuotojų. 

 
2. Sklypas 

   
2.1. Sklypo planavimas   

Sklypas randasi Vilniuje, Lūjos gatvėje8, Pilaitės seniūnijoje. 
Sklypo vertikalinis planas išlaikomas nekeičiant esamų žemės paviršiaus altitudžių sklypo 

perimetru. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš projektuojamos Lūjos gatvės atkarpos, kuri jungiasi 
su Varnės gatve per numatomą įrengti gretimame sklype akligatvį (gretimo sklypo kad. 
Nr.0101/0167:3177 išrašas pridedamas, kuriame yra nustatyti šie servitutai: 1) servitutas-teisė tiesti, 
aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas; 2) kelio servitutas-teisė važiuoti 
transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku). Lūjos gatvės atkarpa projektuojama atskiru 
projektu. Dalinai pakeliama sklypo dalis prie projektuojamo pastato, užpilant gruntą, kuris atsiras 
įrengiant pamatus. Likęs nepanaudotas gruntas išvežamas. Sklypas apželdinamas ir apsodinamas 
medžiais ir krūmais. 

Sklypo planas projektuotas ant galiojančios topografinės nuotraukos, kurią parengė firma UAB 
Turto Invest 2018. 05 mėn.  

 
 2.2. Projektuojami įvažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelės 

Įvažiavimas į sklypą iš projektuojamo akligatvio nuo Lūjos gatvės. Lūjos gatvės atkarpa nuo 
Varnės gatvės projektuojama atskiru projektu pagal 2018-01-12 Viniaus m. savivaldybės 
administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento išduotas prisijungimo prie susisiekimo 
komunikacijų sąlygas Nr.18/47. Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė skirta -  36 vietoms. 

 

 
2.3. Aplinkos sutvarkymo darbai: 
2.3.1 Esamų želdynų sutvarkymas 

Projekte numatoma maksimaliai išsaugoti ir sutvarkyti esamus želdinius. 
Projektuojamas naujas apželdinimas. Visoje sklypo teritorijoje po statybos darbų atnaujinama 

žalia veja.  
 
2.3.2. Naujų želdynų sodinimas   

Želdinamos teritorijos projektiniai sprendiniai atitinka numatytą projektavimo sąlygose 
apželdinimo tankį. 

Vejos numatomos iš atsparių mindžiojimui žolių mišinio. 
 

 
3. Architektūriniai sprediniai 

Projektuojami du blokuoti paslaugų paskirties pastatai Lūjos gatvėje Nr.8, Vilniaus m. 
Žemės sklypo naudojimo būdas  - komercinis sklypas.Numatoma statyti du blokuotus paslaugų 

paskirties pastatus su atskiromis paslaugų paskirties patalpomis kiekvienai paslaugą teikiančiai  įmonei 
pagal jos darbo ir paslaugos teikimo profilį.    



Paslaugų paskirties pastatai – tai smulkaus verslo paslaugas teikiančio įmonės, kuriose 
numatoma darbo veikla: avalynės taisymas, automobilinių padangų keitimas ir remontas, drabužių 
siuvimas ir taisymas, laikrodžių taisymas, buitinės technikos taisymas, televizorių ir radijo aparatūros 
taisymas, baldų taisymas ir t.t. 

Išorės sienos akyto betono blokelių 20 cm storio, vidinės tarp blokuojamų atskirų remonto 
dirbtuvių iš akyto betono blokelių 20 cm storio. 

 Pamatai -gręžtiniai. Cokolio apdaila cementinis skiedinys. 
Stogas medinių konstrukcijų, apšiltintas akmens vata.  
Vidaus apdaila-sienų paviršiai dažomi emulsiniais dažais.  
Vėdinimas – įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema.. 
Pastato energetinio naudingumom klasė A⁺ . 
Patalpų apšildymui naudojama sistema oras – oras. 
Visose paslaugų paskirties pastatų dirbtuvėse įrengiami sanitariniai mazgai, darbuotojų rūbinės 

bei dušai. 
 

Pastatų fasadai –20 cm storio akyto betono blokelių, iš išorės pastatų sienos apšiltinamos 20 cm 
storio  polistereniniu putplaščiu, ir iš išorės apdailinamos plonasluoksniu tinku. 

Langai plastikinio profilio, vienkameriniu stiklo paketu su selektyviniu stiklu (šilumos 
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,9W/m2K. 

Rekomenduojama naudoti dviejų kamerų stiklo paketus su dviem selektyviniais stiklais ir 
užpildytus argono dujomis. 

Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais. 
 
 

4. Konstruktyviniai sprendiniai 
Pastatų konstruktyvinė schema-skersinės nešančios sienos. 
Pamatai-poliniai, gręžtiniai (skaičiuojami pagal geologinių tyrimų rezultatus,  putų polistireno 

šiluminė izoliacija. Pamatų hidroizoliacija: vertikali- teptinė, horizontali-ruloninė ant bituminės 
mastikos. 

Stogas-sutapdintas, apšiltintas pagal STR 2.05.01:2005 reikalavimus. 
 
 
5. Inžinerinis aprūpinimas. 

Vanduo tiekiamas iš projektuojamo perspektyvinio artezinio gręžinio sklype  
Lūjos g.4. Sklypo savininko sutikimas dėl prisijungimo prie artezinio gręžinio yra duotas. 
Nuotekų surinkimui projektuojami buitinių nuoyekų valymo įrenginiai savame sklype. 
Elektra tiekiama pagal 2017-07-02 sudarytą su AB „Energijos skirstymo operatorius“ sutartį 

Nr.145582-51112/170917. 
 
 
  

6. Statybinių atliekų tvarkymas 
Statybinės atlikos turi būti tvarkomos LR atliekų įstatymo RSN (VII-787) 31staripsniu nustatyta 

tvarka. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

1) tinkamas naudoti vienoje vietoje atliekas(betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. Nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti 
aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

2) tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos) 
pristatomas į perdirbimo gamyklas; 

3) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis 
medžiagomis užteršta tara ir pakuotė) išvežamas į savartas. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomosatitvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 
atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus, 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 



Gruntas, iškastas įrengiant pamatus, rūsį ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui. Visos statybinės nepanaudotos atliekos išvežamos į Vilniaus miesto savivaldybės 
komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. 
   

7. Vėdinimas 
Vėdinimas numatomas mechaninis-rekuperatorinė sistema. Paslaugų paskirties pastatų patalpose 

oras šalinamas ir paimamas iš lauko mechaniškai. 
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	- PP byla8 N
	VIZ8
	viz1
	viz2
	viz3




