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1. Statinio projekto pavadinimas: Administracinės ir paslaugų paskirties pastatų Girdavos   g.   10,   

Vilniuje,   statybos projektas  
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 str., žemės sklypo 
naudojimo reglamentai nenustatomi. Vadovautis Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2014-05-14 sprendimu Nr. 1-1809 patvirtintu Apie 
17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliuoju planu (TPDR reg. Nr. 
T00072194). 

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 priklausomų 
želdynų plotas 

2.8. automobilių 
stovėjimo vietų 
skaičius 

Užtikrinti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičių 
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
patvirtintais sprendimais: 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“ bei 2021-07-14 sprendimu 
Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į 
zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus 
schemos tvirtinimo“. Automobilių ir dviračių stovėjimo vietas pavaizduoti 
grafiškai, o jų poreikio skaičiavimus aprašyti aiškinamajame rašte. 
Numatant antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, jas projektuoti su 
medžiais ir/ar krūmais, užtikrinant tam reikalingus dangų ir technologinius 
sprendimus. Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu 
Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo 
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planu“ ir skatinant judumą mieste alternatyviomis priemonėmis, 
rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių - mažiausiai 1 
vieta 10 proc. darbuotojų skaičiaus. Aikštelėse įrengti dviračių įkrovimo 
prieigas. 

2.9. esamų medžių 
įvertinimas, 
taksacija 

Atlikti esamų želdinių vertinimą sklype ir – jei projektuojamos  dangos 
priartėja arčiau nei per 5 metrus - valstybinėje žemėje. Grafinę ir tekstinę 
informaciją pateikti vadovaujantis priedu „Grafinis/ informacinis medžių 
žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. Saugotinų želdinių 
būklė vertinama remiantis LR AM įsakymu D1-5 patvirtintų taisyklių „Dėl 
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių“ 2 priedu 
(informaciją kurie želdiniai yra saugotini  rasite 2008 m. kovo 12 d.  LR 
Vyriausybės nutarime Nr. 206). Aiškiai grafiškai vaizduoti šalinamus 
medžius, nurodyti šalinimo priežastį. 

 
3. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės 
išraiškos 
priemonės: 
medžiagiškumas, 
spalva, tūrio 
formos, 
proporcijos, 
mastelis 

Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros 
įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio 
užstatymo charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška 
turi būti kontekstuali aplinkai, turi atitikti statinio paskirtį. Nepriklausomai 
nuo aplinkos, statinys savo fasado kompozicija privalo derėti prie 
konteksto. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – 
plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimą. Projektinių pasiūlymų 
aiškinamajame rašte aprašyti, o brėžiniuose ir vizualizacijose grafiškai 
atvaizduoti fasadų medžiaginį ir spalvinį sprendimą. Saugoti, neužgožti, 
neardyti ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį 
kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir želdinius.  

3.2. reikalavimai 
sklypo 
sutvarkymui ir 
apželdinimui 

Projektinių pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti būsimų sprendinių įtaką 
vietos kraštovaizdžiui, sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei būklei; 
susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, įvertinti kaip funkcionuos 
jungtys su gretimybėmis.  Pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir 
kitus tvarią aplinką formuojančius  sprendinius panaudojant susiklosčiusios 
gamtinės situacijos potencialą.  Pateikti projektuojamų  želdinių (medžių, 
krūmų, žolinių augalų, lianų) rūšis, preliminarius kiekius, komponavimo 
būdus ir jų parinkimo motyvus.  Numatant medžių (išskyrus uosialapių 
klevų) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas (kertamo medžio 
diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma). 
Projektuojant želdinius, pirmenybę teikti medžiams, krūmų ir daugiamečių 
augalų plotams, veją projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose. 
Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę. 
Aprašyti  sklypo dangų medžiagiškumą, parinkimo motyvus. Projektiniuose 
pasiūlymuose nurodyti žemės sklypo priklausomųjų želdynų plotą. 
Priklausomųjų želdynų plotams nepriskiriami plotai: užstatymo; 
pravažiavimų, šaligatvių ir nuogrindų (įrenginių, skirtų vandens 
pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų); požeminių garažų antžeminės 
dalies, jei joje natūraliame grunte neauga medžiai ir krūmai; sporto 
aikštynų ir sporto aikštelių; neįskaičiuojamos ažūrinės, akytos, korio tipo 
dangos. 
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“.  
Rekomenduojama didžiausia nelaidžių dangų ploto dalis sklype - 40 %. 
Viešųjų erdvių sąrangos principai teritorijoje privalo atitikti urbanistinį 
kontekstą - teritorijoje susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo 



tipologiją, taip pat ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius 
teritorijoje.  
Atlikti teritorijos urbanistinę analizę. Formuojant užstatymą sklype įvertinti 
projektuojamų pastatų, jų fasadų, įėjimų orientaciją gatvių (esamų, 
planuojamų) atžvilgiu. Triukšmingą, taršią kiemo zoną (automobilių 
stovėjimo aikšteles, atliekų surinkimo aikšteles ir pan.) projektuoti toliau 
nuo gyvenamųjų teritorijų ir jas aptarnaujančių vidinių gatvių. Numatyti 
apsaugos nuo taršos ir triukšmo poveikio priemones. 
Gatvės ir viešosios erdvės pagal universalaus dizaino principus pritaikomos 
visiems visuomenės nariams, įvairių interesų gausai, paslaugų 
koncentracijai, jose kuriamos šiuolaikiškos judumo sąlygos: 
pirmuosiuose pastatų, esančių palei C ir žemesnės kategorijos gatves ir 
viešąsias erdves, aukštuose negalimi aklini fasadai, parkingai ir garažai. Čia 
įrengiamos universalios paskirties patalpos, kurios naudojamos įvairioms 
paslaugoms (komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir panašiai). Į šias 
patalpas įrengiami neįgaliesiems pritaikyti patekimai iš gatvės; 
pastatai, susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės pritaikytos tokiai 
judumo dalyvių hierarchijai: pėstysis > dviratininkas > viešas transportas > 
automobilis; 
perimetriniu būdu ir jam giminingais principais užstatytų kvartalų 
sklypuose palei gatvės fasadus neleidžiamas antžeminių automobilių 
stovėjimo vietų įrengimas (galimas tik stovėjimas gatvėse, palei 
važiuojamąją dalį įrengiamose stovėjimo vietose); 
viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių 
takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas 
reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklinimo įrenginių, 
automobilių stovėjimo vietų ir pan.  
Užtikrinti funkcinius ryšius su aplinkiniais objektais. Numatyti saugias, 
neįgaliesiems pritaikytas, nuo automobilių pravažiavimų atskirtas prieigas į 
pastatą.  
Vertinant projektus taikomas faktinio turinio viršenybės prieš biurokratinę 
formą principas – vertinama faktinė pastato paskirtis, statybos rūšis, būstų 
skaičius ir panašiai. Esant neatitikimams tarp faktinio turinio ir 
biurokratinės formos, reikalaujama kad planuojamos statybos poveikis 
urbanistinei ir gamtinei aplinkai būtų vertinamas pagal  turinį, bet ne pagal 
formą. 
Projektuojant automobilių stovėjimo aikšteles vadovautis STR „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, išlaikyti norminius 
atstumus nuo automobilių saugyklų iki kaimyninių sklypų ribų ir gretimų 
pastatų langų. Vadovautis STR „Visuomeninės paskirties statiniai“ 
reikalavimais.  

3.3. konteksto 
sąlygojami 
reikalavimai 

Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte aprašyti numatomą pastatuose 
vykdyti veiklos rūšį bei jos suderinamumą su gyvenamųjų teritorijų 
kaimynyste, aprašyti numatomas teikti paslaugas, technologinį procesą 
(schemą), nuotekų tvarkymo pasiūlymus, atliekų tvarkymo pasiūlymus, 
orientacinį energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo 
vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekį ir apsirūpinimo šaltinius. Užtikrinti 
reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“). Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su LR Statybos 
įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. 
Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų.  

3.4. reikalavimai 
susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų 
plėtrai 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai – pagal juos eksploatuojančių 
institucijų sąlygas.  



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

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-14 sprendimu 
Nr. 1-1809 patvirtintu Apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliuoju 
planu (TPDR reg. Nr. T00072194). Įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius; 
vadovautis Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. Nr. 
T00072197)  sprendiniais ir Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 
miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (patv. 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsak. 
Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).  

3.6. su projekto 
įgyvendinimu 
susijusi būtina 
viešosios 
infrastruktūros 
plėtra  

Nagrinėti sklypo/sklypo dalies prieigas ir įvertinti viešosios infrastruktūros 
(gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų) plėtros poreikį. 

3.7. projektinių 
pasiūlymų 
vaizdinės 
informacijos 
parengimas 

Vykdyti 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3178/19 „Dėl projektinių 
pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir 
geoportalą“ reikalavimus. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą. 
Užtikrinti visuomenės informavimą STR „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka. 

 
Aurelija Paškauskienė, (8 5 211 2877), aurelija.paskauskiene@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.  

mailto:aurelija.paskauskiene@vilnius.lt


MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

2(2)

 R= 32 cm x 12

Kamieno kaklelio
skersmuo 40 cm

1
.3

0

Kamieno skersmuo,
matuojamas 1.3 m
aukštyje

1(1)

5(4)

4(3)

7(6)

6(5)

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB -  0,191,255

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams (R)
apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane Medžio rūšis lietuviškai Medžio rūšis lotyniškai Kamieno diametras cm
1.30 m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras
ties kamieno kakleliu

(cm)

Lajos projekcija nuo
ašies

Š,R,P,V kryptimis
(m)

Saugomas šaknų
plotas  (m2)

Medžio būklės
indeksas 1, 2, 3,

4, 5

Siūlomos/būtinosios
arboristinės/tvarkymo

priemonės

Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis

1 2 3 4 5 7 8 9 10

8 Paprastasis klevas Acer platanoides 32

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su arboristo leidimu, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai  judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 10 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.

40 11,57 3;  4,3;  5;  3,4 1 Formuojamasis genėjimas

Reikalavimai saugomam šaknų plotui:

8(1)

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.
Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.

Šaknų apsaugos plotas

Medžio būklės indeksas

3(1)

Šaknų apsaugos ploto apskaičiavimas:

Medžio kamieno Ø x 12 = saugomo šaknų ploto spindulys (R),
atidedamas nuo medžio kamieno ašies

Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus uosialapius klevus) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų
suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m2 tankiu, priklausomai
nuo augalo rūšies ir situacijos).

Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (R) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 12.

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB -  147,39,143

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
1 - medžio būklės indeksas

Saugomo šaknų ploto
spindulys (R) (m)

3,84

6

0.32
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS TURINYS 
 

Brėžinio Nr. Lapų sk. Brėžinio pavadinimas 
  A. Tekstinė dalis 

 1 Viršelis 

GP21-664-PP-T 1 Projektinių pasiūlymų turinys 

GP21-664-PP-BSR 1 Bendrieji statinio rodikliai 

GP21-664-PP-AR 12 Aiškinamasis raštas 

GP21-664-PP-SS 1 Situacijos schema 

GP21-664-PP-NDŽ 2 Normatyviniai dokumentai 

   

  B. Grafinė dalis 

GP21-664-PP-BR-SP-01 1 Sklypo planas M1:500 

GP21-664-PP-BR-SA-01 1 Administracinės paskirties pastato pirmo aukšto planas 
M1:100 

GP21-664-PP-BR-SA-02 1 Administracinės paskirties pastato antro aukšto planas 
M1:100 

GP21-664-PP-BR-SA-03 1 Administracinės paskirties pastato stogo planas M1:100 

GP21-664-PP-BR-SA-04 1 Administracinės paskirties pastato fasadai M1:100 

GP21-664-PP-BR-SA-05 1 Paslaugų paskirties pastato pirmo aukšto planas M1:100 

GP21-664-PP-BR- SA-06 1 Paslaugų  paskirties pastato stogo planas M1:100 

GP21-664-PP-BR- SA-07 1 Paslaugų o paskirties pastato fasadai M1:100 

GP21-664-PP-BR- SA-08 1 Pjūviai M1:100 

 3 Vizualizacijos 

   

   

  PRIEDAI 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
(Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedą) 

 

PAVADINIMAS Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    
1. Sklypo plotas m2 7039,0  
2. Sklypo užstatymo intensyvumas (numatomas) % 33,73 Skaičiuojamas 

bendras plotas 
2374,44 m2 

3. Sklypo užstatymo tankumas (numatomas) % 26,93 Antžeminės 
dalies užstatymo 

plotas 1895,56 
m2 

    
II. PASTATAI    
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 7.2 
 

Administracinės 
paskirties pastatas 

2. Pastato bendrasis plotas m2 1256,97  
3. Pastato naudingasis plotas m2 1256,97  
4. Pastato tūris m3 6160,0  
5. Aukštų skaičius vnt. 2  
6. Pastato aukštis m 8,63  
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  
7.1. 1 kambario vnt. -  
7.2. 2 kambarių ir daugiau vnt. -  
8. Energinio naudingumo klasė  A++  
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  C  
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  –  
11. Kiti papildomi pastato rodikliai  –  
    
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 7.4 
 

Paslaugų 
paskirties pastatas 

2. Pastato bendrasis plotas m2 1117,47  
3. Pastato naudingasis plotas m2 1117,47  
4. Pastato tūris m3 9960,0  
5. Aukštų skaičius vnt. 1  
6. Pastato aukštis m 8,70  
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  
7.1. 1 kambario vnt. -  
7.2. 2 kambarių ir daugiau vnt. -  
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PAVADINIMAS Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

8. Energinio naudingumo klasė  -  
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  C  
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  –  
11. Kiti papildomi pastato rodikliai  –  
    
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
IV. INŽINERINIAI TINKLAI    
V. KITI STATINIAI    

 
 
Projektą keisti leidžiama tik gavus autoriaus sutikimą. Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta 
tvarka. 
 
 

PV A.Ivanova (Atestato Nr. 39287)  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas 
 
Rengiamas objekto administracinės (7.2) ir paslaugų (7.4) paskirties pastatų Girdavos g. 10, Vilniuje, 
statybos projektas. Statybos rūšis – nauja statyba; statinių kategorija – neypatingi statiniai; statinio 
paskirtis – administracinės paskirties pastatas (7.2), paslaugų paskirties pastatas (7.4). 
 
Statinio statybos adresas: Girdavos g. 10, Vilnius, skl. kad. nr. 0101/0167:1947. 
Statinio paskirtis: Administracinės paskirties pastatas (7.2), paslaugų paskirties pastatas (7.4) (STR 
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. 
Statybos rūšis: Nauja statyba. 
Statinio kategorija: Neypatingi statiniai. 
Statybos projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai. 
Užsakovas/ Statytojas: I.N.  
 
 
2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 
Klimatologinės sąlygos. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus mieste 
vyrauja tokios klimatinės sąlygos (Vilniaus meteorologinės stoties duomenys): 

a) vidutinė metinė oro temperatūra – +5,6 ºC; 
b) santykinis metinis oro drėgnumas – 80 %; 
c) vidutinis metinis kritulių kiekis – 664 mm; 
d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 75 mm; 
e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – PR, P, PV liepos mįn. –  V, ŠV; 
f) vidutinis metinis vėjo greitis – 3,6 m/s; 
g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų – 

21 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilniaus miestas priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos 
rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su 
k-1,3. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilniaus mieste priskiriamas II-ajam sniego apkrovos 
rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego 
apkrova priimta su k-1. 
 
Statybos geografinė vieta. Girdavos g. 10, Vilnius, skl. kad. nr. 0101/0167:1947. 
 
Nagrinėjamas sklypas yra prie Vilniaus miesto ribos, Pilaitės rajone. Šalia nagrinėjamo sklypo vyrauja 
daugiabučiai gyvenamieji pastatai, taip pat yra gyvenamosios paskirties statiniai (vienbučiai ir 
dvibučiai gyvenamieji pastatai). Nagrinėjamas sklypas ribojasi su kitais komercinės, vienbučių ir 
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dvibučių gyvenamųjų pastatų paskirties kaimyniniais žemės sklypais, taip pat ribojasi su valstybine 
žeme.  
Statybos teritorijoje nekilnojamų kultūros vertybių (NKV) nėra ir projektuojami statiniai nepatenka į 
jokias nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonas. Sklypas yra nutolęs per 2,3 km į vakarus nuo 
kultūros paveldo objekto „Buivydiškių dvaro sodyba“ (kodas 888). 
 

 
3 pav. Ryšys su kultūros paveldo vertybe 

 
Sklypui taikomi tokie bendrojo plano reglamentai: 
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Kvartalo numeris PLY-2 
Funkcinės zonos numeris TP dokumente PLY-2-1 
Funkcinės zonos tipas Mažo užstatymo intensyvumo zona 
Teritorijos naudojimo tipas GV;GM;ZS;PA;SI 
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis KT 
Žemės naudojimo būdas G1;K;V;R;B;I2;E 
Funkcinės zonos plotas, ha 268721 
Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius) - 
Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius 3 
Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės 
paviršiaus 

12 

Užstatymo tipas vd 
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas 0.4 
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis 40 
Minimalus sklypo dydis naujai statybai 400 
Maksimalus būstų skaičius sklype 2 
Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) 40 
Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto 
bendras plotas (m2) 

500 

Tekstinio reglamento Nr. 32;36;39 
Įgyvendinimo prioritetas Neprioritetinė plėtros teritorija 
Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas 2 
Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas 12 
Seniūnija Pilaitės 
 
Tekstinis reglamentas 
32-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų 
reikalavimus;  
36-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti 
Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą;  
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. 
 
Teritorijai parengtas detalusis planas, kuriame nurodyta užstatymo zona bei reglamentai.  
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1 pav. Detalaus plano reglamentai 

 
 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos 
planavimo dokumentais, Statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą 
reglamentuojančiais teisės aktais. Projektinių pasiūlymų sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų 
interesų bei atitinka visas priešgaisrines, aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir 
reikalavimus. Projektinių pasiūlymų sprendiniai neturės neigiamos įtakos vietos kraštovaizdžiui, 
sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei būklei; susiklosčiusiems socialiniams veiksniams. Jungtys su 
gretimybėmis projektuojamos atsižvelgiant į galiojančio detaliojo plano sprendinius.  
Projektuojant pastatą vadovautąsi tradiciniais išplanavimo principais. Pastato architektūrinėje 
išraiškoje buvo siekta kompozicinio, funkcinio, vizualinio ryšio su supančia aplinka. Sklype, kuriame 
numatoma statyba, vertingų medžių ir krūmų nėra. Numatomas sklypo apželdinimas įrengiant sklypo 
teritorjos edrves. Apželdinimo elementų forma, išsidėstymas (erdvinė kompozicija) ir įveisiamų 
želdinių rūšinė sudėtis parenkama atsižvelgiama į bendruosius ir regioninius kraštovaizdžio erdvinės 
teritorinės struktūros ypatumus, ekologinę situaciją (dirvožemio sąlygas, užteršimo laipsnį, vietines 
rūšis, natūralias buveines ir pan.). 
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Pagrindinis patekimas į sklypą numatomas iš Girdavos gatvės pagal detalųjį planą. Pastatų vieta 
parenkama išlaikant norminius atstumus iki kaimyninių sklypų ribų, laikantis statybos normatyvinių 
dokumentų reikalavimų, detalaus plano reglamentais, kitais atvejais projekte bus gautas ir pridėtas 
kaimyninių sklypų arba atitinkamų instancijų sutikimas. Sklype esamų pastatų nėra, teritorija išvalyta.  
Sklypo sutvarkymui naudojamos medžiagos: betono trinkelės, skalda, žvyras. Statybos vietoje sklypo 
reljefas keičiamas nežymiai. Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto 
yra >33% (minimalus leistinas kiekis yra 30% - Gamtinio karkaso teritorijos).  
 
Aplinkui esančios teritorijos kol kas neužstatytos. Pastatai yra projektuojami arčiau perspektyvinės 
gatvės, o vidinėje sklypo dalyje numatomas patogus įvažiavimas į sklypą bei automobilių parkavimas.  
 

 
Urbanistinė analizė 

 
Sklypo insoliacijos rodikliai. Administracinės ir paslaugų paskirties pastatai sklype suprojektuoti 
taip, kad būtų įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų pastato patalpų insoliacijos bei 
natūralaus apšvietimo reikalavimai. Nagrinėjamo sklypo vyraujančių vėjų rožė – pietvakarių. 
Projektuojamas pastatas aplinkiniam užstatymui poveikio neturi.  
 
Projektuojamų inžinerinių tinklų aprašymas. Nagrinėjamoje teritorijoje nėra centralizuotų 
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, todėl geriamąjį vandenį numatoma tiekti įrengiant vietinius 
tinklus. Numatomi vietiniai buitinių nuotekų įrenginiai. Lietaus vandenį numatoma surinkti sklype.  
 
Teritorijos vertikalus planavimas. Sklypo teritorijoje bendras peraukštėjimas siekia ~7,0 m. Sklype 
statinių teritorijoje žemės paviršius performuojamas atsižvelgiant į planuojamus pastatus, tačiau 
prisitaikoma prie aplinkoje esančio reljefo, taigi baigus statybas ir tvarkant dangas, jos suvedamos su 
esamomis aplinkinių dangų altitudėmis.  
 
Laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas. Privažiavimas prie statybvietės 
numatomas iš Girdavos gatvės. Statybos metu numatomas laikinas elektros tinklų prisijungimas.  
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Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, eksterjero elementai. Baigus statybos darbus, 
sutvarkoma statybos sklypo teritorija ir atstatomos dangos, suprojektuotos prisitaikant prie naujų 
sklypo statinių (žr. Sklypo dangų planą). Nauji želdiniai numatomi aplink pastatus.  
Šalia esančiame sklype, kuris priklauso statytojui, numatoma įrengti buitinių atliekų konteinerius. 
Atliekų surinkimas numatytas požeminiais šiukšlių surinkimo konteineriais. Numatomas atliekų 
rūšiavimas – konteineriai plastikui, popieriui ir stiklui po 300l ir 900l buitinių atliekų konteineris. Atliekų 
surinkimo vieta numatyta atitinkanti higienos normas ir išlaikant reikalaujamus atstumus. 
 
Apželdinimo sprendiniai. Sklypas apaugęs pieva, ryškesnių želdinių ir medžių nėra.  

 
 
Kadangi šalia sklypo ateityje numatyta gatvė, todėl rytinėje sklypo dalyje formuojami želdynų plotai – 
sodinami medžiai ir žemaūgiai krūmai. Augalai parenkamai taip, kad nepakenktų teritorijos 
bioįvairovei, parenkami būdingi vietovei augalai, bei dekoratyviniai, praturtinantys kontekstą –
numatomi spygliuočiai, visžaliai medžiai, taip pat lapuočiai medžiai numatomi prie poilsio zonos dėl 
pavėsio, užuovėjos, mikroklimato formavimo. Ties poilsio aikštele numatomi dekoratyviniai 
spygliuočiai. Taip pat želdinių juostos numatomos šalia automobilių parkavimo vietų – numatomos 
želdynų zonos su ilgamečiais augalais ir trumpa veja. 
 
Lentelėje nurodyti orientaciniai medžių dydžiai ir kiekiai, rūšys, kurie gali būti tikslinami, pagal poreikį 
rengiant atskirą apželdinimo projektą. 
 

Pavadinimas Nuotrauka Aprašymas Kiekis 
Calamagrostis × 
acutiflora "Karl 

Foerster" 
(Smailiažiedis 

lendrūnas) arba 
Deschampsia 

cespitosa 
"Schottland" 

(Kupstinė 
šluotsmilgė)  

 

Geriausiai auga saulėtoje 
vietoje, puikiai prisitaiko prie 
įvairaus tipo dirvožemio. Auga 

kompaktiškais, stačiais, 
neišgulančiais kerais. Labai 
populiari ir plačiai visame 

pasaulyje naudojama lendrūnų 
veislė. Pavasarį anksti atželia 
ir ilgai išlieka dekoratyvi ir po 

žydėjimo. 
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Dekoratyviniai 
česnakai Gladiator 

 

Sodinami arba rudenį nuo 
rugsėjo vidurio iki spalio 

pabaigos arba, ypač 
žemaūgiai - balandį.  Česnakai 

yra atsparūs šalčiams. Per 
vasarą sustiprėja ir drąsiai gali 

žiemoti grunte. 

 

Paprastoji alyva 
(Syringa vulgaris) 

– alyvmedinių 
(Oleaceae) 

šeimos lapuotis 
krūmas. 

 

Gausiai žydinti, malonaus 
intensyvaus kvapo, dideliais 

baltos spalvos žiedais. Žydi itin 
gausiai gegužės-birželio 

mėnesį. Žiedų šluotelės ilgis 
20-30 cm. Užauga iki 3-5 

metrų aukščio. 

7 vnt. 

Pušis kalninė 
‘Pumilio’ 

 

Pušis kalninė ‘Pumilio’ - 
kompaktiškos formos medelis. 
Tinka mažiems kiemams, nes 
užauga iki 1,5 m. Auga lėčiau 
nei veislės neturinti paprastoji 

pušis. 
 

11 vnt. 

Karpotasis beržas 

 

Tai vidutinio aukščio medžiai, 
auga labai sparčiai, 

intensyviausiai karpotasis 
beržas auga būdamas 20–30 

metų, o 50–60 metų beržų 
augimo tempas sulėtėja. 

Paprastai 15–25 m aukščio, 
rečiau pasitaiko 30–35 m 

aukščio šių medžių. Kamieno 
skersmuo apie 35–49 cm.  

9 vnt. 

Serbentas alpinis, 
kalninis (Ribes 

alpinum) 
"SCHMIDT" 

 

Dekoratyvus, medingas 
krūmas, kuris gali siekti iki 0,9 
– 1,8 m aukštį ir būti panašaus 

pločio. Subrandina ryškiai 
raudonas uogas, kurios nėra 

nuodingos, bet ir nevalgomos. 
Augalas tinka gyvatvorėms, 

toleruoja genėjimą ar karpymą. 
Gali augti tiek saulėtoje 

vietoje, tiek šešėlyje, drėgnoje, 
bet laidžioje dirvoje. Didelis 

atsparumas sausroms ir 
šalčiui. 
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Sklypo ir pastatų apšvietimas. Sklype numatomas teritorijos apšvietimas. 
Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės. Teritorija neaptveriama.  
 
Autotransporto keliai, pėsčiųjų takai. Administracinės ir paslaugų paskirties pastatų sklype 
projektuojamas kietos dangos – įrengiama betoninių trinkelių ir asfalto danga. Taip pat projektuojama 
nuogrinda aplink pastatą. Nuogrindos konstrukciją sudaro gerai sutankintas gruntas (po 
hidroizoliacijos įrengimo), 15 cm storio drenažinis skaldos sluoksnis, 3 cm sutankintas smėlio 
pagrindo sluoksnis ir 6 cm storio betoninių plytelių danga, kurios plyšiai užpilami sauso cemento 
smėlio sluoksniu. Nuogrinda formuojama su nuolydžiu nuo pastato, kad lietaus vanduo nesikauptų 
ties cokoliu ir jo nedrėkintų. Nuogrinda aprėminama vejos bortais ant betono pagrindo C20/25. 
Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Girdavos gatvės vakarinėje sklypo dalyje, privažiavimo kelių 
automobiliams plotis sklype 3,5-5,5 m. Numatomos kietos dangos nepriartėja prie valstybinės žemės 
arčiau nei 5,0 m. Automobilių stovėjimo vietų kiekis, priklausantis nuo teikiamų paslaugų klasifikacijos, 
apskaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
30 lentelės 1.2 p. nuostatas. Kietosios dangos sklype įrengiamos 1 m atstumu nuo sklypo ribos. 
Sklypo teritorijoje pėsčiųjų takas sutampa su keliu automobiliams, taip pat įrengiami šaligatviai. 
Standartiniai vienos automobilio parkavimo vietos išmatavimai 2,5x5,0 m. Neįgaliųjų transportui skirtų 
parkavimo vietų išmatavimai 2,50x5,0 m su 1,5 m pločio išlipimo aikštele. 
 

Patalpų paskirtis Plotas, m2 Reglamentuotas 
automobilių vietų 

skaičius 

Numatomas 
automobilių vietų 

skaičius 
Administracinės 

paskirties patalpų 
plotas: 

398,30+396,33= 
794,63 m2 

1 vieta 25 
m2 pagrindinio ploto 

32 vnt. 

Komercinės (paslaugų) 
paskirties patalpų 

plotas: 

101,36+96,60+539,20= 
737,16 m2 

1 vieta 30 m2 prekybos 
salės ploto 

25 vnt. 

Sandėliavimo paskirties 
patalpų plotas: 

265,75+265,75= 
531,50 m2 

1 vieta 200 m2 sandėlių 
ploto 

3 vnt.  

Pagalbinių patalpų 
paskirties plotas: 

134,20+130,18+37,07= 
301,45 m2 

- - 

Viso: 2374,44 m2  60 vnt.  
 
Dviračių takai ir vietos. Projekte atsižvelgiama į Vilniaus miesto savivaldybės planus tiesti šalia 
sklypo dviračių bei pėsčiųjų takus, todėl sklypo teritorijoje numatomas padidintas dviračių stovų kiekis 
– numatoma 10 dviračių stovėjimo vietų.   

Patalpų paskirtis Plotas, m2 Reglamentuotas 
dviračių vietų 

skaičius 

Numatomas dviračių 
vietų skaičius 

Administracinės 
paskirties patalpų 

plotas: 

398,30+396,33= 
794,63 m2 

1 vieta 250 
m2 pagrindinio ploto 

4 vnt. 

Komercinės (paslaugų) 
paskirties patalpų 

plotas: 

101,36+96,60+539,20= 
737,16 m2 

1 vieta 300 
m2 prekybos salės 

ploto 

3 vnt. 

Sandėliavimo paskirties 
patalpų plotas: 

265,75+265,75= 
531,50 m2 

- -  

Pagalbinių patalpų 
paskirties plotas: 

134,20+130,18+37,07= 
301,45 m2 

- - 

Viso: 2374,44 m2  7 vnt.  
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Sklypo pritaikymas žmonių su negalia poreikiams. Pėsčiųjų takai sklype projektuojami taip, kad 
žmonės su negalia (ŽN) galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Pastato ar statinio sklype pritaikoma trasa, 
vedanti nuo patekimo į sklypą iki pagrindinio įėjimo į pastatą ar statinį. Pėsčiųjų tako plotis 
projektuojamas ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis projektuojamas ne 
didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 1:30 
(3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neviršija 20 
mm. Pėsčiųjų takas įrengiamas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų 
takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis 
kliūtimis vietose įrengiami tokie nurodytų savybių įspėjamieji paviršiai: 

– lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto 
judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 
mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

Pastato vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, 
sklindančiu nuo jų paviršiaus. Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų ir 
kt.) 1 500–1 700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 
150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai. Į pėsčiųjų takus neturi 
išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, 
durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant 
pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų 
giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Pėsčiųjų takai, šaligatviai, laiptai, pandusai projektuojami bei 
įrengiami taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. Be to, pėsčiųjų takai, perėjos, 
pandusai, laiptai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu. 
 
Buitinių atliekų šalinimas. Buitinės atliekos gali būti šalinamos tokiu būdu: buitinės atliekos 
(rūšiuotos ar nerūšiuotos) sudedamos į maišus ir nunešamos į sklype (arba kaimyniniame sklype, 
gavus sutikimą) įrengtas aikšteles buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti. Buitinėms atliekoms 
laikinai saugoti konteinerių aikštelė įrengiama vadovaujantis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos kokybės reikalavimų nuostatomis.  
 
 
STATINIO ARCHITEKTŪROS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Projektuojamas 2 aukštų 
administracinės paskirties pastatas su komercinėmis patalpomis bei paslaugų paskirties pastatas. 
Atsižvelgiant į sklypo formą, pastatai projektuojami stačiakampio formos. Administracinis pastatas 
projektuojamas dviejų laiptinių, viena iš kurių evakuacinė. Pastato sprendiniai pritaikyti žmonių su 
negalia reikmėms – visiškai pritaikomas pirmas pastato aukštas. Projektuojant pastatus, atsižvelgta į 
aplinkinio užstatymo charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška yra kontekstuali 
aplinkai, atitinka statinio paskirtį. Nepriklausomai nuo aplinkos, statiniai savo fasado kompozicija 
privalo derėti prie konteksto – kol kas šalia esantys komercinės paskirties sklypai neužstatyti, tačiau 
užtikrinamas natūralių, vietinių statybinių medžiagų (akmuo, medis, betonas, metalas, stiklas) 
naudojimas.  
 
Statinių tūris, fasadai. Projektuojami pastatai yra stačiakampio plano. Pastatai sutapdintu stogu su 
vidine lietaus nuvedimo sistema. Pastati vieta parenkama išlaikant norminius atstumus iki kaimyninių 
sklypų ribų arba gaunamas gretimų sklypų savininkų sutikimai, laikantis statybos normatyvinių 
dokumentų reikalavimų. Fasado apdaila įrengiama iš tamsiai bei šviesiai pilkos, taip pat baltos 
spalvos daugiasluoksnių plokščių, taip pat išryškinami intarpai. Langų rėmai tamsiai pilkos spalvos. 
Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų atžvilgiu 
(įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir 
spynos, apsauginė signalizacija ir kt.).  
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Statinio atitvarų elementų tipai, medžiagos, parinkimo motyvai. Pastatas projektuojamas iš šių 
konstrukcinių elementų: monolitinis gelžbetoninis karkasas, daugiasluoksnės plokštės, gręžtiniai 
poliniai g/b pamatai, sutapdintas stogas.  
 
Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai. Per pastato laiptinę 
patenkama į antrą aukštą. Natūrali apšvieta laiptinėse užtikrinama per projektuojamus langus.  
 
Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, šachtų) tipai, medžiagos ir jų 
parinkimo motyvai. Atsižvelgiant į Statytojo pageidavimus, projektavimo užduotį, technologijos 
keliamus reikalavimus, gaisrinę saugą pasirinktos šios pastato konstrukcijos: pastatų konstrukcijos 
yra monolitinis karkasas iš standžiai pamatuose įtvirtintų kolonų. Ant monolitinių sijų remiamos 
kiaurymėtos surenkamos perdangos. Sienos numatomos iš daugiasluoksnių plokščių. Pertvaros 
projektuojamos iš mūrinių konstrukcijų, naudojant silikatines plytas bei betoninių blokų su 
gelžbetoniniais sprausteliais mūrą.  
 
Vidinė pastato apdaila. Montuojamos gipso kartono plokščių arba mūrinės pertvaros tarp patalpų. 
Gipso kartono plokštės tvirtinamos prie sienų ir lubų naudojant specialius metalinius karkasus pagal 
gamintojo nurodymus. Drėgnose patalpose patariama naudoti drėgmei atsparias žalio gipso kartono 
plokštes ir iškloti jas sienų plytelėmis pagal individualų projektą. Vidinės sienos ir lubos dažomos 
emulsiniais dažais individualiai pasirinkta spalva (derinti su architektu). Medinės apdailos dalys namo 
viduje apsaugomos nuo drėgmės specialiais impregnantais ir beicuotos specialiomis priemonėmis. 
Fasado ir stogo medinės dalys padengtos medžiui skirtais impregnantais ir beicuotos specialiomis 
priemonėmis pagal technines specifikacijas. Plieniniai elementai prieš dažymą padengiami 
antikorozinėmis priemonėmis. Drėgnose patalpose grindys klojamos akmens masės plytelėmis, 
įrengiama hidroizoliacija. Kitose patalpose tiksli grindų danga parenkama atliekant interjero projektą.  
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4. BENDROSIOS PASTABOS 
 
Statant statinį, jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 
drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 
vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.  Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti 
laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį 
sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi 
atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 
Visi projektavimo darbai vykdomi sklypo ribose, nepatenkant į aplinkinių sklypų teritoriją. Projektiniai 
sprendiniai reikšmingo poveikio gamtinėms – rekreacinėms teritorijoms bei jų naudojimo rėžimui 
neturės. Vykdant statybos darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.  Visi 
statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas 
iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais.  
 
Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų 
asmenų interesų apsaugos reikalavimams. Techninis projektas parengtas ir jo sprendiniai atitinka 
projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio 
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
 
Projektą keisti leidžiama tik gavus autoriaus sutikimą. 
Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka. 
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SITUACIJOS PLANAS 
 
 

 
1 pav. Situacijos schema 

 

 
2 pav. Situacijos schema 
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PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU 
PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 
Eil. 
Nr. Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

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

2. 2013 07 02, Nr. XII-459 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 
priežiūros įstatymas 

3. 2015 09 24, Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
4. 2015-12-03, Nr. I-446 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
5. 2014 01 23, Nr.VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

   
  Įsakymai 

1. 2006-05-17, Nr. D1-236 LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento  
patvirtinimo“ 

2. 2007-04-02, Nr. D1-193 LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo  
reglamento“ 

   
  Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 

3. 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
5. STR 1.02.01:2017 Statybos atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
6. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

8. 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 

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

10. STR 1.06.01:2016 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

11. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
12. STR 2.01.01-06:1999-2008 Esminiai statinio reikalavimai 
13. STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
14. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
15. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 
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16. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
17. STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 
18. STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos 
19. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai 
20. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
21. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
22. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
23. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
24. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
25. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas  
26. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
27. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
28. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 
29. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

30. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai. 

31. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
   
  Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 
 HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
 HN 30:2009 Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ 
patvirtinimo 

 HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

 HN 131:2015 Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai 

 HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 
 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
 RSN 156-94 Respublikinės statybos normos „Statybinė klimatologija“ 
 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  
  Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės  
  Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 PAGD 

įsakymas Nr. 1-338 
   
  Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 
  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros 

taisyklės 
  Lietuvos standartai 
  Techniniai liudijimai 
   

 
PASTABA. Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję 
šios PP dalies išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
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APŽELDINIMO SPRENDINIAI
Calamagrostis × acutiflora "Karl Foerster" (Smailiažiedis

lendrūnas) arba Deschampsia cespitosa "Schottland"
(Kupstinė šluotsmilgė)

Dekoratyviniai česnakai

Paprastoji alyva (Syringa vulgaris) – alyvmedinių
(Oleaceae) šeimos lapuotis krūmas.

Pušis kalninė ‘Pumilio’
Karpotasis beržas

Serbentas alpinis, kalninis (Ribes alpinum) "SCHMIDT"

74/33 - 0319 74/33 - 0320

606615057
47

50

Administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatai
Sklypo plotas 7039.00

Pastato antžeminės dalies bendrasis plotas 2374.44
Pastato antžeminės dalies užstatymo plotas 1895.56

Sklypo užstatymo tankumas 0.27
Sklypo užstatymo intensyvumas 0.34

Pastatų aukštis 8.50
Želdynų plotas, m2 2383.00
Želdynų plotas, % 0.339

SUTARTINIAI ŽENKLAI
PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

BUITINIŲ ATLIEKŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖ

SKLYPO RIBA

UŽSTATYMO RIBA

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

ĮĖJIMAS Į NAMĄ

NUMATOMI ŽELDINIAI
PROJ.  BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ASFALTAS

VEJA
AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS

DVIRAČIŲ SAUGOJIMO VIETA

1
02

03

04

Sklypo planas M 1:500

Statytojo (užsakovo) pavadinimas: LapųDokumento žymuo:

Brėžinio pavadinimas: Laida

Lapas

Statinio pavadinimas:

PV
Aleksandra Ivanova

Administracinės (7.2) ir sandėliavimo (7.9)
paskirties pastatų Girdavos g. 10, Vilniuje, statybos

projektas
Aleksandra Ivanova 202139287

2021
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
EIL. NR.  PATALPŲ PAVADINIMAS PLOTAS [m²]

A1.01 Koridorius 21.44
A1.02 Techninė patalpa 9.15
A1.03 Komercinė patalpa 50.68
A1.04 WC / sanitarinis mazgas 3.71
A1.05 Komercinė patalpa 50.68
A1.06 WC / sanitarinis mazgas 3.71
A1.07 Koridorius 25.02
A1.08 Administracinė patalpa 125.92
A1.09 Poilsio patalpa 22.03
A1.10 Pagalbinė patalpa 5.36
A1.11 Administracinė patalpa 107.33
A1.12 Valytojos patalpa 1.96
A1.13 Koridorius 6.82
A1.14 Moterų WC 3.20
A1.15 ŽN WC 5.71
A1.16 Vyrų WC 3.38
A1.17 Tambūras 8.75
A1.18 Koridorius 19.02
A1.18 Administracinė patalpa 35.42
A1.20 Administracinė patalpa 70.08
A1.21 Administracinė patalpa / pasitarimų

kambarys 37.52
A1.22 Koridorius 6.08
A1.23 Vyrų WC 2.96
A1.24 Moterų WC 2.95
A1.25 ŽN WC 4.98

633.86

Adminisracinės paskirties patalpų plotas398.30
Komercinės paskirties patalpų plotas101.36

Pagalbinių patalpų plotas 134.20
633.86

A1.01

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųDokumento žymuo:

Parašas Data Brėžinio pavadinimas:Atestato Nr. Laida

Lapas

Vardas, pavardė

Statinio pavadinimas:

PDV Joana Janulevičienė

Administracinės (7.2) ir paslaugų (7.4) paskirties
pastatų Girdavos g. 10, Vilniuje, statybos projektas
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Administracinės paskirties pastato pirmo aukšto
planas M1:100
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ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
EIL. NR.  PATALPŲ PAVADINIMAS PLOTAS [m²]

A2.01 Koridorius 58.92
A2.02 Archyvas / pagalbinė patalpa 10.72
A2.03 Komercinė patalpa 48.30
A2.04 Komercinė patalpa 48.30
A2.05 Administracinė patalpa 125.92
A2.06 Poilsio patalpa 22.02
A2.07 Pagalbinė patalpa 6.87
A2.08 Administracinė patalpa 107.33
A2.09 Vyrų WC 2.96
A2.10 Moterų WC 3.35
A2.11 Koridorius 41.45
A2.13 Administracinė patalpa 35.42
A2.14 Administracinė patalpa 70.08
A2.15 Administracinė patalpa / pasitarimų

kambarys 35.56
A2.16 Vyrų WC 2.96
A2.17 Moterų WC 2.95

623.11

Adminisracinės paskirties patalpų plotas396.33
Komercinės paskirties patalpų plotas96.60

Pagalbinių patalpų plotas 130.18
623.11
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Administracinės paskirties pastato antro aukšto
planas M1:100
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APSAUGINĖ TVORELĖ ANT STOGO
(AUKŠTIS KARTU SU STOGO PARAPETU
- NE MAŽIAU KAIP 1200 MM NUO STOGO
DANGOS)

ĮRENGIAMA STOGO DANGA

ĮLAJA

STOGO DANGOS VĖDINIMO KAMINELIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Pastabos:
1. Įrengiamas sutapdintas stogas su vidine lietaus nuvedimo
sistema.
2. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji
turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn
ne mažiau kaip 300 mm.
3. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti
patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų
vanduo.
4. Stogas turi tenkinti broof(t1) reikalavimus.
5. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti darbo projekto stadijoje.
6. Matmenys nurodyti milimetrais.
7. Patalpų aukščiai nurodyti metrais.
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Administracinės paskirties pastato stogo planas
M1:100
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Paslaugų paskirties pastato pirmo aukšto planas
M1:100
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
EIL. NR.  PATALPŲ PAVADINIMAS PLOTAS [m²]

B1.01 Paslaugų paskirties patalpa 242.70
B1.02 Kabinetas / poilsio patalpa 24.77
B1.03 ŽN WC 3.45
B1.04 Moterų WC 4.14
B1.05 Vyrų WC 2.76
B1.06 Valytojos patalpa 3.57
B1.07 Sandėliavimo patalpa 265.75
B1.08 Pagalbinė patalpa 4.31
B1.09 WC / sanitarinis mazgas 2.76
B1.10 Valytojos patalpa 3.64
B1.11 Sandėliavimo patalpa 265.75
B1.12 Pagalbinė patalpa 4.31

B1.13 WC / sanitarinis mazgas 2.76
B1.14 Valytojos patalpa 3.64
B1.15 Paslaugų paskirties patalpa 253.60
B1.16 ŽN WC 3.45
B1.17 Moterų WC 4.14
B1.18 Vyrų WC 2.76
B1.19 Kabinetas / poilsio patalpa 18.13

1116.39

Sandėliavimo paskirties patalpų plotas531.50
Paslaugų paskirties patalpų plotas 539.20

Pagalbinių patalpų plotas 37.07
1107.77
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VTLNIAUS MIBSTO SAVIVALDYBES
TARYBA

SPRBNDIMAS
ÐBL APIB 17 H^TERITORIJOS SALIA GBLBZITJ GATVÉS ÐBTAr,IoJo pLANo

TVIRTINIMO

2014 n. geguZes 14 d. Nr. l-1809
Vilnius

Vadovaudarnasi Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo ¡statymo pakeitirno istatyrno
3 straipsnio I dalirni ir atsiZvelgdarna jVilniaus miesto savivaldybès tarybos 2010 m. lapkriðio
24 d. sprertdirn4 Nr. 1-1823.,Dèl paramos socialines infrastruktúros pletrai dydZiq ir Paramos
socialines infrastruktüros pletrai teikimo tvarkos apra5o tvirtinimo", Vilniaus rniesto savivaldybes
taryba nusprendZia:

l. Patviminti apie 17 (septyniolikos) ha
Nr. 0101/0167:2096, Nr. 0l0l/0167:1783,
Nr. 0l0l/0167:1164. Nr. 010110167:2087,
Nr. 0101/0167:2088, Nr. 0l0l/01 67:2326,
Nr. 0101/01 67:1208, Nr. 010l10167:2417) Salia
(pagal pridedam4 breZini).

2. lpareigoti Miesto plètros departament4 itraukti i statinio specialiuosius architekturos
reikalavirnus sqlygas. susijusias su detaliojo plano sprerrdiniq !gyvendinimu. ir esamq ar brttinq
naujr¡ inZineriniq tinklq. susisiekimo komunikacijt¡. reikalingq suplanuotierns statiniams
firrlkcionuoti, i5pletirno ar nutiesi¡no sutartis tarp tq tinklq. kornunikacijq savininko ir statytojo
(detal iojo plano igyvendintojo).

3. fpareigoti Teises depaftamento Sutarðiq skyriaus vedej4 teises aktq nustatyta tvarka
pasira5yti stl astnenimis, nusprendusiais suteikti pararr4, pagrindines paramos sutartis del
inft'astruktùros teritorijq irengirno ir sklypq Nr. 99, 100, l0l. 102, 103, 105, 106. 107, l0g. l ll.
l12. 113, 114, 115. I16, 117, ll8. 119, 120, 121. pa?ymetq pridedarnarne breZinyje, perdavimo
Savivaldybes nuosavybèn.

4. Siulyti Miesto pletros departamentui iSduoti statybq leidZiant! dokurnent4 statytojui
(detaliojo plano igyvendintojui) pasira5ius paramos sutart! del socialines infi'astrukflrros plêtroi. 

"

5. Nr.rstatyti, kad:
5'1. planavirno organizatorius patvirtint4 detahji plan4 nustatyta tvarka turi !registruoti

Miesto pletros departarnento VilniaLrs miesto teritorijq planavimo dokumentt¡ registre per l5 darbo
dienr¡;

5.2. sklypq ribos ir plotai gali bùti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius rnatavimus;
5.3. sklypq uZstatymas galimas tik irengus inZineriniq tinklq ir susisiekimo infr.astruktürq.

nurnat)'tq detal iaj ame plane;
5.4. ttL Sio sprendirno vykdyrn4 yra atsakingas

planavimo skyriaus vedèjas.

Meras

Miesto pletros depaftamento Teritorijq

teritorijos (sklypq kadastro Nr. 010 110167'2094.
Nr. 010110167:2416. Nr. 0l0l/0167:865,
NL. 0101/0167:1137. Nr. 0101/0167:2097,
Nr. 0101/01 67:2327. Nr. 0101/01 67:2325,
GeleZit¡ gatves detalqji plan4 ir jo sprendinius

A  Z



1. Architekturine dalis

1.1 Bendrieji duomenys

UAB ,,Regroup projektavimas" remiantis Vilniaus miesto savivaldybês administracijos
direktoriaus isakymu Nr. 30-1879, pasira3ytu 2010 m. spalio 8 d. ir planavimo salygq sqvadu

detaliojo planavimo dokumentui rengti, i5duotu 20lI m. vasario 11 d., Nr. 4620-38-

Q.l5.l.2l-M.P2) parenge apie 17 ha teritorijos Salia GelaZiq g. Vilniaus miesto savivaldybès

teritorij oj e, detalqj I plane.

Detaliojo planavimo tikslas - patikslinti sklypq ribas, padalinti I sklypus, pakeisti

tikslinç Zemes paskirt[ pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo ir
tvarkymo reùimq. Galima veikla pagal Vilniaus m. bendrojo plano sprendinius: funkcinè zoÍß.-
maio uùstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, infrastrukturos teritorijos, ekstensyviam

naudojimui [rengiami ieldynai SV Z.Z.Z. Galima veikla pagal Vilniaus miesto bendrojo plano

sprendinius: funkcinês zonos - intensyviam naudojimui i¡engiami ùeldynai, maZo uZstatymo

intensyvumo gyvenamosios teritorijos., SV t.Z.+. UZstatymo reglamentai: maksimalus pastatq

auk5tingumas iki 3 auk5tq. Maksimalus uZstatymo intensyvtrmas (UI) sklype: gyvenamajai

paskirðiai <0,4, negyv enarnajai <1,2.

1.2 Esama büklè

Detaliojo plano nagrinéjama teritorija yra Vilniaus miesto sav. teritorijoje, Pilaites
seniunijoje. Bèndras Zemes sklypq plotas - apie 17 hektan¿. Zemes sklypai suformuoti
atliekant kadastrinius matavimus. Sklypq paskirtis - Zemes füio. Netoli planuojamos

teritorijos yra gyvenamr¿iq namq kvartalas, keliai, bei neuZstat¡rtos teritorijos.
Esama Zemenauda - apleistr¿ Zemes ükio kultürq auginimas. Sklypai ekologi5kai

neuZter5ti. Teritorija neturi gamtos apsaugos statuso, joje nera istorinir¿ kulttiriniq ar

archeologiniq vertybiq. Planuojama teritorija nepatenka I valstybes saugomq teritorijq ir
kulturos vertybiq teritorijr¿ apsaugos zonas.

Teritorijos reljefas kalvotas, su dauba nusidriekusia iðilgai vakarq-rytq nerySkiu
pakilimu sklypo Siaurineje dalyje. Sklypuose ükinê veikla nevykdoma.

Nagrinéjama teritorija vakarinêje puseje ribojasi su valstybinêje Zemeje nutiesta esama

Smelio gatre, uù gatves yra gyvenamosios teritorijos, Siaurineje su Vilniaus rajono
savivaldybès teritorijoje esanðiais privaðiais sklypais bei valstybine Zeme, rytineje ir pietineje
pusèse ribojasi su privaðiais Zemes ükio paskirties sklypais. Pagal Vilniaus miesto bendrojo
plano 5.3 breãin[ ,,Miesto ir apylinkiq gamtinio karkaso schemao' dalis kvartalo (Vakariné

dalis) patenka I tarptautines reik5mös geoekologinç takoskyr4 kuriai taikomos gamtinio

karkaso nuostatos çZin' 2007,Nr. 22-858).

1.3 Urbanistinês struktäros formavimas

Rengiant kvartalo detalqj[ plan4 buvo vadovaujamasi Vilniaus miesto savivaldybês
teritorijos bendruoju planu (detalusis planas bendrajam planui neprie5tarauja), Vilniaus miesto
savivaldybes teritorijos skaitmeninio radijo ry5io tinklo baziniqstoðiq iSdöstymo specialiuoju
planu (schema), i5duotomis planavimo s4lygomis, atsiZvelgta i planuojamos teritorijos reljef4
bei atsiZvelgiant i Zemês sklypq savininkq poreikius.

Planuojamoje teritorijoje formuojama gyvenvieté, kuri bus aptarnaujama akligatviq
sistema. Tarp gyvenamosios teritorijos ir numatytos B kategorijos gatvês [siterpusi
formuojama komercines paskirties teritorija tarnaus kaip buferis gyvenamajai teritorijai nuo
judrios gatves triukSmo bei tar5os. I5 viso teritorijoje planuojamos 87 namq valdos (G/Gl), 5

komercinès paskirties sklypai (K/I(l), bei büsimr¿ gyventojq rekreacijai numatyti 2 atskiryiq
Zeldynq paskirties sklypai (EÆl ).



lvaùiavimai ir inZinerinis aprüpinimas namq valdoms numatomas i5 formuojamq D1-1

kategorijos gatviq (raudonqjq linijq plotis - 15 m), bei Dr-z kategorijos akligatviq (raudonqjq
linijq plotis - 12 m). þaùiavimas I planuojam4 teritorij4 numatomas i5 esamos Smèlio gatvès,

bei i5 numatytos B kategorijos gatves. Gatviq pletrai rezervuotos teritorijos formuojamos
atskirais inZinerines infrastruktäros (I/I2) paskirties sklypais.

1.4 Teritorijos tvarþmo ir naudojimo reZimai

Projektuojamos teritorijos statybiniai reglamentai pateikti detaliojo plano
pagrindiniame breZinyje. Teritorijos naudojimo budas nurodytas tiek spalva, tiek ir raide.

Reglamente nurod¡as maksimalios leidZiamos pastatq auk5tq skaiðiaus, maksimalaus
uZstatymo tankio þrocentais) (sklypo statiniq uZstatymo ploto santykis su sklypo plotu),
maksimalaus uãstatymo intensyvumo, i5reik5to bendrojo ploto tankiu (visq sklypo statiniq
suminio bendrojo ploto santykis su sklypo plotu) reikðmès. UZstatymo ribos nurodo ribq
kurios statiniai negali perZengti. Tarp pastatq bütina i5laik¡i reikiamus prie3gaisrinius
atstumus, irengti reikiamus gaisrines technikos privaZiavimus.

Rengiant pastatq techninius projektus, bütina i5laikyti reikiamus sanitarinius atstumus

iki esamo uZstatymo, uZtikrinti teritorijos aeracij4 ir insoliacij6 projektuoti vadovaujantis
atitinkamais Lietuvos Respublikos istatymais, STR ir kitais, Siq projekto daliq projektavim4
reglamentuoj anðiais, teises aktais.

1.5 Zeldynq poreikis

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro isakymu Nr. D1-694 nustatytas priklausomqiq

Zeldynq plotas procentais nuo viso Zemes sklypo ploto Vienbuõir¿ ir dvibuðiq gyvenamqjq

pastatq statþos sklypai - 25 o/o, o Prekybos, paslaugq ir pramogq objektq statybos sklypai -
15 % nuo Zemés sklypo ploto). Sklypuose, kurie patenka i gamtini karkas4 priklausomqjq

Zeldynq procentas - 50 % nuo Zemès sklypo ploto.



Priklausomr¡iq äeldynq norma (plotas) procentais nuo äemès sklypo ploto

Í,emës sklypo
naudojimo büdas

t4.ll
Zemès sklypo naudojimo pobädis [4.2]

ZeldyilL
iskaitant vejas ir
gèlynus, plotas nuo viso
Zemês sklypo ploto, %

Gyvenamosios
teritorijos

Vienbuðiq ir dvibuðiq gyvenamr¿iq pastatq statybos
sklvoai

25

Daugiabuðiq gyvenamqjr¿ pastatq ir bendrabuðir¿ statybos
sklypai

30

Auk5wbiniu swenamuiu namu statvbos sklypai 35

Visuomenines
paskirties teritorij os

Administraciniu pastatu statybos sklypai t5
Relisiniu bendruomeniu Dastatu statybos sklwai 20

Mokslo ir mokvmo Dastatu statvbos sklvoai:
vaiku lop5eliu-darZeliu. darZeliu 60

bendrojo lavinimo moþklq, specialiqjq moþkltt
auk5tesniuiu mokvklu. koleeiìu. auk5tuiu mokvklu

50

kitu mokslo ir mokymo istaieu pastatu staWbos 30

Kultüros k sporto pastaq statybos (bibliotehL kultäros
centru. muzieiu ir kitu kultÍiros istaieu. sporto kompleksu)

25

Sveikatos apsausos Dastatu statybos sklypai:
sanatoriiu 55

lisoniniu 45

polikliniku ir kitu sveikatos apsausos pastatu statybos 20

Pramonés ir san-
déliavimo objektq
teritoriios

Pramonés imoniu statvbos sklvoai 20

Sandéliavimo [moniq statybos sklypai t0

Komercinês
paskirties objektq
teritoriios

Prekvbos. oaslausu ir nramosu obiektu statvbos sklvpai 15

Laidoiimo oaslausu statiniu statvbos sklvoai l5
Desaliniu ir autoservisu statiniu statybos sklypai I

InZinerinès
infrastrukttiros
teritorijos

Susisiekimo ir inZineriniq komunikacijq aptarnavimo
obiektu statvbos sklvnai

t2

Susisiekimo ir inZineriniq tinklq koridoriq sklypai Normuojami pagal

STR 2.06.01:1999

,,Miestr¿ miesteliq ir
kaimq susisiekimo
sistemos" (2n, 1999,
Nr.27-773\

Rekreacines
teritorijos

Ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastate (poilsio namq
sveikatingumo kompleksq motelir¡ kempingrS turizmo
baziu ir kt.) statvbos sklvoai

40

Trumpalaikio poilsio statinir¿ (stovyklavieðiq poilsiavieðiq
ir kt.) stawbos sklypai

50



Z.Inùinerine dalis

2.1 Bendrieji duomenys

Detaliojo plano tinklai planuojami pagal i5duotas detaliojo planavimo s4lygas:
l. UAIì ,,Grinda" detaliajam planavimui i5duotas s4lygas Nr. 10/109,2010-lI-29;
2. AB ,,TEO" i5duotas projektavimo sqlygas Nr. l-1567/2010,2010-ll-22;
3. UAB ,,Vilniaus vandenys" i5duotas detaliojo planavimo s4lygas Nr.10/1086 2010-11-

25;
4. AB ,,Lietuvos dujos" Vilniaus filialas i5duotas projektavimo sqlygas detaliajam planui

Nr.977, 2010-ll-25;
5. AB ,,R)¡h¿ skirstomieji tinklai" i5duotas technines sqlygas Nr. 30100-rc-025412010-l l-

29;

2.2 Vandentiekis

Proj ektuoj amo obj eho vandens por eikiai :
q¡,rr*:12,58 m3/h;

qo=l15,40 m3ld;
q^"¡42,I1 täkst.m3/metus.
Pirmiausia pabrèùiama, kad auk5ðiau nurodyti vandens poreikiai yra preliminarüs ir turi büti

tikslinami kitoje projektavimo darbq stadijoje - rengiant technin[ projektq.
Planuojamo buitinio vandentiekio sprendiniai paruo5ti vadovaujantis UAB ,,Vilniaus

vandenys" 2010 11 25 pateiktomis detaliojo planavimo sqlygomis Nr. 10/1086. Pagal s4lygas
teritorija vandeniu turêtq büti apräpinama ið ank5ðiau suprojektuotq vandentiekio tinklq (UAB
,,Projektq gama=', C'S'D ir ,,Vilniaus hidroprojektas" paruo5t4 projektinç dokumentacij4 ,,Neries
upes baseino II investicijq paketo pirkimo dokumentr¿ ir techniniq specifikacijq parengimas
prioritetiniams objektams Vilniaus miesto savivaldybei. Vandentiekio bei nuotekq tinklq nauja
statyba Siaurines Pilaités dalyje", kompl. Y12007N64-TP". Taöiau per projekfo ruo5imõ laii4
gretimose teritorijose buvo atlikti ir pawirtinti kiti projektai.

Detaliuoju planu numatomas Ziedinis vandentiekio tinklas prijungiamas prie anksðiau
suplanuotq vandentiekio tinkh¿ (ä. priedas Nr. l. Detalus planas,,Teritorijos prie Smalinès ir
GelaZiq gatviq sankirtos detalusis planas' Zymuo 9078-00-IT-01, projektuotojas ,,Vilprojekfas",
organizatorius Vilniaus miesto pletros departamentas. Prilarta 2011.06.01-02 prítarimo Nr,1-23-18
A  P ). Smélio g. rengiamo detalaus plano teritorijos iki ank5ðiau suplanuotos
teritorijos planuojamos dvi vandentiekio linijos kurios planuojamame kvartale sudaro ùiedq,.

Gaisriniai hidrantai i5destomi pagal normatyvinius reikalavimus, kas 150 -200 metrq.
Vandentiekio tinklq apsaugos juosta yra po 2,50 m I abi puses nuo vamzdZio a5ies.
Techninio projekto metu, vietose kur planuojamas tinklas nei5laiko normatyvinir¿ atstumq iki

kitq projektuojamq tinklq ir statiniq vamzd[ montuoti dekle.

2.3 Prie5gaisrinè sauga

Planuojamoje teritorijoje vienu metu gali kilti 1 gaisras. Pagal ,,Lauko gaisrinio vandentiekio
tinklai ir statiniai. Projekfavimo ir [rengimo taisykles Nr.l-66 , 2007-02-22." 4-q.lentelç lauko
gaisrams gesinti reikés 20 lls vandens. Reikalingas vandens kiekis gaisro gesinimui,kai gaisro
trukme 3 val.,yra:

sis vandens kiekis i u"'¿ff*äåî';:,:?t;ttrJ":;,g,låx1,'*. vandentiekio tinkras
planuojamas Ziedinis. Prie5gaisriniai hidrantai numatomi kas 150 - 200 m. Esant poZeminiam
parkavimui ir pagal norrnas jq gesinimui bütina automatine gaisry gesinimo sistem4 vanduo tam
tikslui sukaupiam¿N rezervuaruose.



2.4 Buitinè nuoteþné

P r oj e huoj amo o bj e la o b ui t iniq nuot e k4 p or e iki ai :
q¡rrr*:I2,58 m3/h;
qo:l15,40 m3ld;
q^r¡= 42,11 täkst.m3/metus.
Pirmiausia pabreZiama, kad auk5ðiau nurodyti buitiniq nuotekq kiekiai yra preliminar[is ir turi

btiti tikslinami kitoje projektavimo darbq stadijoje - rengiant techniniprojekt4.
Planuojamo buitinio nuotakyno sprendiniai paruo5ti vadovaujantis UAB ,,Vilniaus vandenys"

2010 lI 25 pateiktomis detaliojo planavimo s4lygomis Nr. 10/1086. Pagal selygas teritorija
vandeniu turetq büti aprtipinama i5 ank5ðiau suprojektuotq vandentiekio tinklq (UAB ,,Projektq
gama*, C'S'D ir,,Vilniaus hidroprojektas" paruoðt4projektinç dokumentacijq,,Neries upes baseino
II investicijq paketo pirkimo dokumentq ir techniniq specifikacijq parengimas prioritetiniams
objektams Vilniaus miesto savivaldybei. Vandentiekio bei nuotekr¿ tinklq nauja statyba Siaurinês
Pilaites dalyje", kompl. V12007N64-TP". Taðiau per projekto ruoSimo laikq gretimose teritorijose
buvo atlikti ir patvirtinti kiti projektai.

Detaliuoju planu numatomas savitakinis nuotekq tinklas kuriuo nuotekos nuvedamos iki
a¡ksðiau suplanuotr¿ buitiniq nuotekq tinklq (Zr. priedas Nr. 1. Det¿lus planas ,,Teritorijos prie
Smalinès ir GelaZir¿ gatviq sankirtos detalusis planas' Zymuo 9078-00-IT-01, projektuotojas

,,Vilprojektas", organizatorius Vilniaus miesto plètros departamentas. Prítartø 2011.06.01-02
prítarímo Nr.1-23-18 A  P ). Dél reljefo nelygumq teritorijoje numatoma buitiniq
nuoteþ siurblinè kurios pagalba nuotekos sutekinamos iki savitakiniq nuoteþ tinklq. Prie5

[sijungiant i savitakini tinkl4turi büti numatytas slegio gesinimo Sulinys. Siurblines na5um4tikslinti
techninio projekto metu, kai bus suskaiðiuoti tikslüs susida¡anðir¿ nuotekq kiekiai.

Prie5 siurblinç turi büti statoma [tekejimo kolektorir¿ uZdaromoji armatÍira, kiekvieno siurblio
slegvamzdyje turi büti þontuojamas atbulinis voZtuvas ir uådarymo armatûra. Po siurblinés, ant
sleginès linijos turi bÍiti numatoma susidariusir¿ buitinir¿ nuotekq apskaita.

Planuojamai buities nuotekq siurblinei numatoma apsaugos zona 10 m.
Projektuojømo irengínío sønitørínè øpsaugos zona (SAZ) lygi 10 m. Sìo¡e zonoje:

SAZ teritorijoje negali büti statomi gyvenamieji namai, viesbuðiai ar kiti trumpalaikio
apgyvendinimo pastatai, Svietimo, sveikatos prieZiüros ir slaugos [staigos, neturi büti [rengiamos
vandenvietes, kurioms turi büti nustatSrtos sanitarinès apsaugos juostos, taip pat rekreacijos
teritorijos ir pramoginiq renginiq atviri ar uùdai' statiniai.

SAZ teritorija negali büti naudojama aplink4 ter5ianðiq objektq (tar5os Saltiniq) plètrai, jei del
tokios pletros cheminès, fizikines, biologinès ta¡Sos ribine verte vir5ys nustat¡rtas didZiausias
leistinas koncentracij as.

SAZ naudotojai privalo j4 tvarkyti laikydamiesi nustat¡rtq ükines komercines veiklos
apribojimr¿ taip pat privalo räpintis SAZ apùeldinimu, Zeldinir¿ prieZiüra, jq gausinimu bei
atnaujinimu, füio subjektas, kuriam nustatytos SAZ ribos, turi organizuoti aplinkos tar5os Saltiniq
poveikio aplinkai stebèjimus ir prireikus imtis priemoniq aplinkos tar5ai maZinti.

Buitiniq nuotekq tinklq apsaugos zonos plotis yra po 2,50 m i abi puses nuo vamzdZio aSies.

Techninio projekto metu, vietose kur planuojamas tinklas nei5laiko normatyviniq atstumq iki kitq
projektuojamq tinkh¿ ir statinir¿ vamzd[ montuoti dekle.

2.5 Lietaus nuotekq tinklai

Centralizuotq lietaus nuotekq tinklq ir ai5kaus
teritorijoje nera.

Planuojama dali lietaus vandens sufiltruoti teritorijoje, kita dalis (nuo pagrindiniq gatviq)
nuvedama I anksðiau suplanuotus lietaus nuotekq tinklus (Detalus planas ,,Teritorijos prie Smalinés
ir Gelaãiq gatvir¿ sankirtos detalusis planas' Zymuo 9078-00-IT-01, projektuotojas ,,Vilprojektas",
organizatorius Vilniaus miesto pletros departamentas. Prítørtø 2011.06.01-02 prítørimo Nr,1-23-18
A  P ). Dëtl reljefo nelygumq teritorijoje numat¡rta lietaus nuoteþ siurbline, prieð
jq suplanuota akumuliacine lietaus vandens talpa ([renginiq na5umus reikia tikslinti techninio



projekto metu). Surenkamos pavir5inês nuotekos nuo galimai ter5iamq teritorijq prie5 filtruojant I
gruntq turi büti valomos naftos ir smelio gaudyklése (q naSumq ir butinum4 tikslinti techninio
projekto metu [vertinus galimai ter5iamq teritorijr¿ plotus).

Norint nustat¡rti kur galima nuvesti pavir5inius vandenis buvo atlikti geologiniai tyrinejimai (D.
Sutikimai, papildomi dokumentai). Gauti reanløøiparode, kad planuojamoje teritorijoje gruntai yra

[vairtis. Komercinés paskirties plotuose sutinkami smelis-Zvyras, o gyvenamosios paskirties -
daugiausia maùai laidus priemolis ir dulkis; iSsþrus plotq esant[ Zemumoje. Ten irgi sutinkamas
smelis-Zvyras. Gruntiniai vandenys ãemesnése vietose ym 2,5 - 3 m gylyje, o auk5tesnese vietose
giliau negu 6 m. Visa tai rodo, kad nesant galimybiq nuvesti lietaus vanden[ [ pavirðinius vandens
telkinius, i5 principo vieninteliu pavir5init¿ nuoteþ priimtuvu gali büti tik gruntiniai vandenys.
Taðiau norint prakti5kai tai padar¡i reikia atitinkamq teritoriniq strukttirq ir pavir5iniq nuoteþ
filtravimo [rengimq.

2.5. 1 Pavir5inir¿ nuoteþ warþmo sistema

Siai koncepcijai patikrinti ir reikalingiems filtraciniq [renginiq plotams nustat¡rti buvo atlikti
filtraciniai skaiðiavimai. Kadangi Lietuvoje nera patvirtintq filtraciniq skaiðiavimq metodikr¿ jie
buvo atlikti pagal Vokietijos normatyvus; Planung Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagaswasser, Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138, 2002 DWA (Kritulir¿ vandens
fi ltravimo [renginiq planavimas, statyba ir eksploatavimas).

Pavir5iniq nuotèþ kiekis ir filtraciniq [rengini4 parametrai tiesiogiai priklauso nuo
planuojamos teritorijos urbanistiniq charakteristikq. Jos pateikiamos 1 lenteleje.

I lentele
Planuoj amos teritorijos urbanistines charakteristikos

lemés naudojimas 'avir5iaus dangos tipas Plotas,ha

iyvenamos paskirties

itosai 1.35

iatves l.ll
ialisatviai 0,35
,IeuZstatvtas olotas s.33

Viso 8,35

(omercinês paskirties
Setos dansos 0,96
,leuZstaM¿s plotas r.74

Viso: 2,40

I5 viso: 10,75

Vadovaujantis ATV-DVWK-A 138 filtraciniams skaiðiavimams atlikti, pirmiausia
reikia paskaiöiuoti sqlyginius kietq d*gU plotus. Sie skaiðiavimai buvo atliekami pagal formulç:

Aui: Ae* C
Cia:
Ae - faktinis atskiros kietos dangos plotas;
Aui - s4lyginis atskiros nelaidZios dangos plotas;

C - nuotekio koeficientas.
Po to skaiðiuojamas santykinis kiekvienos dangos tipo ,,[na5as" I bendr4 nuoteki ir bendras

sqlyginis nelaidus plotas:

(1)

Au: l(Aei C)

Skaiðiavimq rezultatai pateikiami 2 lenteleje

(2)

2 lentele



S4lyginiai kietq dangq plotai gyvenamosios paskirties teritorijose

Pavir5iaus dangos
tipas

Plotas,ha rluotekio koeficientas i4lyginis kietq dangq
plotas, ha.

(fì: 
^i 

c)
itosai 1.35 0,95 t^28

iatves 1.11 0,9 1,00

ialisatviai 0,35 0,75 0.26
,leuZstafi¡tas olotas 5,33 0,15 0.80

Viso 8,35 Ã:u:3,34

Gyvenamosios paskirties plotuose pavir5ines nuotekos yra surenkamos gatvése suprojektuotu
nuotèkq tinklu. MaZdaug du treðdaliai Siq pavir5iniq nuotekq nuvedama I reljefo paZemêjim6 kur
yra suprojektuota ùalia zona ir laidüs gruntai. Ten suprojektuotas filtracinis [renginys (filtracine
loma, I pav.). Kita (maZdaug treðdalis) pavirsiniq nuotekq dalis i5 gyvenamosios teritorijos
nuvedama I komercinés paskirties plotus, kur irgi numatoma sufiltruoti I grunta.

Augalinis dirvoZemio

sluoksnis >0.1m

Pritekejimo latakas

Persipylimo

Éulinys

Norint nustatyti ar pavyks i paZemejimq atitekant[ lietaus vandeni sufiltruoti toje aik5teleje,

buvo atlikti susikaupianðio vandens türio (V) skaið:iavimai.

(3)

Cia:

lu - s4lyginis nelaidus plotas, m2,'

ls - filtruojantis (laidus) plotas, m2;

k¡ - fil1.racijos koeficientas, m/s;

rp - lietaus apkrova, llslha;
D - skaiðiuotino laikotarpio trukme;

f7 - atsitiktinumo (atsargos) faktorius.

Kaip matyti iS (3 ) formules, skaiðiavimams atlikti reikalinga Zinoti filtravimo irenginiq
lietaus apkrovas (r¿ ). Jos, vadovaujantis STR 20.07,0I:2003,20 procentqtikimybes liütims, buvo
skaiðiuoj amos pagal formulç:

V :l(Au + Ar).10-7 . ro(,) - u, "7,. D .60. fz



Õia: 
r'D : T: A(T +B ) + c (4)

rp -lietaus apkrovos (liüties intensyvumas), Vs /ha;
T a¡ba (D) - litities trukme (skaiðiuotinas laiko tarpas), min.;
A, B ir c - geografiniai parametrai, nustat¡rti pagal STR 20.07,01:2003,9 priedq.

Numat¡rtos filtracijai Zalios zonos plotas yra -17 arq. Siekdami, kad potvynio metu Zaliame

plote besikaupiantis vanduo neuZlietq gretimq sklypq filtracines lomos plota@$ priememe 15

arq. [ 5i plot4 i5 santykinai nelaidaus ploto (lu =220 arq) vanduo bus atvedamas pavir5iniais

latakais. Atlikdami skaiðiavimus pagal (3) formulç filtracijos koeficient4 (fry ), vadovaudamiesi
geologiniais tyrinejimais ir filtracinio irenginio konstrukcija (1 pav.), émême lygq 0.0001 m/s, arba

8,64 mlpar6 o atsargos koeficientq(f2 : 1,2).:

vM = [(22000 + I 500) . I 0-7 . 

"a - 
t soo 

I' l:0* 
]. D . 60 . 1,2

2

Supaprastinus skaiðiavimus gavome tokiq i5rai5kq:

V, =f0,169.rd -5,41.D

Naudodamiesi Sia i5rai5ka skaiðiavimus atlikome priartejimo büdu. Skaiõiavimq ren¿ltatai

Pateikiami3lenteleje' 
3lentere

Lomoje susikaupusio vandens ttirio skaiðiavimai.

,ietaus trukmé (D), min. Vidutine laikotarpio lietaus

apkrova (rn),Uslha.
Susikaupçs vandens turis, m'

20 t57 422

30 t23 461

45 93 464

60 60 293

Gauti rczultatai rodo, kad pavojingiausia uZliejimui yra 45 min.trukmes liutis. Jos metu
potencialiai gali susikaupti apie 464 m3 vandens. Rekomenduojamas lomos uãliejimo gylis yra 0,3

m. [vertinus Slaitt¿ nuolydi praktiðkai, lomoje gales susikaupti (1450 *0,3) 435 nl' vandens. Tai
rodõ, kad viso perteklinio vandens nepavyks sukaupti ir suiltruoti lomoje. Dalis jo (apie 29 m3)

tures btiti nuvedama uZ lomos ribU i kitus filtracinius [renginius. Tam yra suprojektuotas nuvedimo
latakas (l pav.). Jo [rengimas bei funkcionavimas yra svarbus ir ava¡iniu ar ekstremaliu atvejais.

Pagal ATV-DVWK-A |38 siekiarft, kad filtracinis laukas (filtracine loma) bütq ilgaamZe ji turi
büti uZliejama ne ilgiau kaip24 vd. Si4s4lygqpatikrinome pagal formulç:

t:2zlk¡ (5)

ðia:
t- uZliejimo laikas, s;

z - leistinas lomos uZliejimo gylis, m;
k¡ - frlfiacijos koeficientas, m/s.

Priemç uZliejimo gyli 0,3 m, o filtracijos koeficientq 0.0001 m/s, gavome uZliejimo laik43000
sek, arba 50 min. Tai pilnai atitinka reikalavimus.



Komercinés paskirties sklypuose pagal normatyvus leidZiama [rengti 40 procentq kietq dangr¿.

Pagal komercines paskirties bendr4 plota (1 lentelè) tai sudarys (2,4 * 0.4) 0.96 ha. Pavir5inis
nuotökis formuosis ne tik nelaidZiuose bet ir neuZstat¡rtuose plotuose. Tai [vertindami pagal (2)
formulç paskaiðiavome komercines paskirties sklypq s4lyginius kietq dangq plotus (4 lentele).

4lentelè
Sqlyginiai kietq dangr¿ plotai komercinês paskirties teritorijose

Pavir5iaus dangos
tipas

Plotas,ha rluotékio koeficientas iqlyginis kietq dangq
plotas, ha

(fì: Aic)
í.ietos dansos 0.96 0.90 0,86
,leuZstatntas olotas t-t4 0.15 0,26

Viso 2.40 l,l2

I5 4 lentelés matome, kad s4lyginis kietq daogr't plotas yra l.l2 ha. Sioje zonoje, kaip jau
buvo mineta, dar reikes sufiltruoti vanden[ i5 dalies gatviq ir kitq aplinkiniq plotrU viso papildomai
sudaranðiq 1.1 ha s4lygiSkai nelaidZiq plotq.Tuomet bendras pavir5ini nuotéki formuojanðiu
s4lyginiqkietqdangqplotas (Au) bus 2.2ha. Vadovaujantis ATV-DVWK-A 138 tokiose
s4lygose tikslinga projekfuoti taip vadinamus ,,sausus'o tvenkinius. Juose vanduo susikaups tik
dideliq liäõiq metu. Tokius tvenkinius galima irengti numatomuose Zaliuose plotuose. Reikalinga
tvenkiniq túr[ mes paskaiðiavome pagal ATV - DVí|/K-A / 38 duotq formulç :

V =(Au.l0{ . roøt-Q).D.60.f2 (6)

Cia:

lu - sqlyginis nelaidusplotas, m2;

Qs - [sisunkiantis debit¿s, m3 /s;
tp - lietaus apkrova, Uslha;
D - skaiðiuotino laikotarpio tnrkme, min.;
fz - atsitilr.lrinumo (atsargos) faktorius.

[sisunkiantis debitas gali büti skaiðiuojamas pagal toki4 formulç: Qs : As*kf . Taõiau tam
reikia Zinoti büsimq sugerianti plote. Kai 5is plotas neZinomas, konceptualioje lietaus nuvedimo
sistemos projekøvimo stadijoje, jis gali büti skaiðiuojamas pagal tokiq formulç: Qs = Att* q. Cia q

isisunkimo modulis, Usftta. Jis priklauso nuo grunte filtracinir¿ savybig filtruojamo pavir5iaus
apZeldinimo tþo, suspenduotq dalelir¿ sedimentacijos s4lygq ir kita. Pagal Vokietijoje sukaupt4
patirti mtisq atveju j[ galima priimti: q:4 Usftra.

[statç minetas kintamqjq reik5mes i (6) formulç gavome toki4 sukaupiamo vandens ttirio
iSrai5k4:

Y = (2,2'10{ . ro(n) - 4* 2,2). D. 60. fz
Suprastinç 5i4 i5ra5kq gavome:

V = (0,1658.ro(,) -0,63). D .

Skaiõiavimus pagal 5i4 i5raik4 atlikome priartejimo büdu. Skaiðiavimq rezultatai pateikiami 5

lenteleje
5 lentele

,iet¿us trukme (D), min. Vidutine laikotarpio lietaus

apkrova (rù,lls/ha.
Susikaupçs vandens turis, Ín'

90 4s.4 589

"Saus{' tvenkiniq tdrio skaiðiavimai



t20 36.8 622
240 22.4 698
480 12.4 638

Gauti rczultatai rodo, kad pavojingiausia uZliejimui yra 240 min. (4 val.) trukmes liütis. Jos

metu tvenkiniuose susikaups 698 mr vandens. Rekomenduojamas tvenkiniq uZliejimo gylis yra 0,5
m. Tuomet tvenkiniq plotas bus (698/0.5) 1396 ^m2. lvertinus Slaiq nuolydi galima priimti, kad
tokie ,,sausi" tvenkiniai tures uZimti apie 1500 mt , arba 15 arq.

Pagal ATI/-DVWK-A 138 sieþ,tant, kad filtracinis laukas (ar sausas tvenkinys) bütr¿ ilgaamZiai,
jis turi btiti uÈliejamas ne ilgiau kup24 val. Si4s4lygqpatikrinome pagal formulç:

t= 2zJ k¡ ln (7)

ðia:
t- uZliejimo laikas, s;

z - leistinas lomos uZliejimo gylis, m;
k¡ - frltacijos koeficientas, m/s;
n - filtraclos koeficiento pataisa, ivertinanti filtracijos metu vykstanðius sedimentacijos

procesus.
Sie procesai priklauso nuo pavir5inir¿ nuotékq uZter5tumo, gruntq filtracijos koeficiento,

tvenkinio dugno augalijos ir pan. Pagal Vokietijoje sukaupt4 patirt[ müsr¿ atveju Sio koeficiento
reikSme turetq büti apie 5. Prièmç uZliejimo gyli 0,5 m, o filtracijos koeficient4 pagal atliktus
geologinius tyrimus, 15 m/d, arba 0.000174 mls, mes gavome uZliejimo laik4 28571 sek, arba 8
val. Tai pilnai atitinka reikalavimus.

Sausi tvenkiniai i5destomi visuose komercines paskirties sklypuose, priklausomai nuo sklypr¿

plofl¿. Tikslesnes jq vietos nustatomos statybos plano rengimo metu.
Visi 5ie skaiðiavimai atlikti su prielaida, kad visi pavir5inir¿ nuotekq warþmo sistemos

elementai funkcionuos savaranki5kai. Taðiau i5 tikro jie dirbs kaip vieninga sistema. Norint tai

ivertinti tolesnese projektavimo stadijose reikes atlikti detalesnius geologinius tyrinejimus ir
vandens j udèj imo lietaus nuvedimo sistemoj e modeliavimq.

2.6 Telekomunikacij q tinklai

Telekomunikacijq tinklq projektas atliktas pagal AB ,,TEO" i5duotas projektavimo sqlygas

Nr. 1 - 1 567 12010, 2010-I I -22;
Planuojamoje teritorijoje numatoma viet¿ komutacinei spintai, kurios pajungimas numatomas

nuo anksðiau suprojektuotq rySir¿ tinklq (ä. priedas Nr. l. Detalus planas ,,Teritorijos prie Smalines
ir GelaZiq gatviq sankirtos detalusis planas' Z¡rmuo 9078-00-IT-01, projektuotojas ,,Vilprojektas",
organizatorius Vilniaus miesto pletros departamentas. Prilarta 2011.06.01-02 pritarímo Nr.1-23-18
A  P ). Suplanuota ry5iq kabeliq kanalq sistema Smeolio g. iki planuojamo
Selterio paklojant HDPE vamzd[ d-63mm. Nuo komutacines spintos iki projektuojamq pastatq
projektuojama rySiq kabelir¿ kanalq sistema, numatant HDPE vamzdZius d-50 mm ir Sulinius RKS-
2 tipo.

2.7 Lauko dujotiekis

Projektas atliktas vadovaujantis AB ,,Lietuvos dujos" Vilniaus filialas iSduotas projektavimo
s4lygas detaliaj am planui Nr. 977, 20 I 0 - I l -25 .

Pasijungimas - anksðiau suplanuotr¿ vidutinio slegio tinklq (ä. priedas Nr. l. Detalus planas

,,Teritorijos prie Smalines ir GelaZiq gatvit¿ sankirtos detalusis planas Zymuo 9078-00-IT-01,
projektuotojas ,,Vilprojektas", organrzatorius Vilniaus miesto pletros departamentas. Pritarta
2 0 1 1. 0 6. 0 I -0 2 p rítarìmo Nr. 1 - 2 3 - I I A  P  ).

Projektuojamiems sklypams numat¡rta dujotiekio [vadai.
Dujotiekis projektuojamas gatvés raudonqjq linijq ribose. Jei dujotiekis patenka I sklyp4jam

suteikiamas servitutas, kuris skirtas inZineriniams tinklams tiesti ir eksploatuoti.



Projektuojamo dujotiekio apsaugos zon4 sudaro Zemes juosta i5ilgai dujotiekio trasos, kurios
plotis -po2 metrus abipus dujotiekio aõies.

Jeigu dujotiekis patenka po projektuojama gatve, tai jis turi büti þilintas ne maZiau kai 1,0m
iki vamzdäo (deklo) vir5aus.

Dujotiekis turi buti projektuojamas i5 didelio tankio polietileno PE80 klasès Zaliavos,
atitinkanðio LST EN 1555. Vamzdùiai, jungiamosios detales, medZiagos ir uZdarymo [taisai,
naudojami tiesiant dujotiekius, turi büti sertifikuoti statybos techninio reglamento nustat¡rta tvarka.

Projektuojant ir montuojant dujotieki reikia vadovautis ,,skirstomqjq plieniniq dujotiekiq
[rengimo taisykles", o taip pat ,,skirstomqjq polietileniniq dujotiekiq [rengimo taisykles", kurios
patvirtintos Lietuvos Respublikos ükio ministro 2008 m. sausio 9 d. [sakymu Nr. 4-6.

2.8 Elektros tiekimas

Elekfros energijos tiekimo projektas atliktas pagal AB ,,R)¡tr¿ skirstomieji tinklai" i5duotas
technines s4lygas Nr. 3 0 I 00- l0 -025 41 2010 -1 l -29.

Projektuojamoje teritorijoje numatomos 2 modulines transformatorines pastotès MT-l ir MT-
2 su dviem 1000 kVA galios transformatoriais, kurios pajungiamos nuo 10kV OL atramos 33212.
Elektros tinklams patenkantiems i oro linijos apsaugos zon4 privaðiuose sklypuose yra gautas
sklypo savininko parei5kimas del Zemes naudojimo s4lygq.

Pagal detaliojo planavimo s4lygas reikia numat¡rti 10kV KL tarp TP Vir5uli5kês arba

d,luolyne TP ir SP 2l2,taéiau Sis sprendinys jau yra suprojektuotas ankstesniu projektu (10kV KL
,,Tarp Vir5uli5kes - SP2l2-Kvart¿las tarp Õekoniðkiq GeleZiq (Zujunq) ir Vames g. Statybos
projektas. 2012m MPD patvirtinimo Nr. 12 2686,2012-10-30; LESTO /,.N  perZiürèjo
2012-0s-22).

Nuo planuojamq MT iki planuojamq sklypr¿ projektuojamas 0,4 kV kabelinis tinklas,
numatant tranzitines kabelines dèZes su apskaitomis. Privaðioje Zemèje elektros kabeliams
nustatomi servitutai, o valstybineje - pateikiamas sutikimas i5 Nacionalinês Zemés tarnybos prie
äemës ükio ministerijos. Atstumus tarp projektuojamq l0 kV ir 0,4 kV kabeli% susikirtimuosè su
esamom inZinerinèm komunikacijom, i5laiþrti pagal galiojanðius EIT reikalavimus.
Projektuojamus susikirtimus su gatvemis atlikti po asfalto danga uZdaru bÍidu. Baigus darbus
atstaþrti i5ard¡as dangas.

Visa elekfros lrangq pagalbiniai irenginiai ir instaliacines detalös turi atitikti
eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

-auk5ta [tampa 10 kV,
- ùema itampa 40A+5% I 230 Y+5%;
- 3 fazês, TN-C-S posistemé;
- daZnis 50H2.

2.9 Ap5vietimo tinklai

Planuojamos teritorijos gatvese numatomas kabelinis ap5vietimo tinklas. Prijungiamas
planuojamq moduliniq transformatoriniq MT-l ir MT-2.

Sviestuvr¿ galia, kabelio skerspjüvis ir kiekis, atramq aukðtis, tarpstiebio ilgis turi
sprendZiamas kitose projekto stadijose.

nuo

bäti



3. Visuomenès sveikatos dalis
l. Planuojamoje teritorijoje gyvenamieji pastatai nepatenka I apsaugos zonas,

nustat¡rtas pagal speciali4sias Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygas.

2. Minimalüs atstumai nuo esamr¿ bei statomq pastatr¿ iki garaä¿ ir atvirqaik5teliq
nustatomi pagal STR 2.06.01:1999 "Miesh5 miesteliq ir kaimr¿ susisiekimo sistemos": ,,3.4.
Atstumai nuo antÈemini4 garaÈ4 ir atvir4 automobíli4 stovèjimo aikíteli4 iki
gnenam4iq namq ir visuomenini4 pastøty lang4 taip pat molcykl4ir kitq vaik4 þtaig4
bei medicinos stacionarq teritorij4 ribq turi bûti ne maàesni uà nuroþtuosius 1I
Ientelëje. "

lentelèMinimalíis atstumaí iki saraiu ir aikßtel
Objehai, iki kuri4
nustatomi

Atstumai

Atstumas nuo antàeminiq garaà4 ir atviry automobili4 stovèjimo
aikíteliq (m), kni maíinry skaiöius :

l0 ir maÈiau I 1-50 5LI00 t0t-300 Daupiau kaip 300
Gyvenamieji namai
Visuomeniniai pastatai
Vaik4 istaigos
Medicinos istaigy
stacionarai

IO
10
15
25

t5
t0
25
50

25
15
25
*

35
25
50
¡t

50
25
+

r¡

3. Siekiant uZtikrinti nattiralaus ap5vietimo s4lygas, bei, kad nebütq paZeisti
gretimq sklypo savininkq ar naudotqjq interesai, planuojamoje teritorijoje uZstatymo zona
formuojama nustatomai Siuos maàiausius atstumus nuo statiniq iki gretimo sklypo ribos - 8,5
m pastato auk5ðiui, ne maZiau kaip 3 m. Auk5tesniems pastatams Sis atstumas didinamas 0,5
m kiekvienam papildomam pastato auk5öio metrui. Planuojant naujus statinius turi büti
i5laikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamose teises
aktuose tos paskirties pastatams nustat¡rti insoliacijos ir natüralaus ap5vietimo reikalavimai. Si
s4lyga [traukta I pagrindin[ detaliojo plano breZin[.

4. Planuojamai teritorijai saugaus geriamojo vandens tiekimas numatomas i5

ank5ðiau suprojektuotq vandentiekio tinkh¿. Buitines nuotekas planuojama i5leisti i ank5ðiau
suprojektuotus buitiniq nuotekr¿ tinklus. Susidariusios tikio ir buitinês atliekos bus
komplektuojamos I konteinerius ir i5veZamos I buitiniq atliekq s4vartyn4 bei antriniq Zaliavq
surinkimo punktus pagal sutart[ su specializuotomis [monemis.

5. Pagal Pilaités architektürinés-urbanistines ir inZinerines pletros koncepcij4
planuoj amoj e teritorij oj e numatomos Siq kategorij r¿ gatves :

- naujai projekfuokama pagrindine B2 kategorijos GeleZiq gatve, kaip esamos Zujünq
gatvès tçsinys.

;pagalbines Dl, D2 kategorijos gatves kvart¿lo aptarnavimui.
Salia planuojamos B kat. gatves numat¡rtos komercinös paskirties teritorijos, su

mintimi, kad jos tarnaus kaþ buferis nuo triuk5mo toliau nuo plento projektuojamoms
gyvenamosios paskirties teritorijoms. I5vystyta komercines paskirties teritorija maZins
triuk5m4 ir oro tar5qtoliau nuo B kat. gatves projektuojamoms gyven¿rmosioms teritorijoms.

Pagal HN 33:201l,2lentelè. DidZiausi leidZiami triuk5mo ribiniai dydäiai, naudojami
triuk5mo strateginio kartografavimo rezultatams [vertinti :



Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas L¿*,
dBA

Ldi"oo.,

dBA
fr"¡t¡.o

, dBA
Ln"ktiesr

dBA

I ) 3 4 5 6

I Gyvenamqjq pastatq (namÐ ir visuomeninés paskirties pastatq

(i5sþrus maitinimo ir kultäros paskirties pastatus) aplinkoje,

veikiamoje hansporto sukeliamo triuk5mo

65 65 60 55

2 Gyvenamqjr¡ pastatq (namÐ ir visuomeninés paskirties pastatq

(i5sþrus maitinimo ir kultäros paskirties pastatus) aplinkoje,

veikiamoje pramonines veiklos (iðsþrus hansport4) stacionariq

triuk5mo Saltinir¿ sukeliamo triuk5mo

55 55 50 45

Sva¡bu atkreipti dêmesi kad techniniq projektU metu gali büti imtasi papildomq
priemoniq triuk5mo lygiui matinti. Taip pat techniniq projektq metq, galima numatyti
papildomas sqlygas komercines paskirties objektams, siekiant uZtikrinti kuo didesnç apsauge
nuo büsimos B kat. GeleZiq gatves triukSmo bei oro tar5os.

Techninius projektus visoje teritorijoje rengti laikantis higienos normomis bei kitais

[statymais siekiant þyvendinti darnios plêtros principus.

6. Planuojamos teritorijos ribose ar jos prieigose i5dêstSrtq radiotechniniq objektq,
kurie skleistq elektromagnetine spinduliuotE, nera.



4. Teritorijq planavimo dokumentq
sprendiniq poveikio vertinimo klausimynas

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS
SRIÕIAI

1. Kokiq rezultaq tikimasi igyvendinus sprendinius?
Suformuoti nÍrmq valdas, komercines teritorijas kurios bus tvarkomos tinkamai.
2.Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos þlanuojamos srities) plêtra?
Bus duota galimybê þyvendinti bendrojo plano sprendinius, i5naudojami nenaudojami pagal
paskirti Zemès ükio sklypai.
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?
Prognozuoj amas ilgalaikis teigiamas efekf¿s.
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis?

þyvendinus detaliojo plano sprendinius, dabar nenaudojama teritorija bus urbanizuota todel
daugeliu aspekh¿ bus gaunamas tiesioginis teigiamas poveikis.
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamqkonkretaus sprendinio þyvendinimo poveiki

þasekmes)?
Detaliajame plane numat¡rti sprendiniai nenumato jokiai veiklos sriðiai neigiamo poveikio.
Prakti5kai visais poZiüriais Sio projektinio sprendimo þyvendinimas suteikia teigiamqpoveiki
(pasekmes).
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamqkonkretaus sprendinio þyvendinimo poveik[
þasekmes)?
Neigi amq pasekmiq nenumatoma.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

7. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks atskirq apskriðir¿ (regionq), savivaldybiq ar
vietoviq ekonominç plêtrq padidins ar sumaZins regionq skirtumus?
Dél maZq apimðir¡ skirtumq néra numatoma.
8. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks bendruosius pramones, Zemès ukio ir kitq ükio
sekforiq struktäros poþöius, jiems skirh¿ teritorijq (naudmenq) fondq?
Poþrtis neplanuojamas, nes Siai dienai Zemes ükio paskirties sklypai nera naudojami pagal
paskirt[.
9. Kok!poveiki sprendiniq þyvendinimas gali turèti teritorijos gamtiniq i5tekliq fondui ir jo
racionaliam naudoj imui ?
Poveikis nenumatomas.
10. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks bendrq¡ias investicijq ir verslo sqlygas?
Poveikio nenumatoma.
11. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks gamybos s4naudq pokyðius?
Del nedidelir¿ apimðir¿ poveikis nera numatomas.
12. Kup sprendiniq þyvendinimas paveiks gamybos paj egumq panaudoj imq?
Dél nedidelir¿ apimðir¿ poveikis nera numatomas.
13. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks [moniq konkurencingum4vidaus ir (ar) uZsienio
rinkose?
Dél nedideliq apimði% poveikis nera numatomas.
14. Kok[ poveik[ sprendiniq þyvendinimas gali turèti valstybès ar savivaldybir¿ biudZetams
(pajamos ar iSlaidos gali padideti, sumaZeti ar kita)?
Padidès mokami mokesðiai i savivaldybes ir valstybes biudZetus.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

15. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks atskin¿ regionq ar rajonq bendr4j4 socialinç
büklç?
Pokyõiq nesitikimasi del nedideliq detaliojo plano þyvendinimo masto.



16. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks gyventojq uZimtumq?
Nenumatoma.
lT.Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenés
raidq?
Nenumatoma.
18. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks Svietim4 kulttirqir sveikatos apsaug4?
Nenumatoma.
19. Kaip sprendinir¿ þyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai paZeidZiamus

asmenis, jaunimq jaunas Seimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)?
Nenumatoma.
20. Kaip sprendiniq þyvendinimas gali paveikti Zmones ir jr¿ sveikat4?
Nenumatoma.

rV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRASTOV AIZD¿IUT

21. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro koþbç?
Planuojamoje teritorijoje nenumatoma oro tar5os Saltini% kurie vir5ytq norminius leistinus.
22.Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos pavir5iniq ir poZeminiq
vandenq kokybç?
Pavir5inius vandenis numatoma tvarkyti pagal statybos techninius reglamentus, todèl
pavir5iniq vandens tvarkymas teigiamai paveiks teritorij4- sumaãès dirvos erczija, i5val¡i
vandenys papildys greta esamus pavirðinius vandens telkinius. PoZeminio vandens kokybei
nenumatoma itaka.
23.Kup sprendiniq þyvendinimas paveiks dirvoZemio i5teklius ir Zemes ükio naudmenas?
Zemës naudmenos ðiuo metu nèra i5naudojamos, todel ir Siuo aspektu neigiamqpasekmiq
nenumatoma.
24.Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinç ivairovç?
Neturima duomenq apie i5skirtinç biologinç [vairovç planuojamoje teritorijoje. Planuojam4
kad esamos ekosistemos prisitaikys prie naujq selygq.
25. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes?
Tokiq vertybiq teritorijoje nera.
26. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks gamtinç rekreacinç aplinkq?
Nepaveiks.
27.Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks kra5tovaizdùio ekologinç pusiausvyr4?
Nepaveiks.
28. Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks kra5tovaizdäio estetinç koþbç?
Nepaveiks.
29.Kaip sprendiniq þyvendinimas paveiks kultúros paveldo objekfus?
Planuoj amoj e teritorij oj e kultúros paveldo obj ektq nera.



5. Teritorijq planavimo dokumentt¿
sprendinir¿ poveikio vertinimo lentele

I Ieritorijq planavimo dokumento organizatorius Vilniaus miesto savivaldybér
dministracii os direktorius.

2. feritoriiu planavimo dokumento reneeias - UAB ..Reeroup proiektavimas".
J. feritorijq planavimo dokumento pavadinimas - apie 17 ha teritorijos Salia GeleZiq gatvês

letalusis planas.

4. Ry5ys su planuoj amai teritorij ai galioj anðiais teritorijr¿ planavimo dokumentais :

LR Teritorijr¿ planavimo [starymas 12in.,1995,Nr.107-2391;2004,Nr.21-617; 2006,Nr.66.
2429);
LR Zeldynq istatymas 7zin, 2007 ,Nr. 80-321 5).
LR AM isakymas ,,DËL PAVIRSINIU VANDENS TELKINIU APSAUGOS ZONU IF
PAKRANÕIU APSAUGOS ruOSTU NUSTATYMO TVARKOS APRASC
PATVIRTINIMO".
LR Vyriausybes 2004-07-16 nuta¡imas Nr.904 ,,Dèl visuomenès dalyvavimo teritorijt
planavimo procese nuostatq patvirtinim o" (Lin.,2004,Nr. 1 12-4189).
LR Vyriausybès 1992-12-16 nutarimas Nr.343 ,,Del specialiqjq Zemes ir mi5ko naudojimc
relygq patvirtinim o" (Lin,1992,Nr.22-652; 1996,Nr.2-43 su velesniais papildymais);
LR Vyriausybès 2004-07-16 nutarimas Nr.920 ,,Del teritorijr¿ planavimo dokumentr
rprendiniqpoveikio vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (Lin.,2004,Nr.1 13-4228).
LR Aplinkos ministerijos 2004-05-03 isakymas Nr.Dl-239 ,,Dèl detaliqjq planr¿ rengimc
ai sykliq patvirtinim o" (Lin,200 4,Nr .7 9 -28 09 ; 2 006,N r. I | 4 - 43 64);
Vilniaus miesto savivaldvbes teritorii o s bendrasis olanas.

5. ly5ys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinès trukmes strateginio planavimo dokumentais
,Vilniaus miesto 20rc-2020 metu strateeinis planas.

6. Status quo situacija - jei nebütq rengiamas detalusis planas ir toliau likh¿ nepriZiärimi ir

renaudoiami Zemes sklypai.
7. Iikslas, kurio siekiama þyvendinant teritorijq planavimo sprendinius - patikslinti sklypq

ribas, padalinti I sklypus, pakeisti tikslinç Zemès paskirti pagal bendrojo plano sprendinius

nustagrti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reùimq Galima veikla pagal Vilniaus m. bendrojc
plano sprendinius: funkcinê zona - maZo uZstatymo intensyvumo gyvenrimosios teritorijos
infrastruktäros teritorijos, ekstensyviam naudojimui [rengiami Zeldynai SV 2.3.2. Galim¿

veikla pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius: funkcinès zonos - intensyvian
naudojimui [rengiami Zeldynai, maäo uZstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos., S!
1.2.4. Uù*arymo reglamentai: maksimalus pastatq aukStingumas fü 3 auk5tq. Maksimalur

nZstatymo intensyvumas (UI) sklype: gyvenamajai paskirðiai 10,4, negyvenamaju<1,2.

8. Salimo sprendiniq poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio apra5ymas ir
.vertinimas)

9.

Vertinimo aspektai Ieigiamas (trumpalaikis,
.lsalaikis) poveikis

rleigiamas (trumpalaikis,
lsalafüs) ooveikis

Jprendinio ooveikis:
Urbanistiniu poZiüriu Planuojama veikla sudarys

ilgalaiki teigiam4 poveiki
lplinkai, nes teritorija bus
priZiürima ir tvarkoma, vystoma
[kinè veikla naudinga visuomenej
ir aplinkai.

ialimas trumpalaikis
reigiamas poveikis statybos
netu: triuk5mas, intensyvesni
ransporto judejimas.



apsaugos teritorij os reljefas yra
Ssaugojamas toks, koks yra Siai

lienai. Rengiant teritorijos
varkymo dokumentus yra
rumatoma galimybe keisti reljef4
ragal poreiþ.

lmas nerglamas
npalaikis poveikis statyb
u dèl dirvos erozijos,
ir5iniq nuoteþ sEra5q ir

{plinkos koþbes gyvendinus detaliojo plano
rprendinius bus suformuotas

¡yvenamqjq ruùmq kvartalas su

rtskirqj q rekreacinir¿ Zeldynq
eritorija bus sutvarkyta
retvarkoma aplinka ir pagerês

¡ietovès kokvbè.

Salimas neigiamas
rumpalaikis poveikis statybos
netu dêl dirvos erozijos,
ravir5iniq nuotekt¿ sq¡ra5q ir
)an.

Jigienos f eritorij oj e numat¡rtos galimybes
rtsirasti naujiems Zeldiniams.

Salimas neigiamas
:rumpalaikis infr astrukhros
liegimo metu þadidöjçs
riukSmas, automobiliq
;rautai. dulkètumas ir pan.)

3yventojq aprüpinimo
ransportu ir inZinerine
.nfrastruktära

\lumatoma perspekfyvinè
galimybö jungtis prie
rcntralizuotr¿ tinkh¿. Teritorij oj e

tormuojami 12-15 m ploöio
¡rivaZiavimai prie sklypq su
psisukimo aik5telömis.
Suplanavus teritorij4 ir padidejus
gyventojq skaiðiui, tikimasi, kad
radidés miesto transporto keleiviq
¡kaiðius. Taip pat numatom4 kad
rauji gyventdai suma.Zins

umeninio tansporto skaiðiq
æntrinese miesto vietovèse.

(vartale formuoj amos gatvès

rra r¿rmaus eismo, todèl
rapildomqtiuk5mo slopinimo
r oro tar5os ma¿inimo
rriemonir¿ nêra numatoma.
!{ustaðius galimq neigiam4
rlanuoj amo s komercines
reiklos bei transporto srautr¿

rcveiki bus numat¡rtos ir
:ealizuotos kompensacines
rriemones.

Jiülomos altemafios
rcveikis

lagal bendrqil plan+ kitq veiklos
iriðiq nêra numatyta

Detaliojo planavimo dokumento rengejas:  

R  K






