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1. BENDRI DUOMENYS
Statytojas

INTCAP OU

Statinio statybos vieta

Ukmergės g. 326, Vilnius

Statinio statybos rūšis

Naujo statinio statyba

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

Statinio paskirtis

Kitos paskirties inžinerinis statinys
01 Automatinės degalinės stoginė – kitos paskirties inžinerinis statinys
02 Techninis konteineris – kitos paskirties pastatas
03 Požeminiai skysto kuro rezervuarai – kitos paskirties inžinerinis
statinys

Projektuojami statiniai

04 Kiemo aikštelė (asfalto danga) – kitos paskirties inžinerinis statinys
05 Kiemo aikštelė (betono danga) - kitos paskirties inžinerinis statinys;
06 Specialus stendas nurodyti kainą ir kuro rūšį – kitos paskirties
inžinerinis statinys

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų
rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiai aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis,
standartais, higienos normomis, projektinių pasiūlymų rengimo ir užduotimi.
Projektiniai pasiūlymai, kuriems 2022-05-24 d. raštu Nr. 51-72386/22(3.3.2.26E-MPA) pritarė
Vilniaus miesto savivaldybė, viešinami pakartotinai patikslinus Techninio konteinerio (02) vietą
projektuojamame sklype.

2. TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS
Žemės sklypas (Nr. 4400-0869-1547) Ukmergės g. 326, Vilnius, kurio nuosavybės teisė priklauso
UAB „Self Storage Pašilaičiai“, INTCAP OU. Žemės sklypo, kuriame planuojama naujo paslaugų
paskirties pastato statybos darbai plotas – 0,8497 ha, kadastrinis Nr. 0101/0170:1090 Vilniaus k. v.
Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties
objektų teritorijos.
Žemės sklype yra registruoti šie statiniai:
1) Pastatas – Gyvenamasis namas, kurio bendr. plotas – 171,74 kv. m;
2) Pastatas – Garažas, kurio užstatytas plotas – 32,00 kv. m;
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3) Pastatas – Pirtis, kurio bendr. plotas – 119,07 kv. m.
Žemės sklypams yra taikomos šios žemės naudojimo sąlygos:
1) Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis);
2) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).

1 pav. Naujai statomo statinio vieta

2 pav. Naujai statomo statinio sklypas
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Žemės sklypas Šiaurės kryptimi ribojasi su Ukmergės g., rytų kryptimi ribojasi su komercinės
paskirties užstatytais sklypais, pietų kryptimi – neužstatytu sklypu, pietvakarių kryptimi – gyvenamųjų
namų (daugiaaukščio gyvenamojo užstatymo teritorija) ir kvartalu.
Sklypas, kuriame numatomi statinio naujo statinio statybos darbai, nepatenka į saugomas ar
„NATURA 2000“ teritorijas bei su jomis nesiriboja. Sklype nėra į saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir
augalinių rūšių. Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų ribas.
Sklypas, kuriame projektuojamas paslaugų paskirties pastatas, sudalintas į atskiras, naudojimosi
žemės sklypu dalis. Paslaugų paskirties pastatas projektuojamas „B“ sklypo dalyje.

3 pav. Naudojimosi žemės sklypu schema

Pagal Vilniaus m. sav. bendrąjį planą sklypas patenka į miesto dalies (rajonų) centro funkcinę
zoną. Galimas žemės naudojimo būdas - G2;K;V;R;B;I2;E; užstatymo tipas - perimetrinis reguliarus
(uždaro plano kvartalai); perimetrinis reguliarus (nepilnai uždari kvartalai); laisvo planavimo

4 pav. Vilniaus m. sav. Bendrojo plano ištrauka
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5 pav. Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano pagrindinis brėžinys su pažymėta
projektuojamo objekto vieta
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3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI
3.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
Projektuojamoje automatinėje degalinėje bus aptarnaujami lengvieji automobiliai. Degalai į
degalinę atvežami autocisternomis. Planuojamas visos paros darbo rėžimas. Degalinė automatinė,
pastovių darbo vietų nebus.
Automatinė degalinė projektuojama sklypo dalyje „C“, atokiau nuo Ukmergės g. Įvažiavimas į
sklypą iš Ukmergės gatvės, kitu projektu projektuojama įvaža. Iki automatinės degalinės sklypo dalies,
patenkama per kitu projektu projektuojamą pėsčiųjų taką ir automobilių pravažiavimo kelią. Į sklypo dalį
įvažiavimas šiaurinėje pusėje. Sklypo dalyje formuojami keliai ir pėsčiųjų takai užtikrinantys patekimą į
kitas sklypo dalis. Degalinė su stogine projektuojama rytinėje „C“ sklypo dalyje. Tarp kuro pylimo zonos ir
servitutinio pravažiavimo numatyta vejos salelė, kurioje numatyta vieta kainoženkliui ir techniniam
konteineriui. Tarp kuro pylimo zonos ir vejos salelės numatyti du požeminiai skysto kuro rezervuarai.
Sklypo dalyje važiuojamajai daliai numatoma asfalto danga, kuro pylimo zonoje – teršalams nelaidi
betono ar betono trinkelių danga. Pėsčiųjų takams numatyta betoninių trinkelių danga, nuo
važiuojamosios dalies atskirta gatvės bortais.
Automobilių stovėjimo vietos neprojektuojamos. Automatinės degalinės sklypo dalis neaptveriama.
Teritorija apšviečiama. Buitinių atliekų konteinerių viena numatoma projektuojamame techniniame
konteineryje.
Remiantis „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų
(plotų) nustatymo tvarkos aprašu“ ir Vilniaus m. bendruoju planu, sklypo dalyje išlaikomas ne mažesnis
nei 10 % sklypo dalies apželdinimas. Sklypo dalyje esantys medžiai (beržai, vaismedžiai), kurių nėra
galimybės išsaugoti dėl projekto įgyvendinimo sprendinių, šalinami. Projektuojamoje sklypo dalyje
saugotinų medžių nėra. Sklypo dalis, neužimta statiniais ir kietomis dangomis, apželdinama. Remiantis
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, naftos ir naftos produktų talpyklų ir skystųjų degalų
kolonėlių apsaugos zonose numatomi tik žoliniai augalai. Rytinės pusės želdinių juostoje numatomi
ištisinis apželdinimas - karpytalapės stefanandros krūmais, kampuose numatant japoninės lanksvos
krūmų grupes. Pietinėje pusėje numatomos ožekšnio, japoninės lanksvos krūmų grupės. Želdiniai
veisimi atsižvelgiant į norminius atstumus iki sklypo ribos, pastatų, apsaugos zonų ribas.
Naftos ir naftos produktų talpyklų apsaugos zona yra žemės juosta aplink šias talpyklas. Apsaugos
zona nustatoma nuo naftos ir naftos produktų talpyklos išorinės sienelės. Naftos ir naftos produktų
talpyklų nuo 0,45 kubinio metro iki 60 kubinių metrų tūrio apsaugos zona – 10 metrų. Skystųjų degalų
kolonėlės apsaugos zona – 7 metrų pločio žemės juosta aplink šį įrenginį ir oro erdvė virš jos.
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3.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
Automobilių kuro pylimo zonos apsaugai nuo kritulių projektuojama stoginė. Stoginė sudaryta iš
dviejų lenktos formos sparnų, dengiančių abi kuro pylimo zonos puses. Viršuje sparnus jungia įstiklintas
stogelis. Stoginės dengiamas plotas ~12,8x8,1 m, stoginės aukštis – 5,8 m. Laikantysis stoginės
karkasas dengiamas apdailinėmis plokštėmis. Numatomos vietos logotipui, apšvietimui. Vandens
nuvedimas vidinis, paslėptas konstrukcijoje.
Techninis konteineris stačiakampio plano ~5,6x2,5 m. Išorės apdaila – skarda. Stogas plokščias,
su nuolydžiu. Techniniame konteineryje numatomos techninės patalpos automatinės degalinės valdymui
ir aptarnavimui.
Specialus stendas nurodyti kainą ir kuro rūšį – tipinis, pagal operatoriaus patvirtintą sprendinį.
Jame nurodyta elektroninė informacija apie kuro kainas, operatoriaus logotipas.
Statinių konstrukcinė schema, apdailos medžiagos ir spalvinis sprendimas, technologinis
išplanavimas numatomi pagal esamą degalinių tinklo dizainą.
3.3. INŽINERINIAI TINKLAI
Vandentiekis. Degalinė dirbs pilnai automatiniu režimu. Vandens tiekimo tinklai nebus
projektuojami.
Buitinių nuotekų tinklai. Degalinė dirbs pilnai automatiniu režimu. Buitinių nuotekų tinklai nebus
projektuojami.
Lietaus nuotekų tinklai. Projektuojamos degalinės teritorijos kietų dangų paviršinės nuotekos
surenkamos valomos naftos produktų gaudyklėje ir išleidžiamos į centralizuotus lietaus nuotekų tinklus,
pagal gautas UAB „Grinda“ technines sąlygas.
Lietaus vanduo nuo stogų surenkamas įrengta lietaus nuotekų sistema, kuria lietaus vanduo
nuvedamas į centralizuotus lietaus nuotekų tinklus, pagal gautas UAB „Grinda“ technines sąlygas.
Elektros tiekimas. Elektrotechninėje projekto dalyje bus projektuojamas degalinės vidaus
teritorijos elektros tinklas. Elektros energijos tiekimas bus pajungiamas nuo naujai įrengiamo komercinės
elektros energijos apskaitos skydo (KAS), suprojektuoto pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“
išduotas prisijungimo sąlygas atskiru projektu.
Ryšiai. Elektroninių ryšių tinklo iki degalinės sklypo įrengimas bus tikslinamas pagal išduotas AB
Telia išduotas prisijungimo sąlygas.
Specialus stendas nurodyti kainą ir kuro rūšį – tipinis, pagal operatoriaus patvirtintą sprendinį.
Jame nurodyta elektroninė informacija apie kuro kainas, operatoriaus logotipas.
3.4. TECHNOLOGINIS PROCESAS
Sklype projektuojama automatinė skysto kuro degalinė (automatinės degalinės stoginė, techninis
konteineris, 2x50 m³ požeminiai skysto kuro rezervuarai, aikštelė, stendas nurodyti kainą ir kuro rūšį).
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Degalinės darbo režimas:
•

Darbo dienų skaičius metuose- 365;

•

Darbo valandų skaičius paroje- 24.

Degalinės projektiniai parametrai:
•

Degalinės projektinis pralaidumas – 500 automobilių per parą;

•

Degalų išeiga per parą- apie 7 m3;

•

Degalų išeiga per metus- apie 2500 m3.

Degalinėje bus prekiaujama dviejų rūšių benzinu ir dviejų rūšių dyzeliniu kuru.
Degalinėje benzinas ir dyzelinis kuras bus saugomas 2x50 m³ požeminiuose skysto kuro
rezervuaruose. Rezervuarai su dvigubomis sienelėmis.
Visi technologiniai vamzdynai degalinėje bus požeminiai. Visi požeminiai vamzdynai klojami
nuolydžiu ne mažesniu 1% rezervuarų kryptimi.
Lengvųjų automobilių aptarnavimo aikštelė. Lengvųjų automobilių užpildymui projektuojama
dengta ir apsaugota nuo kritulių aikštelė su stogine. Virš kuro kolonėlių numatoma stoginė, apsaugos
vairuotojus nuo kritulių ir sumažins užteršto vandens kiekį, patenkinantį į paviršinių nuotekų valymo
įrenginį.
Aikštelėje numatytos 2 modulinės dvipusės kolonėlės benzino, dyzelinio kuro įpylimui. Vienu metu
bus galima užpildyti 4 lengvuosius automobilius.
Modulinėse kolonėlėse numatyta kuro garų grąžinimo sistemos. Automobilių užpildymo metu
benzino garai grąžinami vakuuminiais siurbliais į benzino požemines talpas.
Aikštelės danga – nekibirkščiuojanti betono trinkelių, su apsaugine izoliacine plėvele HDPE žemiau
viršutinės dangos.
Kuro užpylimas. Garų surinkimo sistemoje numatomas vožtuvas, kuris užtikrina, kad bet kuriuo
metu užpilamo benzino tūris atitinka išsiurbiamų garų tūrį. Vožtuvas montuojamas garų siurbimo
vamzdyne. Jis atsidaro ar užsidaro priklausomai nuo benzino srovės.
Kolonėlės pistoletai su automatiniu vožtuvu, kurie ištraukus pistoletą neleidžia ištekėti kurui. Kuro
išdavimo kolonėlėje yra įrenginiai, kurie automatiškai išjungia (sustabdo) kuro siurblį, kai klientas
nuvažiuoja su pistoletu benzino bake, užtikrinant, kad nebus kuro išsiliejimų aikštelėje.
Surinkti iš rezervuarų garai išvežami. Degalai iš benzovežio į rezervuarus ir garai iš rezervuarų į
benzovežį perpilami kuro išpylimo įrenginyje, naudojant greito jungimo sandarias movas. Kiekvienas
skysto kuro rezervuaras turi atskira skysto kuro užpylimo vamzdį kuro užpylimo punkte.
Visos autocisternos, transportuojančios degalus yra aprūpintos automatinės kontrolės prietaisais,
kurie degalų įpylimo metu yra sujungiami su rezervuaro užpildymo lygį kontroliuojančia aparatūra.
Užpylimo žarnos turi atkirtimo vožtuvus, kurie nutraukia rezervuaro pildymą įvykus garų nutekėjimui, ar
gresiant talpyklos perpylimui. Rezervuaro užpildymas degalais vykdomas per panardintą vamzdį. Kuro
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įpylimo, garų įsiurbimo vamzdynai sujungti su rezervuaro vamzdžiais tampriomis flanšinėmis movomis.
Rezervuare įrengtas perpylimo daviklis, neleidžiantis perpildyti rezervuaro ir užtikrinant, kad nebus kuro
išsiliejimų aikštelėje..
Garų (LOJ) grąžinimo sistema: Rezervuaruose ir kolonėlėse numatoma garų – lakiųjų organinių
junginių, grąžinimo sistema. Garų surinkimo sistemoje numatomas vožtuvas, kuris užtikrina, kad bet
kuriuo metu užpilamo kuro tūris atitinka išsiurbiamų garų tūrį. Įrengiama benzino garų (LOJ) grąžinimo
sistema, kuri automatiškai suveikia pripildant kuro rezervuarus ir automobilių bakus. Garai, susidarę
pildant automobilių bakus benzinu, grąžinami į rezervuarus, o iš jų per sandarią liniją – į benziną
pristačiusį benzinvežį, užtikrinant, kad LOJ nepasklis aplinkoje.
3.5. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Objekto statybos metu susidarys tam tikri kiekiai statybinių atliekų. Visos statybos proceso metu
susidariusios

atliekos

bus

tvarkomos

vadovaujantis

Statybinių

atliekų

tvarkymo

taisyklėmis.

Eksploatacijos metu įmonėje susidarančios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams ir tvarkomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85
patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.
3.6. ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ (ELEKTROS ENERGIJOS, ŠILUMOS, GERIAMOJO VANDENS,
DUJŲ IR KITŲ IŠTEKLIŲ) KIEKIS IR APRŪPINIMO ŠALTINIAI
Objektas aprūpinamas eksploatacijos ir statybos metu reikalingas energetiniais ištekliais.
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Automatinės degalinės stoginė

01

NAUDOJIMOSI ŽEMĖS SKLYPU SCHEMA
A2
304

C2
150

1.

A2
2700

S
732
C=C1+C2
1844

Požeminiai skysto kuro rezervuai 2x50 m³

04

Kiemo aikštelė (asfalto danga)

05

Kiemo aikštelė (betono danga)

06

Specialus stendas nurodyti kainą ir kuro rūšį (h=8 m)

07

Kuro išpylimo kolektorius

50
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektavimo riba

00

Naudojimosi žemės sklypu ribos

7.

Servitutų ribos
Kitų sklype rengiamų projektų sprendiniai

B
2500

5.5

Statybos riba, pagal TPDR registracija T00055858 *

R1.00

0

Kolonėlių (7 m) ir rezervuarų (10 m) apsaugos zona

06

1

95

Mažiausias horizontalus atstumas nuo degalinės rezervuraro ir
kolonėlių iki gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (15 m)

0.

0

0

20
.1

1.5

C1
1694

D
1149

Techninis konteineris

03

Sklypo riba

R2.00

A=A1+A2
3004

02

Projektuojami statiniai
Asfalto danga
Taršalams nelaidi danga

2
10
.00

.53

0

50 m³

Veja

3

Ištisinis želdinimas - karpytalapė stefanandra (Stephanandra incisa)

12

.00

R1.0

15

Betono trinkelių / plytelių danga

Šalinami medžiai nesaugotini medžiai
Ožekšnis sparnuotasis (Euonymus alatus)
Lanksva japoninė "Goldflame" (Spiraea japonica "Goldflame")
Įvažiavimas / išvažiavimas į sklypą

4

Transporto, pėsčiųjų jungtys su kitomis sklypo dalimis

0

Benzinvežio judėjimo trasa

5

01

03

Benzinvežio judėjimo schema - ratų trajektorija

15
.00

Benzinvežio judėjimo shema - korpuso trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trasa
Pėsčiųjų judėjimo trasa

1

2

3

4
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6.0

BENDRIEJI RODIKLIAI
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Pavadinimas

1.1.1 Sklypo plotas

m²

8497

1.1.2 Sklypo užstatymo intesyvumas

%

48,6

1.1.3 Sklypo užstatymo tankis

%

17,6

1.2.1 Sklypo dalies plotas

m²

1694

1.2.2 Sklypo dalies užstatymo intesyvumas

%

0,60

1.2.3 Sklypo dalies užstatymo tankis

%

0,68

m² / %

304 / 17,9

04

0

vnt.

-

2.1 Pastato bendrasis plotas

.00

1.2.4 Apželdinta sklypo dalis

15

1.2.5 Automobilių stovėjimo vietų skaičius

Skersmuo
1,3 m aukštyje

Saugotinas /
nesaugotinas

Pastabos

6 / 10 / 7 cm

Nesaugotinas

Naikinamas

m²

10,06

Obelis (Malus)

6 cm

Nesaugotinas

Naikinamas

2.2 Užstatytas plotas

m²

13,00

3.

Slyva (Prunus)

7 cm

Nesaugotinas

Naikinamas

2.3 Pastato tūris

m³

32

4.

Obelis (Malus)

11 cm

Nesaugotinas

Naikinamas

2.4 Aukštų skaičius

vnt.

1

2.5 Pastato aukštis

m

2,60

m²

103,70

Nr.

Medžio rūšis

1.

Beržas (Betula pendula)

2.

Pastabos

1.2 Sklypo dalis "C"

5.5
ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ

Kiekis

1.1 Sklypas*

6

.50

Mato vnt.

I SKLYPAS

II PASTATAI
2. Techninis konteineris

5.

Obelis (Malus)

5 cm

Nesaugotinas

Naikinamas

6.

Obelis (Malus)

8 cm

Nesaugotinas

Naikinamas

III KITI STATINIAI
3. Automatinės degalinės stoginė

3.1 Užstatytas plotas

h=5,8 m

- Įvertinant kitų projektų sprendinius
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Elektroninio dokumento nuorašas

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. d. lapkričio 27 d.
įsakymu Nr. 30-3052/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas
________________________________
(parašas)

202___m._______________________d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
2021 m.
Vilnius
1. Statinio projekto pavadinimas: Automatinė degalinė Ukmergės g. 326, Vilniuje, statybos
projektas.
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai
2.1.
užstatymo tipas
Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634
2.2.
užstatymo tankis
patvirtinto teritorijos tarp Gabijos gatvės ir
2.3.
užstatymo intensyvumas
2.4.
aukštis (m) nuo statinių statybos Ukmergės plento detaliojo plano (TPDR registracijos
Nr. T00055858) sprendiniais.
zonos esamo žemės paviršiaus
2.5.
maksimali absoliutinė altitudė (m)
2.6.
aukštų skaičius (nuo–iki)
2.7.
automobilių stovėjimo vietų skaičius
Numatyti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo
vietų vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
nuostatomis. Vadovautis Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 201712-20 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. Vadovautis Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2018-12-19 sprendimu Nr. 11859 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės

2.8.

priklausomų želdynų plotas

2.9.

esamų medžių įvertinimas, taksacija

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

3.2.

reikalavimai sklypo sutvarkymui ir
apželdinimui

darnaus judumo planu ir skatinant judėjimą mieste
alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama
didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių – mažiausiai
1 vieta 10 procentų darbuotojų. Aikštelėse numatyti
įrengti dviračių įkrovimui prieigas.
Visą
pastato
eksploatacijai
reikalingą
infrastruktūrą (automobilių stovėjimo aikšteles
tame tarpe) spręsti sklypo ribose.
Želdynų plotas pagal detaliojo plano (TPDR
registracija Nr. T00055858) sprendinius.
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, korio tipo dangos.
Aiškinamajame rašte apibūdinti situaciją apie sklype
esamus medžius. Jeigu medžių yra – pateikti jų
vertinimą. 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.
Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR
Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais.
Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo
aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų
architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai,
turi atitikti statinio paskirtį. Nepriklausomai nuo
aplinkos, naujas pastatas ar statinys savo tūriu,
fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto,
tačiau būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu,
architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais.
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.
Pateikti sklypo sutvarkymo ir apželdinimo
sprendinius. Pastatų ir viešųjų erdvių sąrangos

principai teritorijoje, pastatų išdėstymo sklype
sprendiniai ir užstatymo rodikliai privalo atitikti
urbanistinį kontekstą - teritorijoje susiklosčiusią ar
tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai
būdingus užstatymo rodiklius (intensyvumą, tankį,
aukštingumą), taip pat ne suardyti, bet tobulinti
esamus funkcinius ryšius teritorijoje.
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 ir pan. Aprašyti sklypo dangų
medžiagiškumą, parinkimo motyvus.
Pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus
tvarią aplinką formuojančius sprendinius. Nagrinėti
galimybę numatyti ekstensyviai ar intensyviai
želdintus stogus.
Parengti sklypo sutvarkymo ir apželdinimo
sprendinius. Pateikti projektuojamų
želdinių
(medžių, krūmų, žolinių augalų, lianų) rūšis,
preliminarius kiekius, komponavimo būdus ir jų
parinkimo motyvus. Pirmenybę teikti augalų rūšims,
kurios gerina vietos biologinę įvairovę - medžiams,
krūmų ir daugiamečių augalų plotams, veją
projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose.
Projektuoti kuo mažiau pravažiavimo kelių į
automobilių stovėjimo aikšteles, neprojektuoti
privažiavimų prie gyvenamųjų namų sklypų ribų.
Projektuojant automobilių stovėjimo aikšteles
vadovautis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“. Numatyti gausų želdinimą
ar kitas apsaugos priemones tarp projektuojamų
aikštelių, pravažiavimų, ūkinės sklypo dalies ir
gyvenamųjų sklypų ribų. Vadovautis STR
„Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimais.
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”.

3.3.

konteksto sąlygojami reikalavimai

Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 19 straipsnio 3 ir
4 punktais, sklypo tvarkymo sprendinius turi formuoti
atestuotas želdynų projekto vadovas.
Vadovautis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties
statiniai“ nuostatomis. Išlaikyti norminius atstumus

nuo sklypo ribų iki projektuojamo pastato jo aukščio
atžvilgiu.
Turi atitikti aplinkinį užstatymo kontekstą. Patalpų
planinė struktūra – atitinkanti jų paskirtį. Užtikrinti
reikalavimus, keliamus žmonėms su negalia pagal
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

3.4.

reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių
tinklų plėtrai

3.5.

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

3.6.

su projekto įgyvendinimu susijusi
būtina viešosios infrastruktūros plėtra

3.7.

projektinių pasiūlymų vaizdinės
informacijos parengimas

projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu,
projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su LR
statybos įstatymo 14 straipsnio I dalies 13 ir 15
punktuose nurodytais asmenimis.
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai - pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus prisijungimo prie
susisiekimo komunikacijų sąlygas ir pagal
inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų
sąlygas.
Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) ir
teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento
detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00055858)
sprendiniais.
Nagrinėti sklypo/sklypo dalies prieigas ir įvertinti
viešosios infrastruktūros (gatvės, pėsčiųjų ir dviračių
takų) plėtros poreikį.
Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu „Projektinių
pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS
duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“
tvarkos aprašu, projekto medžiaga pateikiama
įtraukti į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus
3D planas”. 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;
informacinis stendas turi būti pakankamo dydžio (ne
mažiau kaip 0,5 kv. m), stende pateikiama statinių
išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija, nurodoma stendo įrengimo ir
išmontavimo datos ir kita privaloma informacija.
Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai
matomoje vietoje, kad būtų užtikrintas projektinių
pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas.

Julijonas Bučelis, tel. 211 2684, julijonas.bucelis@vilnius.lt
Asta Tiškevičienė, tel. 211 2752, asta.tiskeviciene@vilnius.lt
Vaiva Deveikienė, tel. 211 2470, vaiva.deveikiene@vilnius.lt
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės
procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
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VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO IR
TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO
PLANO SPRENDINIŲ TVIRTINIMO
2004 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-634

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 1072391; 2004, Nr.21-617) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu
Nr.1-442 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimui ir teritorijos tarp
Gabijos gatvės ir Ukmergės plento raidos programai”, Vilniaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti:
1.1. Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su 99,45 (devyniasdešimt devynių
ir keturiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento žemės
naudojimo būdu, keitimą (pagal pridedamą brėžinį);
1.2. apie 91,52 (devyniasdešimt vieno ir penkiasdešimt dviejų šimtųjų) ha teritorijos tarp
Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius, keičiant žemės ūkio paskirties žemę
į kitos paskirties žemę (pagal pridedamą brėžinį ir lenteles).
2. Nustatyti, kad:
2.1. sąlygos techniniam projektui rengti bus išduodamos tik išsprendus fiziniams ir
juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ar jų dalių, patenkančių į
infrastruktūros teritoriją, perdavimo klausimus;
2.2. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą per 15 dienų įstatymų nustatyta
tvarka turi įregistruoti Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų
registre.
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