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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2.1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO TIKSLAS IR PAGRINDAS. 

Šių projektinių pasiūlymų rengimo tikslas – informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą. 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis:  

- Statytojo (UAB YIT LIETUVA) užduotimi; 
- Vilniaus miesto bendruoju planu (iki 2030 m.) (TDP reg. Nr. T00086338); 
- Galiojančiu detaliuoju planu: Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 14 (kad. 

Nr. 0101/0030:70) sprendinių koregavimas (Patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus pav. 
įsakymu Nr. A30-3659/22); 

- Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakimu Nr. 30-3052/19 patvirtinta projektinių pasiūlymų 
rengimo užduotimi (PU). 

- Galiojančiais Statybos techniniais reglamentais ir įstatymais. 
 

2.2. STATINIO STATYBOS VIETA. 

Poligrafijos g. 3, Vilnius (Sklypo kad. Nr. 0101/0030:70) 
(Viršuliškės) 

 
 

2.3. STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai 
 
 

2.4. PROJEKTO ATITIKTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS 

Vilniaus miesto Bendrojo plano reglamentai. 

Pagal Vilniaus miesto Bendrąjį planą sklypas patenka į Miesto dallies centro zoną, viršuliškių seniūniją, VIR-7-1 
rajono dallies fukcinę zoną, kurioje nustatyti šie reglamentai:  

- galimi žemės naudojimo būdai (G2, K, V, R, B, I2, E);  
- didžiausias leistinas pastatų aukštis aukštais (ik 20a);  
- didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (80 m);  
- didžiausias užstatymo intensyvumas (2,5); 
- didžiausias užstatymo tankis (80%). 
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Galiojančio detaliojo plano (Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 14 (kad. Nr. 
0101/0030:70) sprendinių koregavimas, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr A30-
3659/22) reglamentai: 
Teritorijos naudojimo tipas: Mišri centro teritorija (GC); 
Žemės naudojimo paskirtis: Kita (KT); 
Žemės naudojimo būdai: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija; 
Užstatymo tankis: 68% (sklypo dalyje, patenkančioje į gamtinio karkaso teritoriją užstatymas ne daugiau 30%); 
Užstatymo intensyvumas: 2,5; 
Leistinas pastatų aukštis: 

- aukštis nuo žemės paviršiaus: 65m; 
- altitude: 219,00; 

Pastatų aukštų skaičius: 1-18 + techninis aukštas; 
Užstatymo tipas: Perimetrinis, aukštybinis (pr, au); 
Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 30% 
 
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr A30-3659/22 patvirtinto detaliojo plano (dokumento Nr. A30-
3526/21) pagrindinis brėžinys: 
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Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka ir neviršija Bendrojo plano ir galiojančio detaliojo plano reglamentų. 
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2.5. PATVIRTINTA PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS. 
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2.6. SKLYPO IR STATINIO (IŲ) TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI. 

 
Sklypo plotas: 5 168 m² 
 
Bendras plotas*:  16 675,45 m² 
Antžeminis plotas*:   11 183,78 m² 
Požeminis plotas*:  5 491,67 m² 
Antžeminis tūris: 50 844 m3 

Požeminis tūris: 21 648 m3 

Visas tūris: 72 492 m3 
Užstatymo plotas 3121 m² 
 
Užstatymo Intensyvumas: 2,16 
Užstatymo tankis:  60,39 % 
Maksimalus užstatymo aukštingumas: iki 17 aukštų +  techninis pusaukštis (65 m) 
(vidutinė statybos zonos alt. 153,75*)  
 
Želdynų plotas “ant žemės” *: 718 m² 
Želdynų plotas ant požeminio parkingo stogo*: 693 m² 
Želdynų plotas ant pirmo aukšto stogo*: 200 m² 
Vaikų žaidimo aikštelių ir paauglių sporto aikštelių plotas*: 283 m² 
Viso želdynų plotas*: 1894m² (36,65%) 
Sklype esantys/išsaugomi medžiai: 20/15 vnt. 
 
Kietųjų (nelaidžių) dangų plotas: 1116* m²  
Kietųjų ažūrinių (su vejos intarpais) dangų plotas: 700* m² 
Stogų ir terasų plotas (išskyrus požeminio parkingo ir apželdinto pirmo aukšto stogo): 1262* m² 
 
Butų plotas*:  9 407,48 m² 
Butų skaičius: 189 vnt. 
Butų pasiskirstymas: 
2k. – 142 vnt. (iš jų pritaikyti ŽN 8 vnt.) 
3k. – 33 vnt. (iš jų pritaikytas ŽN 1 vnt.) 
4k. – 14 vnt. 
Komercinių patalpų plotas*:  514,56 m² 
Komercinių patalpų pagalbinis plotas (WC)* : 37,08 m² 
Požeminio parkingo plotas*: 4 704,81 m² 
Parkavimo vietų skaičius požeminiame parkinge*: 171 vieta  
(iš jų: 47 vietos pritaikytos elektromobiliams, 12 vietų pritaikyta ŽN) 
Parkavimo vietų skaičius siūlomas išilgai palei Poligrafijos gatvę už sklypo ribos: 3 vietos (viena iš jų ŽN) 
Dviračių vietų skaičius bendrose dviračių saugyklose*: 58 vietos  
Dviračių vietų skaičius individualiose dviračių saugyklose*: 17 vnt. 
 
* Pastaba: žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinant projektinių pasiūlymų sprendinius ir vėliau rengiant techninį 
projektą gali nežymiai kisti. 
 
 

2.7. STATYBOS RŪŠIS.  

 Nauja statyba 

2.8. STATINIO KATEGORIJA  

Ypatingasis statinys 

2.9. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

1. Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (iki 17-os aukštų) su požemine automobilių stovėjimo aikštele 
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2.10. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAS IR PAGRINDIMAS 

 

2.10.1. ARCHITEKTŪRINIS KONKURSAS 

Geriausiai idėjai išrinkti buvo surengtas uždaras architektūrinis konkursas. Statytojo parengtos konkurso sąlygos 
buvo suderintos su Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos architektų rūmais. Konkurse darbus pateikė 4 dalyviai. 
Nugalėtojas buvo išrinktas ir paskelbtas 2022-09-12. Nugalėtojo sprendinių pagrindu ir buvo parengti šie 
projektiniai pasiūlymai. 

 

2.10.2. URBANISTINĖ ANALIZĖ 

Gretimybės, kontekstas. 

Pagal Bendrąjį planą teritorija priskirtina aukštybinių pastatų zonai ir ją charakterizuoja tai, kad šiuo metu ten stovi 
arba yra statomi tik keletas aukštybinių pastatų, o vystomų projektų, kurie yra projektavimo stadijoje yra daug. 
Gatvės ribosiančios būsimą kvartalą taipogi yra dar tik projektuojamos (atskiri projektai), todėl teritorija 
urbanistiniu požiūriu buvo nagrinėjama vertinant ne tik esamą užstatymą bet ir vystomus aplinkui projektus (net ir 
tuos kurie nėra patvirtinti) bei planuojamą gatvių tinklą.  

Situacijos schema su esamais ir projektuojamais statiniais (tikslėsnės aplink rengiamų projektinių pasiūlymų ar 
vykstančių statybų eksplikacijos pateikiamos grafinėje dalyje): 

 

 

 

 

Esamos dviračių pėsčiųjų/dviračių infrastruktūros vertinimas, esami ir būsimi srautai, ryšiai. 
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Esama pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra teritorijoje nėra išvystyta (dėl aukščiau išvardintų priežasčių – nėra esamo 
susiformavusio užstatymo, daugumos pastatų ir gatvių projektai dar tik rengiami).  

Esami dviračių takai šiuo metu yra palei Laisvės ir Pilaitės prospektus, taip pat palei Justiniškių gatvę: 

 

Portale „maps.vilnius.lt“ taip pat galima matyti naujus, iki 2030 metų planuojamus įrengti dviračių takus 
(tarprajoninės dviračių trasos, pažymėtos oranžine spalva): 

 

Vilniaus miesto dviračių takų specialiajame plane (TPDR Nr. T00072197) situacija nedetalizuota ir parodytos tik 
esamos dviračių trasos (sklypo vieta apibrėžta raudonai): 
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Taigi, artimiausi esami dviračių takai yra palei Pilaitės prospektą,  išilgai palei Laisvės prospektą ir Justiniškių gatvėje, 
o nauja tarprajoninė trasa planuojama įrengti nuo minėtos Justiniškių g. palei Viršilų gatvę, tuomet palei Višuliškių 
skersgatvį ir Spaudos gatvėje, susijungiant su palei Pilaitės prospektą einančia magistraline dviračių trasa. 

Taip pat būsimas dviračių takas numatytas projektiniuose pasiūlymuose daugiabučių namų Rutskausko g. 7 
sprendiniuose – projektuojamame Viršilų gatvės tęsinyje:  

 

 



 17  
 

 

Ši atkarpa tuose pasiūlymuose baigiasi akligatviu, tačiau ateityje galėtų susijungti su palei Pilaitės prospektą esančiu 
dviračių taku. 

Atskirais projektais rengiamų Poligrafijos gatvės tęsinio ir naujo skersgatvio tarp Poligrafijos ir Rutkausko gatvių 
sprendiniuose dviračių takai nenumatyti (o jiems ir ne labai užtektų vietos tarp sklypų ribų). Todėl siūlome dviračių 
taką ateityje numatyti palei Rutkausko gatvę (įskaitant ir jos naujai projektuojamą atkarpą), kuri galėtų apjungti 
beveik visus palei Rutkausko gatvę esančius sklypus ir nuo kurios būtų galima padaryti atšaką į Poligrafijos g. 3 sklypą 
(šis projektas). 

Situacijos schema su esamu ir projektuojamu gatviu tinklu bei esamais ir planuojamais (bei siūlomais) dviračių takais 
(didesnės raiškos schema pateikiama ir grafinėje dalyje): 

 

 

 

Pėsčiųjų infrastruktūra dėl aukščiau išvardintų priežasčių teritorijoje taipogi nėra išvystyta, pėsčiųjų ryšiai kol kas 
nėra susiformavę, arba neturi jungčių. Žemiau pateikiama esama teritorijos šaligatvių schema: 
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Šiais projektiniais sprendiniais, pagrindiniai viešieji pėsčiųjų srautai būtų numatomi perimetru aplink 
besiformuojantį trijų sklypų kvartalą, bei atsižvelgiant į aplink vystomus projektus. Pasiūlymai yra pateikiami 
grafinėje dalyje, schemose, taip pat sekančiame šio aiškinamojo rašto skyriuje.  

Esamų ugdymo įstaigų lankymo galimybės 

Pagal adresą (Poligrafijos g. 3) objektui priskirtinos viso aštuonios mokyklos:  

 

Artimiausios ikimokyklinio ugdymo įstaigos parodytos schemoje apačioje (viso 20 vnt, nutolusių iki 2 km atstumu): 
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Pirmuose projektuojamo pastato aukštuose nuo Poligrafijos ir Rutkausko gatvių pusės šiuo metu yra numatytos 
komercinės (viešųjų paslaugų patalpos). Atsiradus privačiam investuotojui dalyje komercinių patalpų nuo 
Poligrafijos gatvės pusės galėtų įsikurti privatus vaikų darželis. Vaikai darbo metu galėtų naudotis vidiniame kieme 
numatoma vaikų žaidimo aikštele, kurios dydis yra parinktas atsižvelgiant į planuojamą butų skaičių: 

189 butams pagal STR “Gyvenamieji pastatai” 242 punktą vaikų žaidimo aikštelė turi būti ne mažesnė kaip 189 m2. 
Numatomos vaikų žaidimo aikštelės plotas yra 196 m2. 

Žemiau pateikiamoje schemoje matome komercines patalpas (pažymėta rausva spalva) prie Poligrafijos gatvės, 
kurių dalyje galėtų įsikurti privatus vaikų darželis: 
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2.10.3. URBANISTINĖ IDĖJA 

 
Atsižvelgus į esamą užstatymą bei aplink vystomus būsimų pastatų projektus ir šioje teritorijoje planuojamų gatvių 
tinklą, siūlomas perimetrinis užstatymas, apimantis ne tik nagrinėjamą bet ir du gretimus kaimyninius sklypus, 
darant prielaidą, kad šių sklypų vystytojai išlaikys šį užduotą kvartalinį principą. Trijų sklypų kvartalą sudarytų 
stilobatinė dalis, formuojanti perimetrą ir keturi akcentiniai pastatų tūriai pastatomi ant kvartalo kampų. 
Gretimuose dviejuose kvartalo sklypuose jau yra parengti kaimynų projektiniai pasiūlymai ir nors jie pilnai neišpildo 
užsiduotos kvartalo vizijos bei nėra patvirtinti, į juos yra atsižvelgiama ir jie grafinėje dalyje yra vaizduojami kaip šio 
projekto gretimybės. Žemiau pateiktoje schemoje parodyti nagrinėjamame sklype ant stilobatinės dalies 
projektuojami du 9 ir 17 aukštų tūriai bei preliminarūs galimi pastatų tūriai dviejuose gretimuose kvartalo 
sklypuose: 

 
Viešosios erdvės būtų koncentruojamos palei projektuojamas Poligrafijos, Viršilų bei Rutkausko gatves, įrengiant 
visuomeninės ir komercinės paskirties patalpas pirmuose aukštuose. Palei Rutkausko gatvę, pasinaudojant 
valstybinės žemės ruožais siūlome numatyti ištisinę pėsčiųjų/dviračių alėją su želdynais, kuri galėtų tęstis palei visą 
Rutkausko gatvę ir aptarnauti visus palei ją esančius sklypus bei jų komercines patalpas pirmuose aukštuose bei 
turėtų ryšius su projektuojamu parku su tvenkiniu, kuris yra numatytas tarp Rutkausko gatvės ir Pilaitės prospekto. 
Ruožas tarp Rutkausko gatvės ir Pilaitės prospekto šiuo metu yra gausus želdynų, kuriuos išsaugojus ir sutvarkius jis 
galėtų tarnauti kaip buferinė zona atitverianti nuo Pilaitės prospekto. 
Nagrinėjamame trijų sklypų kvartale perimetru pirmuose aukštuose būtų numatomos komercinės patalpos su 
patekimais iš viešųjų erdvių, o vidiniai kiemai ant stilobato būtų skirti gyventojams (žr. schema apačioje – viešosios 
erdvės – geltona spalva, privačios – žalia). Pietvakarinėje kvartalo dalyje, nagrinėjamame sklype, būtų išsaugomi 
esami medžiai, todėl šioje vietoje kvartalas turėtų viešosios erdvės įpjovą: 
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Nagrinėjamame sklype žemesnysis, 9-ių aukštų tūris (aštuoni aukštai + cokolinis aukštas) numatomas arčiau Pilaitės 
prospekto, o aukštesnysis pasuktas 17-os aukštų - labiau sklypo gilumoje, tokiu būdu laipsniškai pereinant prie 
esamo 24-ių aukštų užstatymo.  
Nagrinėjamame sklype, stilobate, ant kurio statomi abu tūriai, yra paslėptas požeminis parkingas ant kurio viršaus, 
sulig šiaurinėje pusėje planuojamos Poligrafijos gatvės lygiu, numatomas gyventojų kiemas su želdynais ir vaikų 
žaidimo aikštele.  
Abu tūriai išdėstomi pasaulio šalių bei esamų ir apliknui planuojamų pastatų atžvilgiu taip, kad užtikrintų pakankamą 
insoliaciją ne tik vienas kito atžvilgiu, bet ir nebūtų uždengti pastačius aplink planuojamus pastatus, o taip pat 
nepablogintų pastariesiems apšviestumo salygų, kuomet jie bus pastatyti.  
Urbanistinis maketas. 
Nagrinėjant teritoriją buvo parengtas urbanistinis maketas, kuriame buvo vertintas esamas bei planuojamas 
urbanistinis kontekstas, modeliuojama sklypo bei gretimų dviejų sklypų galima užstatymo struktūra bei 
masteliškumas. 
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2.10.4. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

 
Architektūrinę idėją padiktuoja urbanistika ir apribojimai kylantys iš poreikio užtikrinti pakankamą saulės šviesos 
kiekį tiek sau tiek kaimynams.  
Pastatų tūriai formuojami iš atskirų atsikartojančių kubinių elementų, tarsi kaladėlių, kurios nuimamos nuo 
atitinkamų pastato kampų ten kur teisiškai ar kompoziciškai reikia sumažinti aukštį. Tokiu būdu laipsniškai 
išiminėjant viršutinius namų aukštų segmentus gimsta architektūra ir siluetai, kurie skirtingai žiūrisi iš skirtingų 
perspektyvų. 
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2.10.5. PASTATŲ FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 

 
Abu namai turi po vieną laiptinę ir po vieną arba du liftus.  
Po gyvenamaisiais namais, po kiemu numatomas požeminis automobilių parkingas, į kurį įvažiuojama iš vakarinėje 
sklypo pusėje planuojamo skersgatvio. Pirmuose aukštuose iš Poligrafijos gatvės ir Pilaitės prospekto pusių 
planuojamos komercinės patalpos, į kurias patenkama tiesiai iš šių gatvių lygio, o į gyvenamuosius namus yra 
tiesioginiai patekimai iš vidinio kiemo ir iš požeminio parkingo. Komercinės patalpos turi atskirą parkingą rūsyje, iš 
kurio į lauką Pilaitės prospekto pusėje išeinama tame pačiame lygyje, o patekimas į Poligrafijos gatvės pusės 
komercines patalpas numatytas per naujai projektuojamą pravažiavimą tarp Poligrafijos ir Rutkausko gatvių. 
Poligrafijos gatvėje taip pat planuojamos trys parkavimo vietos gatvėje komercinių patalpų lankytojams. 
Visi butai turi bent po vieną įgilintą balkoną. Balkonai taipogi naudojami kaip avariniai išėjimai evakuacijai - turi 
kopėtėles sujungiančias skirtingus aukštus. Viršutiniuose aukštuose butai - didžiausi ir turi terasas su vaizdais į 
Vilnių. 
 

2.10.6. AUTOMOBILIŲ, DVIRAČIŲ PARKAVIMO POREIKIAI IR JŲ NUSTATYMAS 

Automobilių parkavimo vietos. 

 



 24  
 

 

 

Reikalingų automobilių parkavimo vietų skaičius nustatomas pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai” XIII skyriaus 107 p. 30 lentelę (viena vieta vienam butui), papildomai taikant Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos vyr. architekto skyriaus parengta schema (aukščiau), taikant 0,75 koeficientą 
(“Prioritetinė kompaktiška teritorija aplink miesto centrą” – viršuje schemoje Statybos vieta pažymėta raudonai). 
Tokiu būdu, vertinant, kad projektuojami 189 butai, pritaikius 0.75 koeficientą, minimalus reikalingas parkavimo 
vietų skaičius gyventojams yra 142 vietos. 

Pastate pirmuose aukštuose taip pat numatomos komercinės patalpos (ne maisto produktų parduotuvės ~550 
kv.m.), kurioms pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” XIII skyriaus 107 
p. 30 lentelę 1 vieta privaloma 30 kv.m. prekybos salės ploto: 550:30=18 parkavimo vieta.  

Viso minimalus parkavimo vietų poreikis yra 160. Projekte numatomos 171 parkavimo vieta automobiliams 
požeminiame parkinge. Papildomos trys parkavimo vietos siūlomos projektuojamoje Poligrafijos gatvėje. 

Dviračių parkavimo vietos. 

Reikalingų dviračių  parkavimo vietų skaičius pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai” 178 p. 43 lentelę yra 1 vieta 5 butams. Pastate projektuojami 189 butai, todėl minimalus dviračių 
stovėjimo vietų poreikis pagal STR būtų 38 vnt. Pagal patvirti ntą PPRU dviračių vietų skaičius nustatytas „1 vieta 2-
3 butams“. Projekte dviračių vietų numatoma  75 vnt (58 vietos bendrose dviračių saugyklose ir 17 vnt. 
individualiose dviračių saugyklose), kas skaičiuojant pagal butų skaičių yra: 189:75=2,52 (1 vieta 2,52 buto).  

Prie dviračių parkavimo vietų (bendrose dviračių saugyklose ir individualiose dviračių saugylose) numatomos 
dviračių pakrovimo vietos. 

 

2.10.7. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

 

Pėsčiųjų vaikščiojimo trajektorijos sklype ir ties įėjimais į pastatus projektuojamos su ne didesniais kaip 1:20 
nuoldžiais. Tokiu būdu nereikalingi pandusai ir tokie nuolydžiai yra tinkami ŽN. Pastato viduje į visus aukštus galima 
patekti liftais, kurie atitinka STR „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.  

Pastate projektuojami 9 specialiai žmonėms su negalia pritaikyti butai (ne mažiau kaip 5% nuo visų pastate 
suprojektuotų butų skaičiaus) – jie yra žemesniajame name: pirmame aukšte 2 vnt, kituose aukštuose po 1 vnt. 

Žmonėms su negalia iš 171 vietos požeminiame parkinge yra skirtos 12. O parkinge Poligrafijos gatvėje iš trijų vietų 
– viena. 

 

2.10.8. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI IR JŲ PAGRINDIMAS 

 
Sklype formuojami du kiemo lygiai: aukštesnysis, virš požeminio parkingo, skirtas gyventojams, su naujai 
įrengiamais želdynais, poilsio zonomis ir vaikų žaidimo aikštele bei žemesnysis, pietinėje pusėje, kuris planuojamas 
kaip viešosios erdvės tęsinys sklype, su išsaugomais esamais medžiais ir sodinamais naujais želdiniais.  
Jungtys su gretimybėmis 
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Kadangi šiuo metu esamų pėsčiųjų takų nėra, siūlomos jungtys įvertinant perspektyvinį aplinkinių sklypų ir teritorijų 
vystimasį ateityje.  
Apatinėje (pietinėje) sklypo dalyje siūloma formuoti pėsčiųjų alėją ir viešosios erdvės koridorių valstybinėje žemėje 
palei visa Rutkausko gatvę, kuri apjungtų visus sklypus ir jų pirmuose aukštuose esančias komercines patalpas, o 
tuo pačiu būtų formuojami ryšiai su tarp Rutkausko gatvės ir Pilaitės prospekto projektuojamu parku su tvenkiniu 
(“Viešosios erdvės esančios ties J. Rutkausko ir Pilaitės pr. Statyba”): 
 

 
 
 
 

 

 
 
Viršutinėje (šiaurinėje) sklypo dalyje pėsčiųjų takas palei pirmame aukšte numatomas komercines patalpas 
apsijungs su palei projektuojamą Poligrafijos gatvę suprojektuotais pėsčiųjų takais: 
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Nagrinėjamo sklypo vidinė privati kiemo erdvė gales susijungti su dviejų greta vystomų sklypų vidiniais kiemais: 
įvertinamos šiuose sklypuose rengiamų projektinių pasiūlymų planuojamų kiemų altitudės, būtinybė tarpe tarp 
sklypų, leidžiantis iš Poligrafijos gatvės į apačią šlaitu, pravažiuoti ugniagesių automobiliui ir atitinkamoje vietoje 
numatomas galimas vidinių kiemų jungties pleištas: 

 
 
Želdynai. 
Pagrindinė sklypo želdynų koncentracija numatoma vakarinėje (apatinėje) sklypo dalyje, kur išsaugomi esami 
medžiai (15 vnt.), sodinami nauji, kur pagal Bendrąjį planą praeina gamtinis karkasas  ir kur formuojama viešosios 
erdvės “įpjova”: 
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Toje įpjovoje taipogi numatoma paauglių sporto aikštelė bei organizuojami patekimai į pirmame aukšte numatomas 
komercinės paskirties patalpas. 
Atlikus inventorizaciją, buvo nustatyta, kad sklypo ribose (arba arčiau nei 5m atstumu iki projektuojamų pastatų) 
yra viso 20 medžių, iš kurių saugotini yra 13 vnt. Užstatymo kontūras buvo suformuotas taip, kad būtų išsaugoti visi 
saugotini medžiai (formuojant jame anksčiau paminėtą “įpjovą”, kurioje taip pat numatoma sodinti naujus aukštus 
medžius.). Viso sklype išsaugoma 15 vnt. medžių.  
Medžių, esančių sklype inventorizacijos lentelė (kertami medžiai yra Nr. 1, 2, 8, 17, 20): 

 
 
 
Apželdinimo sprendiniai su sodinamų augalų rūšimis ir išsaugomų medžių žymėjimais pateikiama grafinėje dalyje, 
sklypo sutvarkymo plane. 
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Viršutinė kiemo dalis (esanti ant požeminio parkingo - gyventojų kiemas) yra apželdinama krūmais,  gyvatvorėmis, 
daugiametėmis gėlėmis bei varpiniais augalais. Išskyrus zonas, kur turi privažiuoti, apsisukti ir atlikti gelbėjimo 
darbus ugniagesių automobilis – ten numatyta sutapdinta vejos ir betono danga. Atskirose zonose viršutinio kiemo 
zonose yra formuojamos kalvelės, ant kurių sodinami nauji medžiai. 
Pagrindiniai krūmai viršutinėje sklypo dalyje - Baltoji ir pražangialapė sedulos, kurie sodinami grupėmis: 

          
 
Atskirų krūmų grupių segmentų bei gyventojų privačių erdvių atskyrimui, o taip pat palei stogo terasos šonus 
naudojamos gyvatvorės – Kalninis serbentas: 

 
Tokiu būdu, suskirstant krūmus grupėmis ir atskyrimus akcentuiojant gyvatvorėmis, sklypo plane kompoziciškai 
atkartojamos stačiakampes fasadų struktūros: 
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Atskiri plotai tiek viršutinėje tiek apatinėje sklypo dalyje (zonos po naujai sodinamais medžiais, formuojamos reljefo 
kalvelės ant stogo, šlaitas šalia pastato rytinėje pusėje),  apsodinami daugiamečiais žoliniais augalais ir gėlėmis -  
Pensilvaninė viksva, Atlaso eračinas, Švelnioji rasakila, Gurgždantysis šilokas: 

    
 
Žemutinėje sklypo dalyje, o taip pat viršuje, šalia Poligrafijos gatvės, numatomos šlapbalės, kurios padeda natūraliai 
sugerti lietaus vandenį. Šlapbalės apželdinamos Kuokštine šluotsmilge: 

 
 

Sklypo išoriniame kontūre  (viešosiose ervėse) palei pėsčiųjų takus ir atskyrimų nuo važiuojamosios dalies juostose 
eilėmis sodinamas Tunbergo raugekšnis: 
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Esami sklype išssaugomi medžiai yra pušys, todėl sodinant naujus medžius kaip pagrindas taipogi buvo pasirinktos 
pušys. Tai paryškina jau susiformavusį sklypo želdinių charakterį. Be to pušys išlieka žalios visais metų laikais, o tai 
yra svarbu. Pušys sodinamos apatinėje sklypo dalyje, šalia esamų pušų, o taip pat grupelėmis ant parkingo stogo, 
ant supilamų reljefo kalvelių: 

 
Pietinėje sklypo dalyje augantis uosialapis klevas, kadangi priskirtinas invazinėms medžių rūšims yra kertamas, o 
vietoje jo sodinamas balzganasis klevas. 
 
Projektuojant apželdintus stogus buvo įvertinta, kad krūmams ir kitiems augalams reikalingas pakankamas 
dirvožemio sluoksnis. Todėl konstrukcijos virš parkingo buvo suprojektuotos žemai, užtikrinant, kad želdynu zonose 
galima būtų supilti pakankamą dirvožemio sluoksnį: 

  
 
 
 
Relfefas. 
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Sklypas turi reljefą su gan žymiu 6 m perkritimu vakarų kryptimi. Reljefo formos ir aukščiai yra išsaugomi tose zonose 
kur auga ir išsaugomi  medžiai – pagrinde pietinėje dalyje. Požeminio parkingo zonoje vidinis kiemas yra pekeliamas 
sulig šiaurės pusėje praeinančios Poligrafijos gatvės lygiu ir tarnauja tarsi reljefo formos tąsa. 
Dangos. 
Pėsčiųjų takams sklype ir jo prieigose naudojama betono plytelių 375x375 mm arba trinkelių 100x100 mm danga, 
automobilių įvažai ir parkavimo vietoms gatvėje – 200x100 mm betono trinkelių danga, tokiu būdu vizualiai 
išskiriantt pėsčiųjų ir galimas transporto pravažiavimo ar pastatymo zonas. 

 
Gaisriniams privažiavimams, kurie vadovaujantis galiojančiomis normomis yra neišvengiami, naudojama 
kombinuota betono ir vejos danga, kuri į želdynų plotą šiuo atveju neiskaičiuojama, tačiau yra tinkama ir žmonėms 
vaikščioti ir gerai sugeria lietaus vandenį: 

 
 

Vaikų žaidimo aikštelei ir paauglių sporto aikštelėms naudojama speciali lieta danga, pvz: 

 
 
Žmonėms su negalia numatomi taktiliniai paviršiai (įspėjamieji ir vedimo), kurie bus detalizuojami techniniam 
projekte. 
 
Lietaus surinkimas. 
Lietaus vanduo želdynų ir kombinuotos ažūrinės dangos zonose bus siekama kad didžiąja dalimi būtų natūraliai 
sugertas į gruntą. Nuo sklype numatomų kietųjų dangų, o taip pat nuo apželdintų stogų surinktas lietus bus 
nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus, išvalomas ir, vadovaujantis išduotomis UAB “Grinda” sąlygomis, išleidžiamas į 
netoliese (už ~50m) suprojektuotą d 500 nuotekų tinklą šalia parekelio su tvenkinio (“Viešosios erdvės esančios ties 
J. Rutkausko g. ir Pilaitės pr. Statyba”). 
UAB “Grinda” techninės sąlygos: 
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2.11. LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ, ATITVARŲ IR PASTATO APDAILOS PARINKIMO MOTYVAI 

 
 
Fasadams naudojamos dvi pagrindinės medžiagos: Betonas ir stiklas. Betonas cokoliniame lygyje gali būti  
papildomas vijoklių "apdaila". 

Pastatas projektuojamas surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų. 

Išorės sienoms naudojamos surenkamos trisluoksnės gelžbetonio plokštės su poliuretano (PIR) apšiltinimu ir išorine 
fasadų betono apdaila. Tarpbutinės pertvaros ir liftų šachtos numatomos surenkamo gelžbetonio.  

Perdangos ir stogo ploštė numatomos surenkamų gelžbetonio konstrukcijų, su monolitinio gelžbetonio ruožais 
sudėtingesnėse vietose.  

Ant gyvenamųjų patalpų perdangų formuojamas išlyginamasis sluoksnis su garso izoliacija, pritaikytas grindiniam 
šildymui. 

Įgilintiems balkonams naudojami gelžbetonio gaminiai su „termo box‘ais“, o viršutiniuose aukštuose esančios 
terasos iš viršaus apšiltinamos PIR‘u, dangai naudojant pekeltos terasos ant kojelių sistemą. 

PIR mežiaga pasirinkta kaip efektyviausias ir mažiausiai storio reikalaujantis apšiltinimo sluoksnis, kas aktualu 
išlaikant užsiduotas architektūrinės pastato atskirų dalių proporcijas ir tarpusavio santikį. 

Visas rūsyje esantis požeminis parkingas uždengiamas monolitine perdanga, galinčia atlaikyti gaisrinio automobilio 
apkrovas, ant kurios fromuojami nuolydžiai, vandens nuvedimas bei visas vidinis kiemas su pakankamu dirvožemio 
sluoksniu krūmams augti bei lietaus vandeniui sugerti. 

Vidinės butų pertvaros projektuojamos gipso kartono ant metalo karkaso su min. vatos užpildu. 

 

2.12. PROJEKTO ATITIKTIS DEŠIMČIAI VILNIAUS MIESTO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS TAISYKLIŲ 

 

 

Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

1.Integralumas Užstatymo 
tipologija (pagal 
PU + vertinant 
kontekstą) 

Neatitinka esamos, 
konversijos atveju -
formuojamos užstatymo 
tipologijos 

  Formuojamas perimetrinis 
užstatymas, vertinant 
gretimuose sklypuose 
esančius statinius, o taip pat 
aplink vystomus projektus 
(projektinius pasiūlymus bei 
galiojančius detaliuosius 
planus). Taip pat buvo 
parengtas urbanistinis 
maketas, įvertinant 
gretimybes (susipažinti galima 
UAB “Vilniaus architektūros 
studija” ofise: Lukšio g. 32, 
Vilnius). 

Neatitinka esamos ar 
formuojamos tipologijos, 
tačiau vis tiek dera prie 
urbanistinio konteksto 

  

Atitinka esamą ar, 
konversijos atveju,  
formuojamą užstatymo 
tipologiją.  

 

+ 

Pastatai neprojektuojami 

 

 
1 Žymima „+“ toje vertinimo požymio eilutėje, kurį atitinka 
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Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

Kontekstualūs 
užstatymo 
rodikliai 

Daugiau nei 15 proc. viršija 

kvartalui būdingus 

rodiklius 

 

Didžiojoje dalyje aplinkinių 
sklypų, tame tarpe ir tų dviejų, 
kurie kartu su nagrinėjamu 
sklypu ateityje sudarys 
gatvėmis apribotą kvartalą 
sprendiniai yra dar tik 
projektinių ar priešprojektinių 
pasiūlymų stadijose.  

Užstatymo tankumas 
aplinkiniuose sklypuose 
vertinant projektinių 
pasiūlymų medžiagą, o taip 
pat galiojančius teritorijų 
planavimo dokumentus 
svyruoja 40-60% ribose. 
Užstatymo intensyvumo 
vidurkis apie 2,3 (aukštybinio 
užstatymo teritorija pagal 
Bendrąjį planą).  

Todėl projektinių pasiūlymų 
rodikliai (60% tankumas ir 2,21 
intensyvumas)  neviršyja arba 
viršyja iki 15% konteksto 
užstatymo rodiklius. 

Daugiau nei 15 proc. viršija 
kvartalui būdingus 
rodiklius, tačiau tai leidžia 
teritorijų planavimo 
dokumentas 

 

Neviršija ar iki 15 proc. 

viršija kvartalui būdingus 

rodiklius 

+ 

Pastatai neprojektuojami 

 

Ryšiai su aplinka 
(vertinamos 
esamos ir 
planuojamos 
pėsčiųjų ir dviračių 
judėjimo, žaliosios 
jungtys, darnaus 
judumo galimybės 
ir kt.) 

Nukertami, nekuriami 
nauji 

 

Kadangi aplinkiniuose 
sklypuose esamo užstatymo ir 
netgi esamo gatvių tinklo dar 
nėra,  remiamasi aplink 
vystomų projektų medžiaga, 
informacija apie 
projektuojamų gatvių tinklą, o 
taip pat duomenimis apie šalia 
nagrinėjamo sklypo Miesto 
planuojamą parką ir kuriami 
nauji ryšiai, kurie užtikrintų 
sklandų visos teritorijos 
veikimą. 

Išlieka svarbiausi ryšiai, 

kuriami nauji 

 

Saugojami, puoselėjami ir 
kuriami 

+ 

Aspektas nesvarbus 

 

2. Miestietišką 
gyvenimo būdą 
ir kokybiškas 
gyvenimo 
sąlygas kurianti 
kvartalų 
erdvinė 
struktūra 

Viešų/privačių 
erdvių 
diferenciacija 

Neatskirtos 

 

 Viešos ir privačios (gyventojų 
erdvės) projektiniuose 
sprendiniuose yra aiškiai 
atskirtos: iš išorės perimetru 
pirmuose aukštuose – 
komercinės patalpos, viduje, 
ant pakelto vidinio kiemo – 
gyventojų privačios erdvės. 

Dalinai atskirtos 

 

Atskirtos + 

Pastatai neprojektuojami 

 

Erdvių dydžiai 
pagal 1 priede 
nustatytą 
metodiką  

Nepakankami atstumai iki 
kaimyninių sklypų ribų  

 

Pastatai sklype išdėstyti vienas 
kito atžvilgiu, kad užtikrintų 
reikiamus insoliacijos 
parametrus sklypo viduje ir 
nedarytų neigiamos įtakos 

Nepakankami atstumai 
sklype tarp gyvenamųjų 
pastatų ar jų korpusų  
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Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

(vertinimas 
rekomendacinis) 

Visi atstumai pakankami  + 
kaimyniniuose sklypuose 
vystomiems pastatams. Dėl 
atstumo iki sklypo ribų,  
išlaikymo (pagal STR 
“gyvenamieji pastatai” 193 
punktą) su kaimyniniu sklypu 
yra pasirašytas susitarimas. 

Pastatai neprojektuojami 

 

3. Viešų erdvių - 
gatvių, skverų, 
aikščių 
gyvybingumas 

Funkcijai 
pakankami erdvės 
parametrai (ar 
pakankamas 
gatvės erdvės 
plotis, ar telpa visi 
gatvės elementai, 
ar teisinga gatvės 
erdvės proporcija) 

Nepakankamo pločio 

 

Gatvės yra projektuojamos 
atskirais projektais. 

Trūksta pločio daliai 
elementų/ gatvės erdvė 
neproporcinga 

 

Plotis pakankamas 

 

Gatvės parametrai 
nesprendžiami 

+ 

Pritaikomi pirmieji 
aukštai gatvės 
išklotinėje 

Pirmas aukštis <3,5m 
aukščio, jis nepritaikytas 
viešai funkcijai 

 

 Pirmi aukštai nuo būsimos 
Poligrafijos ir Rutkausko gatvių 
daromi > 3,5 m aukščio ir juose 
numatomos komercinės 
patalpos, iš kurių bus 
tiesioginis patekimas iš gatvės. 

  

Pirmas aukštas tinkamas 
įvairioms veikloms, bet 
apsunkintas patekimas iš 
gatvės 

  

Pirmas aukštas dalyvauja 
gatvės gyvenime, 
pritaikomas viešai funkcijai 

+ 

Nėra sąlyčio su gatve 

 

Eismo dalyvių 
hierarchija 

Automobilių dominavimas 

 

 Nei automobiliai nei pėstieji 
nedominuoja vieni prieš kitus. 
Visiems yra savo vietos: 
automobiliai – po žeme, 
piestieji ant žemės. 

Neaiški + 

Pėsčiųjų dominavimas 

 

Eismo elementai 
nesprendžiami 

 

Automobilių 
stovėjimas 

Sklype prieš gatvės fasadą 

 

 Didžioji dalis automobilių – 
požeminiame parkinge. 
Būsimoje Poligrafijos gatvėje 
(už sklypo ribų) siūlomas 
papildomas trijų automobilių 
išilginis parkavimas (kuris 
galėtų priklausyti savivaldybei 
ir būti apmokėstintas) siekiant 
pirmame aukšte numatomų 
komercinių paslaugų 
aptarnavimo patogumo.  

Sklype iš šono nuo gatvės 
fasado 

 

Gatvėje, už pastato ar po 
žeme 

+ 

Sklypo sprendiniai 
nesprendžiami 
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Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

Universalus 
dizainas  

(vertinami 
automobilių 
stovėjimo vietų, 
patekimo į 
patalpas, pastato 
vidaus struktūros 
pritaikymo 
neįgaliųjų 
poreikiams, 
principai) 

Pastatas, sklypas ir aplinka 
nepritaikyti specialių 
poreikių žmonėms 

 

 Specialių poreikių žmonėms 
sudarytos sąlygos patekti į 
visas patalpas (įskaitant 
komercines) ir judėti sklype. 
Taip pat numatytas reikalingas 
ŽN pritaikytų butų ir 
parkavimo vietų skaičius.  

Integralumas galėtų būti 
patrauklesnis, tačiau sklypo 
relfefas yra su dideliu 
perkritimu, todėl ŽN judėjimas 
iš viršutinės Poligrafijos gatvės 
pusės į apatinę Rutkausko 
gatvės pusę įmanomas tik 
palei projektuojamą 
pravažiavimą (pėsčiųjų taku), 
jungiantį šias dvi gatves, arba 
pastato vidumi – liftais. 

Formaliai atitinka 
kriterijus, bet trūksta 
integralumo su aplinka 

 

Pastatas, sklypas ir aplinka 
pritaikyti specialių poreikių 
žmonėms 

+ 

Objektas nelankomas 
specialiųjų poreikių 
žmonių 

 

4. Architektūrinė kokybė 

  

Neatitinkanti miesto daliai 
keliamų reikalavimų 

 

 Žr. Grafinę medžiagą. 

  

Pakankama 

 

Atitinkanti miesto daliai 
keliamus reikalavimus 

+ 

Ne architektūrinis objektas 

 

5. Šiuolaikiškumas 

  

Projekte dirbtinai 
imituojama istorinė 
stilistika, nematomi 
dabarties ženklai 

    Žr. Grafinę medžiagą. 

 

  

Projektas, atitinkantis 
minimalius šiuolaikiškumo 
kriterijus, tačiau nekuria 
naujos kokybės kontekste. 

  

Šiuolaikiškas projektas - 
projekte matoma 
šiuolaikinė tūrio 
kompozicija, 
architektūrinė raiška, 
šiuolaikiškai sprendžiama 
funkcija. Projektas suteikia 
aplinkai naują kokybę. 

 

+ 

Ne architektūrinis objektas 

 

6. Medžiagiškumas 

Turi būti aprašoma ir pagrindžiama 
aiškinamajame rašte 

  

Netvarios, neekologiškos, 
neperdirbamos medžiagos 
fasade ir konstrukcijose 

 

  Žr. Aiškinamąjį raštą. 

 

  
Nepakankamai tvarios 
medžiagos 
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Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

Natūralios vietinės 
perdirbamos medžiagos 
fasade ir konstrukcijose 

 

+ 

Ne architektūrinis objektas 

 

7. Autento apsauga  

Taikoma visose miesto dalyse 

  

Viskas nugriaunama ir 
daroma iš naujo 

 

  

  

Dalinai išsaugomas 
autentas 

 

Pilnai išsaugomas ir 
įveiklinamas autentas 

 

Sklype nėra autentiškų 
architektūrinių elementų 

+ 

8. Kultūros 
paveldo 
apsauga  

Vertingųjų 
savybių apsauga 

Neužtikrinama 

 

  

  
Užtikrinama minimaliai 
keičiant vertingąsias 
savybes  

 

Užtikrinama nekeičiant 
vertingųjų savybių 

 

Sklype nėra kultūros 
paveldo objektų ir sklypas 
nėra kultūros paveldo 
vietovėje ar apsaugos 
zonoje 

 

+ 

Paveldo 
įveiklinimas 
(pritaikymas) 

Neįveiklinama 

 

  

  
Įveiklinama, pritaikoma, 
tačiau neprieinama 
visuomenei 

 

Įveiklinama, pritaikoma ir 
prieinama visuomenei 

 

Sklype nėra paveldo 
objektų ir sklypas nėra 
apsaugos zonoje 

+ 

Naujadarų kokybė Autento imitavimas 

 

  

  
Kontrastas su kontekstu 
(tai nebūtinai blogai)  

 

Niuansas su kontekstu 

 

Sklype nėra paveldo 
objektų ir sklypas nėra 
apsaugos zonoje 

+ 
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Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

9. Faktinio turinio viršenybė prieš 
biurokratinę formą 

  

Trūksta privalomos 
infrastruktūros pagal 
faktinę paskirtį 

 

 Projektiniuose sprendiniuose 
įgyvendinama visa 
gyvenamiesiems 
daugiabučiams pastatams 
privaloma infrastruktūra: 
Vaikų žaidimo aikštelė, 
paauglių sporto aikštelė, 
ramaus poilsio zonos, 
parkingas automobiliams ir 
dviračiams, atitinkantys STR 
“Gyvenamieji pastatai” ir STR 
“Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Pagrindiniai 
reikalavimai”. 

  

Yra visa infrastruktūra 
pagal faktinę paskirtį, 
tačiau pastatą galima 
išparduoti dalims 

 

Yra visa infrastruktūra 
pagal faktinę paskirtį 

+ 

šitos temos nėra 

 

10. 
Kraštovaizdžio 
apsauga  

Kraštovaizdžio 
sprendiniai pagal 
specialius PU 
reikalavimus 

Sprendiniai akivaizdžiai 
neatitinka PU (pastabos 
neteikiamos) 

 

Atitinka PU. 

Sprendiniai nepilnai išpildo 
PU (pateikiamos pastabos) 

 

Sprendiniai pagal PU + 

Sklypo sprendiniai 
nesprendžiami 

 

Kraštovaizdžio 
elementų (reljefo, 
želdynų, želdinių 
vandens telkinių) 
apsauga 

Į kraštovaizdį (reljefas, 
vanduo, želdiniai), 
neatsižvelgta, sprendiniais 
daroma pernelyg didelė 
įtaka aplinkai (gali būti 
teikiamos esminės 
pastabos) 

    

Išsaugomi sklype augantys 
medžiai. Viso sklypo 
natūralaus kraštovaizdžio 
(reljefo) išsaugoti numatatnt 
statinių statybą - neįmanoma. 

Teritorijos kraštovaizdis 
keičiamas, bet išsaugoma 
dalis natūralių elementų 
(pateikiamos pastabos, 
kaip tobulinti sprendinius) 

 

+ 

Natūralus kraštovaizdis 
išsaugojamas, sprendiniai 
pritaikomi prie aplinkos. 

  

Sklypo sprendiniai 
nesprendžiami 

  

Lietaus vandens 
tvarkymo 
sprendiniai 

Lietaus vanduo nuo stogų 
ir kietų dangų patenka į 
mišrius nuotekų tinklus 

  Lietaus vanduo sulaikomas ir 
infiltruojamas sklype 
(Šlapbalės su želdiniais), likusi 
dalis nuvedama į greta esantį 
prūdą. 

Sprendiniai bus detalizuojami 
techninio projekto stadijoje. 

  

Lietaus vanduo patenka į 
lietaus nuotekų tinklus. 
Nesant lietaus nuotekų 
tinklų - į mišrius tinklus 
pagal prisijungimo sąlygas, 
tačiau bent iš dalies 
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Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

sprendžiama lietaus 
vandens infiltracija, 
užlaikymas sklype  
(pateikiamos pastabos) 

Lietaus vanduo 
infiltruojamas, užlaikomas 
sklype, infiltracija 
apjungiama su želdynais 

 

+ 

Lietaus nuotekų tvarkymas 
nesprendžiamas 

  

Esamų vertingų 
medžių apsauga 

Iškertama daugiau nei 2/3 
visų vertingų sklypo 
medžių 

   Išsaugomi visi sklype esantys 
vertingi medžiai (13 vnt.) 

(Žr. Sklypo sutvarkymo planą). 

  
iškertama mažiau nei 1/2 
visų vertingų sklypo 
medžių 

 

išsaugomi visi vertingi 
medžiai 

+  

Sklype nėra medžių   

Išsaugomų 
medžių 
technologinė 
apsauga taikoma 
statybos metu 
(saugomas visas 
šaknyno plotas, 
numatytos 
reikalingos 
arboristinės 
priemonės) 

Sklypo plano sprendiniai 
nesudaro sąlygų išsaugoti 
medžius (pažeidžiama 
didelė dalis šaknyno ploto 
dėl dangų, reljefo, statinių 
ir t.t.) 

  Iš 15-os išsaugomų medžių 11-
ai paliktos geros sąlygos augti 
(kietosios dangos nepatenka į 
šaknyno plotą). Likusiems 
numatomis arboristinės šaknų 
apsaugos priemonės (žr. 
Sklypo sutvarkymo plane – P3, 
P5, P9 ir P19). 

Išsaugomų medžių 
apsaugos priemonės 
nepakankamos (pateikti 
pastabas) 

  

Išsaugomiems medžiams 
paliktos geros sąlygos 
augti, numatyti 
arboristiniai darbai 

+ 

  

Sklype nėra medžių   

Kertamų medžių 
kompensavimas 
(jei kertami) 

Kompensavimas tik 
pinigais pagal  nustatytą 
medžių vertę 

   Kompensuojama bus pinigais 
ir atsodinant pagal kertamų 
medžių diametrą. 

  Kompensavimas pinigais ir 
atsodinant pagal kertamų 
medžių diametrą - 
atsodina savo sklype ir 
viešoje erdvėje 

  

Kompensavimas pinigais ir 
atsodinant pagal kertamų 
medžių diametrą - viską 
atsodina  savo sklype 

 

+  
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Vertinimo 
kriterijus 

  

Kriterijaus 
dedamosios 

  

Vertinimas (PV- projektuotojas, VMSA – Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija) 

Komentaras 

 Vertinimo požymiai Žyma  

„+“1 

Projektuotojo 
komentaras/pastaba 

Sklype nėra kertamų 
medžių 

  

Kompensavimas 
keičiant patalpų 
paskirtį į 
gyvenamą 
pateikiant 
įsipareigojimą 
raštu (taikomas 
jeigu sklype 
trūksta 
priklausomųjų 
želdynų) 

Kompensavimas 
nenumatytas 

    

  

Dalinai finansuoja 
pasodinimą pagal 
savivaldybės reikalavimus 

  

Pilnai finansuoja 
pasodinimą pagal 
savivaldybės reikalavimus 

  

Nekeičiama patalpų 
paskirtis 

 

+  

Automobilių 
stovėjimo 
aikštelės 
sprendimas 

Neapželdinta    Automobilių stovėjimo 
aikštelė yra požeminė ir joss 
togas yra apželdintas krūmais, 
žolynais bei įrengta pėsčiųjų 
infrastruktūra, vaikų žaidimo 
aikštelė. 

  

Nepilnai apželdinta - 
trūksta želdinių kiekio ir/ar 
įvairovės (pateikiamos 
pastabos) 

  

Apželdinta medžiais, 
krūmais ir žolynais, 
pėsčiųjų infrastruktūra ir 
lietaus vandens 
infiltravimas apjungti su 
želdiniais.  

 

+  

Automobilių stovėjimas 
nesprendžiamas 

  

 

 

 
 
 
 
 

PV, arch. Tomas Noreika  






















