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PROJEKTO BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

DOKUMENTO ŽYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
LAPŲ 

SK. 
LAPO 

NR. 
PASTABOS 

19001-XX-PP-SA.BSŽ Sudėties žiniaraštis 0 1 2  

 
Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis 

0 3 3-5  

19001-XX-PP-SA.AR Aiškinamasis raštas 0 7 6-12  

 

PROJEKTO BYLOS GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

DOKUMENTO ŽYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
LAPŲ 

SK. 
LAPO 

NR. 
PASTABOS 

19001-00-PP-SP.B-01  Statybos sklypo planas M 1:500 0 1 13  

19001-00-PP-SP.B-02  Griaunamų pastatų planas M 1:500 0 1 14  

19001-01-PP-SA.B-01  Rūsio planas M 1:250 0 1 15  

19001-01-PP-SA.B-02  Pirmo aukšto planas M 1:250 0 1 16  

19001-01-PP-SA.B-03  Antro aukšto planas M 1:250 0 1 17  

19001-01-PP-SA.B-04  
Pjūvis A-A M 1:250; 
Pjūvis B-B M 1:250; 
Pjūvis per teritoriją M 1:250; 

0 1 18  

19001-01-PP-SA.B-05  
Fasadai tarp ašių 1-7, A-L, 7-1, L-A 
M 1:250 

0 1 19  

19001-01-PP-SA.B-06  Stogo planas M 1:250 0 1 20  

19001-01-PP-SA.B-07  Vizualizacijos 0 1 21  

19001-01-PP-SA.B-08  Vizualizacijos 0 1 22  

19001-01-PP-SA.B-09  Vizualizacijos 0 1 23  

19001-01-PP-SA.B-10  Vizualizacijos 0 1 24  
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio geografinė vieta Pietinė Vilniaus miesto dalis 
Vilniaus m. sav. Metalo g. 5 
Skl. Kad. Nr. : 0101/0079:1652; 

Pagrindinė naudojimo 
paskirtis 

Sandėliavimo paskirties pastatai 

Statinio statybos rūšis Nauja satatyba 
Kultūros paveldo vertybė Projektuojamo pastato sklype ir jo gretimybėse kultūros paveldo vertybių nėra 
 

Projektinių pasiūlymų paskirtis: 

-Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją, bei 
informuoti visuomenę apie numatomą statinių projektavimą. 

Pastaba: 

-Statinio ir sklypo bendrieji techniniai ir paskirties rodikliai yra orentaciniai ir techninio projekto metu 
bus tikslinami, pakeitimus suderinus su Užsakovu.  

 

2. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis  Pastaba 

SKLYPO PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 
1. Sklypo plotas m² 27697  

2. Bendras sklypo užstatymas* m² 13166  

3. -  Projektuojamo pastato užstatymas m² 13166  

4. Užstatymo tankis* % 47,53   

5. Užstatymo intensyvumas*  0.52  

6. 
Automobilių stovėjimo vietų skaičius 
(prie projektuojamo pastato) 

vnt. 342 
 

7. Apželdintas sklypo plotas % 10 Ne mažiau 

PASTATO PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

 Pastato paskirties rodikliai (darbuotojų sk.) vnt. 128 
Maksimalioje 
pamainoje  

1. Bendrasis plotas m² 14187,53  

2. -  Pagrindinis plotas m² 13806,36  

3. -  Pagalbinis plotas m² 381,17  

4. Pastato tūris m³ 87137  

5. Aukštų skaičius vnt. 2  

6. Pastato aukštis m 12,20  

7. Pastato atsparumas ugniai kategorija -- I  

8. Pastato energetinio naudingumo klasė -- A+  

10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  --  
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. Projektuojamų statinių sąrašas 

STATINIO PAVADINIMAS KATEGORIJA PASTABOS 

Sandėliavmo pastatas Ypatingas Naujai projektuojamas 

Apsaugos postas Nesudėtingas I gr. Naujai projektuojamas 

Aikštelė Nesudėtingas II gr. Naujai projektuojamas (3161kv.m) 

Aikštelė Nesudėtingas II gr. Naujai projektuojamas (237 kv.m) 

Aikštelė Nesudėtingas II gr. Naujai projektuojamas (6715 kv.m) 

Kontrolinis pastatas Nesudėtingas I gr. 
Esamas, griaunamas (un.Nr. 1096-0008-

0173) 

Operatorinė  Nesudėtingas I gr. 
Esamas, griaunamas (un.Nr. 1096-0008-

0184) 

Gamybinis pastatas Ypatingas 
Esamas, griaunamas (un.Nr. 1096-0008-

0162) 

Sandėlis Nesudėtingas II gr. 
Esamas, griaunamas (un.Nr. 1096-0008-

0195) 

Gamybinis pastatas Neypatingas 
Esamas, griaunamas (un.Nr. 1096-0008-

0030) 
 

Esami inžineriniai tinklai, kurie trukdo pastato statybai yra demontuojami. 

Įrengiami visi inžineriniai tinklai reikalingi tinkamam pastato funkcionavimui. 

 

3.2. Sklypo sprendiniai 

Sklypo funkcinis zonavimas: 

-Pastatas numatomas centrinėje sklypo dalyje. 

-Rytinėje ir prietinėje pusėje numatomos sunkiojo ir tarnybinio autotransporto privažiavimui ir manevravimui 
skirta aikštelė. 

-Vakarinėje ir šiaurinėje pusėje numatyta automobilių stovėjimo aikštelė skirta darbuotojams.  

-Prie pagrindinio įėjimo pietinėje pusėje numatyta stovėjimo aikštelė skirta klientams. 

-Ant pastato stogo įrengiama terasa (poilsio aikštelė), kurioje įrengiami suoliukai, šiukšlių dėžė. Poilsio zona 
skiriama ne mažesnė kaip 1kv.m. vienam darbuotojui maksimalioje pamainoje.  

Esamas įvažiavimas į sklypą yra demontuojamas ir įrengiamas naujas. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas nuo 
J. Dobkevičiaus g. Esama betoninė tvora yra demontuojama. Sklypas aptveriamas cinkuotos vielos segmentine 
tvora su apsaugine spygliuotos vielos dalimi viršuje. Įrengiami rakinami vartai ir varteliai. Privažiavimai, 
aikštelės, pėsčiųjų takai, nuogrinda įrengiama iš betoninių trinkelių dangos. Likusi teritorija apsėjama veja. 

 

Skaičiuojamas automobilių stovėjimo vietų poreikis vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“: 

Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 

Eil.Nr Statiniai Minimalus stovėjimo vietų skaičius 

4.1 Administracinės paskirites pastatai 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto 

14. Sandėliavimo paskirties pastatai 1 vieta 200 m2 darbo patalpų 
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Minimalūs reikalavimai: 

Sandėliavmo plotas ~ 12386m².  Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius - 62 vt 

Administracinių patalpų plotas ~ 809m².  Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius-33 vt 

Pagal užsakovo pageidavimą projektuojama daugiau automobilių stovėjimo vietų, negu numato 
reglamanetas. 

Šiuo metu sklype planuojama įrengti 342 autotransporto stovėjimo vietų. Iš jų 

Klientų vietos – 10 (iš jų viena vieta numatoma neįgaliesiems) 

Elektromobilių vietos – 2+2 elektriniams autobusiukams 

Darbuotojų automobilių vietos – 228 

Vilkikų vietos – 14 

Autobusiukų vietos  - 90 

Sandėliavimo paskirties pastato pritaikymo būtinumas žmonėms su negalia sprendžiamas techninio 
projekto metu. Pastate yra numatoma galimybė įrengti keltuvą skirtą ŽN, kad turėtų galimybę patekti į antrą 
aukštą, bei numatomi WC pritaikyti ŽN su visa jiems reikalinga įranga.  

Klientams numatyta viena vieta ŽN automobiliui su 1.50 m pločio aikštele prie jos. Stovėjimo vieta 
pažymėta horizontaliu ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis) ir vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 
„Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“. 

Atstumas nuo automobilių stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą – 3m. Teritorijoje šaligatviai 
projektuojami pritaikant juos ŽN reikmėms.  

 

Objektui reikalingas dviračių stovėjimo vietų skaičius numatomas prie projektuojamo pastato. Iš viso 
projektuojama 5 dviračio stovėjimo vietos. 

Dviračiųų stovėjimo vietų minimalus skaičius 

Eil.Nr Statiniai Minimalus stovėjimo vietų skaičius 

1 
Administracinės, visuomeninės įstaigos, 
biurai 

1 vieta 250 m2 pagrindinio ploto 

 

Administracinių patalpų plotas ~ 809m².  Reikalingas dviračių stovėjimo vietų skaičius - 4 vt 

 

3.3. Pastato sprendiniai 

Projektuojamas dviejų aukštų sandėliavimo paskirties pastatas (logistikos centras) su administracinėmis 
patalpomis. Pagrindinė vykdoma veikla, kuri numatoma šiame pastate, yra siuntų rūšiavimas. 

Pagrindinis patekimas į pastatą numatomas pietinėje pastato pusėje.  

Planuojama, kad pastate viso dirbs 65 administracijos, 11 muitinės darbuotojų ir 260 darbininkų (sandėlio 
darbuotojai, vairuotojai, kurjeriai, lydintieji asmenys), bei 86 Baltic Post darbuotojai. Vienoje maksimalioje 
pamainoje dirbs 128 darbuotojų. Darbuotojų darbas organizuojamas pamainomis: 

- Administracijos darbuotojai dirba 8 val. dienos pamainoje. 

- Darbininkai dirba 2 pamainomis po 12 val. arba 3 pamainomis po 8 val. 

- Pastate maksimalioje pamainoje dirbs 108 žmonės LP ir apie 20 darbuotojų Baltic Post. 

Vairuotojai, kurjeriai ir lydintieji asmenys atėję į darbo vietą, išvažiuoja visai dienai, grįžta, persirengia ir 
jų pamaina baigiasi. 

Atsižvelgiant į maksimalų, vienoje pamainoje, dirbančių darbininkų skaičių, numatomos reikiamo dydžio 
persirengimo patalpos su spintelėmis ir dušais. Dušų įrengimas priklauso nuo darbo pobūdžio, kadangi pagal 
technologiją nenumatomas darbas su kenksmingomis medžiagomis ar kenksimingomis, nepalankiomis oro 
sąlygomis, tai dušų kiekis, pagal užsakovo pageidavimą, projektuojamas minimalus. 
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Atsižvelgiant į maksimalų vienos pamainos pietaujančių žmonių skaičių, numatytos reikiamo dydžio 
valgymo/poilsio patalpos.  

Pirmame aukšte numatos patalpos: 

-Klientų aptarnavimo zona, kurioje numatyt klientų laukiamasis, aptarnavimo langelis, siuntų 
deklaravimo ir atsėmimo patalpa, WC.  

-Sandėliavimo/rūšiavimo bendra patalpa, kurioje pagal technologiją numatomos deklarantų, vidutinių 
siuntų skirstymo su konvejeriu, autokeltuvų pakrovimo, iškrovimo, pirminio rūšiavimo, eksplotacinių medžiagų 
sandėliavmo, sunkių siuntų, peridikos skirstymo, lengvųjų siuntų skirstymas su laiškų mašina ir PTL, vidutinių 
siuntų skirstymo su PTL, clevy, konsolidavimo, eksporto zonos.  

-Projektuojami technikų ir inžinerių, specialistų ir pamainos viršininkų kabinetai, kasininkės kabinetas, 
regiono vadybininkų kabinetas, vadovų kabinetas, DIG specialistų kabinetas. 

-Projektuojamos atskiros patalpos slaptų siuntų skirstymui, siuntų saugyklai, ginklinei, bei ginklų 
išdavimo patalpa. 

-Taip pat išskirta viena zona muitinės darbui (siuntų tikrinimo zona), kurioje numatomas rengeno 
aparatas siuntoms patikrinti. 

-Projektuojami WC reikiamu atstumu, valytojos patalpa, bei reikalingi keliai autokeltuvui judėti ir 
praėjimo zonos. 

-Kaip atskiras blokas projektuojamas Baltic Post (BP) patalpos. Ten numatoma skirstymo patalpa, 
dispečerio kabinetas, kurjerio/vairuotojų patalpa, kasininko kabinetas, vadovų kabinetai, WC ir serverinė. 

Antrame aukšte numatomos patalpos: 

-Projektuojami vadovų kabinetai, prevencijos skyriaus kabinetas, 2 pasitarimo kambariai, poilsio 
patalpos, persirengimo, patalpos, video coding kabinetas, operacijos apskaitos grupės specialistų kabinetas. 

-Projektuojamos BP persirengimo ir poilsio patalpos. 

-Muitinės skyrius, kur numatoma atskiri persiregimo, poilsio, WC, serverinės patalpos, vadovo, muitinės 
inspektorių kabinetai, kinologo darbo vieta, tarnybinio šunks laikymo vieta. 

 

3.4. Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimas 

Pagal konstrukcinę schemą pastatas dalinamas į 2 dalis: 

1 dalis - sandėliavimo/rūšiavimo vieno aukšto. 

2 dalis - administracinė 2 aukštų. 

Pastato stogas – plokščias, sutapdintas, neeksplotuojamas su parapetais ir vidiniu vandens nuvedimu. 
Stogo danga dvisluoksnė ritininė. Šiuo metu planuojama, kad ant stogo bus įrengta saulės fotovoltų elektrinė, 
tačiau tikslus fotovoltų ar akumuliatorių skaičius nėra žinomas. 

Konstrukcinė schema: 

Vienaaukštė pastato dalis sudaryta iš gelžbetoninių kolonų 18-30m tarpatramis kas 12m, santvarų ir 
posantvarių. Kolonos numatomos ~ 400x400mm. 

Dviaukštė pastato dalis iš surenkamų perdangų plokščių, sijų ir kolonų.  

Kolonos, surenkamos perdangų plokštės, denginio sijos ir santvaros sudaro pastato karkasą. Karkaso 
standumą nuo vertikalių poveikių užtikrina laiptinių sienos ir plieniniai ryšiai tarp kolonų. 

Pamatai: 

Pamatai projektuojami gilieji, atskirieji – poliniai. Tarp atskirųjų pamatų monolitinių rostverkų 
įrengiamos trisluoksnės surenkamos gelžbetonio cokolinės plokštės.  

Perdangos:  

Perdangų rėmsijos (rigeliai) surenkami gelžbetoniniai, su lentynomis iš vienos arba dviejų pusių 
plokštėms atremti. Perdangos surenkamos tuštumėtos gelžbetoninės plokštės (h~300mm storio). 
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Laiptinių ir kitos padidinto saugumo sienos 250mm storio silikatinių plytų ar blokelių. Sąramos 
surenkamos gelžbetoninės ar monolitinio gelžbetonio (tikslinama techninio projekto metu). 

Atitvaros ir pertvaros: 

Išorinės atitvaros projektuojamos iš trisluoknių „sandwich“ tipo sieninių plokščių. Pirmame aukšte 
vidinės sienos sandėliavimo/rūšiavimo zonoje, „kioskelių“ įrengimui projektuojamos iš trisluoksnių  
„sandwich“ tipo sieninių plokščių. 

Antrame aukšte ir visos kitos likusios patalpų pertvaros įrengiamos iš gipso kartono plokčių ar 
analogiškos medžiagos (tikslinama techninio projekto metu). 

Lauko laiptai- surenkami metaliniai. 

Fasadų apdailai numatomos daugiasluoksnės plokštės (sandwich tipo). 

Fasadų sprendiniai techninio projekto metu bus tikslinami. 

 

3.5. Gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai. 

Projektuojama pagal minimalius reikalavimus. Numatoma statinio  I atsparumo ugniai laipsnis. 
Kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų – Cg. Lauko gaisro gesinimui prisijungiame prie esamų 
hidrantų, jei nepakankama pagal reikalavimus esamų -  įrengiami nauji. Įrengiama vidaus gaisro gesinimo 
sistema pagal minimalius reikalavimus. Numatoma vendeninė sprinklerinė gaisrų gesinimo sistema. 
Užtikrinamas priešgaisrinių automobilių privažiavimas iš dviejų pastato pusių. 

Sprendiniai tikslinami projektavimo eigoje. Išlaikomi normatyviniai atstumai iki gretimų pastatų.  

 

Inžinerinių tinklų sprendiniai: 

3.6. Vandentiekis-nuotekų šalinimas: 

Šaltas vandentiekis bus tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas 
prisijungimo sąlygas. 

Vidaus gaisrų gesinimui lauke šiaurės vakarų pusėje numatoma įrengti priešgaisrinė talpa.  

Buitinės nuotekos bus tvarkomos pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas. 

Karštas vanduo ruošiamas  šilumos punkte. Projektuojama cirkuliacinė karšto vandens sistema. 

Lietaus vandens surinkimui nuo stogo projektuojama sifoninė pilno užpildymo lietaus nuotekų nuvedimo 
sistema.  

Lietaus vanduo nuo teritorijos bus surenkamas ir nuvedamas į centralizuotis lietaus tinklus pagal UAB 
„Grinda“ išduotas technines sąlygas. Kadangi lietaus nuotekų kiekis yra didesnis nei UAB „Grinda“ leidžia 
nuvesti į lietaus tinklus, bus įrengtos akumuliacinės talpos.  

 

3.7. Elektrotechnika: 

Objektas bus pajungtas nuo elektros tinklų pagal AB „ESO“ išduotas prisijungimo sąlygas. Planuojama 
įrengti modulinę tranzitinę transformatorinę.  

Norint užtikrinti nepertraukiamą elektros tiekimą, planuojama įrengti dyzelinį generatorių, kad darbas 
sandėliavimo/rūšiavimo patalpoje vyktų nepertraukaimai. 

Gatvės apšvietimas bus įrengtas pagal AB „VGTA“ išduotas technines sąlygas. 

 

3.8. Telekomunikacijų tinklas 

Pagal užsakovo poreikius bus projektuojamas telekomunikacijų tinklas. Tinklo įrengimas bus vykdomas 
pagal AB „Telia“ išduotas prisijungimo sąlygas. 
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3.9. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas: 

Pastatui šildyti numatomi du šilumos šaltiniai – miesto šilumos tinklai, prie kurių bus pasijungta pagal 
AB „Vilniaus šilumos tinklų“ išduotas prisijungimo sąlygas ir šilumos siurblys „Oras-Vanduo“.  

Projektuojami šildymo įrenginai spindulinės plokštės aukštose patalpose ir radiatoriai administracinėje 
pastato dalyje. 

Sandėliavimo/rūšiavimo patalpos vėsinamos per vėdinimo sistemos ortakius, orą atvėsina vėsinimo 
kaloriferio sekcija, kuriai šaltį gamina šilumos siurbliai. Administracinėje pastato dalyje patalpos vėsinamos 
ventiliatoriniais konvektoriais. 

 

3.10. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas: 

Statyba bus vykdoma sklypo ribose. Projektavimo metu bus parengta SDO dalis.  
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