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Kompl. 
Nr.17-12

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Pylimėlių g. 38 (sk.kad.Nr. 0101/0026:342), Vilniuje,
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Lapas Lapų

 DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eilės 
nr.

Brėžinio žymuo Pavadinimas Pastabos

Projekto nr. Brėžinio nr.

TEKSTINĖ DALIS

1 17-12-PP Dokumentų ir brėžinių sudėties žiniaraštis 1 lapas

2 17-12-PP Aiškinamasis raštas 4 lapai

3 17-12-PP Bendrieji statinio rodikliai 2 lapai

DOKUMENTAI

4 17-12-PP Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 3 lapai

5 17-12-PP Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos 1 lapas

6 17-12-PP NŽT sutikimas statyti statinius žemės sklype,
besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine
žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

2 lapai

7 17-12-PP NŽT sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius
tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

2 lapai

8 17-12-PP 2018-05-09 Prašymo nr. GST-5995 Išduoti sutikimą tiesti 
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti 
jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, priedas

1 lapas

9 17-12-PP Statytojo - UAB „Ratoka” įsipareigojimas perduoti žemės 
sklypą

1 lapas

BRĖŽINIAI

10 17-12-PP SA1. B-1 Sklypo planas 1 lapas

11 17-12-PP SA1. B-2 Pirmo aukšto planas 1 lapas

12 17-12-PP SA1. B-3 Antro aukšto planas 1 lapas

13 17-12-PP SA1. B-4 Trečio aukšto planas 1 lapas

14 17-12-PP SA2. B-1 Pietinis, šiaurinis, rytinis, vakarinis fasadai 1 lapas

15 17-12-PP SA3. B-1 Architektūriniai pjūviai A-A, B-B 1 lapas

16 17-12-PP SA6. B-1 Vizualizacija 1 lapas

17 17-12-PP SA6. B-2 Vizualizacija 1 lapas

Proj. dalis Stadija Pareigos At.Nr. V., pavardė parašas data
SA-AR PP PV

PDV

25003

424

R. Vitkauskas

S.Pamerneckis

2018-08-08



STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“
5 priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju
atveju.  Projekte nurodomi konkretaus  sklypo ir  konkretaus statinio  bendrieji  rodikliai.  Bendrieji
statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 1444

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0,4

3. sklypo užstatymo tankis % 29

II SKYRIUS
PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m2 574,93

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 561,02

4. Pastato tūris.* m³ 3934,58

5. Aukštų skaičius.* vnt. 3

6. Pastato aukštis. * m 10,94

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 15

7.1. 1 kambario vnt. 3

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 12

8. Energinio naudingumo klasė A+

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I

11. Kiti papildomi pastato rodikliai



7��4�@���1"�!�����"$����������#����������3�!������������!�������A���#����������!��������������%
�������%��������������!����%��!������������$�#�������!��������������B���!��������!*#�����"����
2���������������,��1!������$*<������#��!������������!���������!��9��������#����1�#���!�������������%
�!��$���%�C��/0D�

�������������������������
��*������E����!������

&���������������������9�������#�-���'����������������*����"$����A��������)
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFF�

��������������������#�����������
��!#�!���+������'�����

&���������������������9�������#�-���'����������������*����"$����A��������)

�
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

FFFFFFFFFFFFFFFFFF�



Kompl. 
Nr.17-12

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Pylimėlių g. 38 (sk.kad.Nr. 0101/0026:342), Vilniuje,
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Lapas Lapų

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendrieji duomenys

Daugiabučio gyvenamojo namo projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:
 užsakovo užduotimi;
 galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimais;

Esamos teritorijos būklės apžvalga ir charakteristika

Nagrinėjamo sklypo teritorija yra Vilniaus miesto šiaurės rytų dalyje, Antakalnio seniūnijoje.
Šiaurinė sklypo dalis ribojasi su kitu gyvenamosios paskirties sklypu. Pietinė sklypo dalis ribojasi su
V. Sezemano gatve,  Vakarinė sklypo dalis  ribojasi  su Pylimėlių  gatve.  Sklypas  yra gyvenamųjų
namų teritorijoje (vienbučiai, dvibučiai bei daugiabučiai pastatai iki 3a). 

Nagrinėjamas  žemės  sklypas  yra  trikampio  formos,  jo  plotas  –  1444 m²
(skl.kad.Nr.0101/0026:342). Teritorijoje dominuoja laisvo planavimo užstatymas. 

Sklypo reljefas lygus. Želdinių nėra.

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį  planą (patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519) nagrinėjamame sklype  numatyti šie  reglamentai: 

- teritorijos pavadinimas (funkcinė zona) Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios
teritorijos

- vyraujantys  teritorijos požymiai  Mišrios teritorijos, kuriose dominuoja gyvenamoji
veikla (mažaaukštė vienbutė, daugiabutė gyvenamoji

statyba), kartu su jos aptarnavimui reikalinga
socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra

- žemės (sklypo) naudojimo paskirtis bei 
naudojimo būdas

gyvenamoji (6.3) ir kitos

- pastatų aukštingumas  Iki 3 a 
- užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypams – iki 0.4
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Sklypo sutvarkymo ir architektūriniai sprendiniai

Patekimas ir  įvažiavimas  į  sklypą projektuojamas  iš  Pylimėlių  gatvės,  ties  vakarine  sklypo
dalimi. Pagal išduotų prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų antrąjį punktą įvažiavimas į
sklypą projektuojamas 5,50m pločio. 

Remiantis antruoju išduotų sąlygų punktu, šalia sklypo vakarinėje dalyje bus įrengtas vienos
eismo juostos pravažiavimo kelias su šaligatviu ir apšvietimu vienoje kelio pusėje (ties sklypu, iki V.
Sezemano / Pylimėlių gatvių sankryžos).  

Pagal  prisijungimo  prie  susisiekimo  komunikacijų  sąlygų  pirmąjį  punktą   sklypo  pietinėje
dalyje nurodoma suprojektuoti ir įrengti ne siauresnį kaip 1,20m pločio betoninių plytelių šaligatvį,
sujungiant  su esamu šaligatviu.  Atsižvelgus  į  išduotų  sąlygų pirmąjį  punktą  bei  įvertinus  esamą
padėtį  sklype  ir  jo  prieigose  –  projektuojamo  šaligatvio  plotis  padidinamas  iki  1,50m  pločio.  

Atvirą automobilių stovėjimo aikštelę planuojama įrengti šiaurinėje sklypo dalyje – viso  15
vietų (viena iš  jų ŽN – nr.  07,  arčiausiai  laiptinės).  Šiaurinėje  pusėje,  ties automobilių  saugykla
projektuojamas  pastatas  langų  (gyvenamosiose  pat.)  neturi.  Iki  kaimyninių  pastatų  nustatyti
norminiai atstumai  nuo automob. stovėjimo aikštelių iki gyv. namų langų išlaikomi. Įvažiavimas į
aikštelę numatytas iš vakarinės sklypo dalies. 

Sklype  projektuojamas  naujas  3 aukštų   daugiabutis  gyvenamas  namas.  Namo  tūris
komponuojamas lygiagrečiai pietinei sklypo ribai. 

 
Gyvenamojo pastato tūris  yra aiškios stačiakampio formos – prie kurio šiaurės rytų kampe

jungiasi  nereguliarios  formos  išorinė  uždara  (nešildoma)  laiptinė  patekimui  į  atviras  galerijas.
Visuose pastato aukštuose projektuojami butai, viso numatyta  15 butų, po 1,2,3 kambarius.  Butai
projektuojami C garso klasės (priimtino akustinio komforto). Butuose svetainės projektuojamos su
integruotomis virtuvėmis. 

Įėjimai  į  pastatą  pirmąjame aukšte projektuojami tiesiai  iš lauko (šiaurinėje  sklypo dalyje).
Įėjimas į uždarą laiptinę (patekimui į atviras galerijas) projektuojamas sklypo šiaurės rytų dalyje. 

Šiaurės  vakarų sklypo dalyje  įrengiama vaikų  žaidimų  aikštelė.  Dėl  neišlaikomų norminių
atstumų iki automobilių saugyklos bei vienos eismo juostos pravažiavimo, vaikų žaidimų aikštelė bus
atitverta.  Ties  automobilių  saugykla  projektuojama  apsauginė  aklina  tvora  (h=1.80m),  taip  pat
papildomai projektuojama stoginė, dengianti 01-05 automobilių saugyklos vietas  (esančias  tiesiai
prieš  vaikų  žaidimų aikštelę).  Ties  vienos eismo juostos pravažiavimu (vakarinėje  sklypo dalyje)
projektuojama grūdinto stiklo skaidri apsauginė tvora (h=1.80m) atitverianti vaikų žaidimų aikštelę
nuo važiuojamosios dalies.

Vakarinėje  sklypo dalyje  projektuojama ažūriniu  aptvaru  atitverta  sporto  aikštelė.  Sklypo
rytinėje dalyje, ties pastatu numatoma zona vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui.

Rytinėje sklypo dalyje, ties V. Sezemano gatve projektuojama buitinių atliekų surinkimo aikštelė su
konteineriais.  Pagal  minimalius  konunalinių  atliekų  tvarkymų  paslaugos  kokybės  reikalavimus
buitinių atliekų surinkimo aikštelė iš trijų pusių aptverta tvorele. 

Pastato aukštis – 10.94 m, nuo vidutinio žemės paviršiaus.
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Statytojas  įsipareigoja  įstatymų  nustatyta  tvarka  neatlygintinai  perduoti  Vilniaus  miesto
savivaldybės  administracijai  apie 161,26 kv.  m žemės sklypą (Sklypo sutvarkymo plane žymuo –
sklypas nr. 2), suformuotą dalijant žemės sklypą Pylimėlių g. 38, Vilnius pagal pridedamą brėžinį,
iki  daugiabučio  gyvenamojo  namo  Pylimėlių  g.  38,  Vilnius  statybos  užbaigimo  akto  surašymo
dienos. Statytojas įsipareigoja sudaryti reikiamą sutartį/susitarimą su Vilniaus miesto savivaldybės
administracija (Raštiškas statytojo įsipareigojimas pridedamas kaip priedas projektinių pasiūlymų
byloje).

Išorės apdaila ir elementai

Pastato  išorės  sienų  apdailai  numatomas  faktūrinis  apdailinis  tinkas  (RAL  9010)  bei
klijuojamos  klinkerio  plytelės  bei  aliuminio  vertikalios  žaliuzi  plokštumos  (RAL 8028).  Pastato
fasadų spalvos ir  medžiagiškumas derinami  prie  aplinkinio užstatymo.  Statinio  cokolį  numatoma
tinkuoti faktūriniu-apdailiniu tinku (RAL 7012).

Projektuojamo  pastato  pamatai  –  gežbetoniniai,  pastato  laikančios  konstrukcijos  –  ištisinis
keraminių  blokelių  mūras  su  monolitinėmis  (surenkamomis)  perdangomis,  stogas  –  sutapdintas,
išorės sienos –  keraminiai blokeliai, apšiltinti 30 cm termoizoliacine medžiaga.

 
Inžineriniai sprendiniai

Nagrinėjamame  sklype  numatoma  įrengti  centralizuotas  inžinerines  komunikacijas,
prisijungiant prie centralizuotos tinklų sistemos pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas
sąlygas.  Projektuojamas  pastatas  žalingo  poveikio  aplinkai  nesudaro.  Galimų  avarijų  ir  avarinių
teršalų išmetamų į aplinką nebus.

Bendrieji statinio rodikliai

Sklypo plotas 1444m²

Užstatymo plotas 355m² (pastato); 59m² (stoginės);

Bendras pastato plotas (1-3 Aukštai) 574,93m² 

Butų plotas 551,93m²

1 kambario 3 vnt.

2 kamabrių 10 vnt. 

3 kambarių 2 vnt. 

Viso (butų kiekis) 15vnt.

Aukštų skaičius 3a.

Pastato aukštis nuo žemės paviršiauas 10,94m 

Proj. dalis Stadija Pareigos At.Nr. V., pavardė parašas data
SA-AR PP PV

PDV

25003

424

R. Vitkauskas

S.Pamerneckis

2018-08-08



Kompl. 
Nr.17-12

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Pylimėlių g. 38 (sk.kad.Nr. 0101/0026:342), Vilniuje,
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Lapas Lapų

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamas užstatymo intensyvumas 0,4

Projektuojamas užstatymo tankumas 29%

Parkavimo vietų skaičius

Sklype 15 vnt
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