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DĖL 2020-09-09 PROTOKOLO Nr.A16- 822/20(2.1.76E-INF) IŠRAŠO PATEIKIMO 

 

 
 

Siunčiame Jums 2020 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Infrastruktūros darbų priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo 

darbo grupės posėdžio protokolo Nr. A16-822/20(2.1.76E-INF) išrašą.  

PRIDEDAMA. Protokolo išrašas, 1 lapas. 

 

Vyresnysis patarėjas, 

pavaduojantis skyriaus vedėją       Arūnas Visockas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danguolė Emilija Baleišytė, tel. (8 5) 211 2741, el. p. danguole.baleisyte@vilnius.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

 

 

 

INFRASTRUKTŪROS DARBŲ PRIEŽIŪROS IR INŽINERINIŲ STATINIŲ PROJEKTŲ IR 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO DARBO GRUPĖS 

PASITARIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2020-09-09 Nr.A16- 822/20(2.1.76E-INF) 

 

 

       4. SVARSTYTA. Dėl projekto „Daugiabučiai gyvenamieji namai Simono Grunau g. 111, 

Vilniuje, statybos projektas“ projektinių pasiūlymų.   
 

             NUTARTA:  
 4.1. Pritarti projektinių pasiūlymų sprendiniams. 

 

 

 

Darbo grupės pirmininkas        Julius Morkūnas  

 

Darbo grupės sekretorė                Danguolė Emilija Baleišytė 

 

 

 

 

Išrašas tikras 
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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 

 

  2020 m. 

Vilnius 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučiai gyvenamieji namai Simono Grunau g. 111, Vilniuje, 

statybos projektas.                                                                                                                     
 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas Laisvo planavimo. 

2.2. užstatymo tankis Iki 35 proc. 

2.3. užstatymo intensyvumas Iki 0,5 

2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos zonos 

esamo žemės paviršiaus 

Iki 11,50 m 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) Iki 167,10 m 

2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) Iki 3 aukštų 

2.7. automobilių stovėjimo vietų skaičius Numatyti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo 

vietų skaičių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ bei  Vilniaus  miesto  savivaldybės 

tarybos patvirtintą 2017-12-20 sprendimą Nr. 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“. Skatinant judėjimą mieste 

alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama 

didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių. 

2.8. priklausomų želdynų plotas Ne mažiau kaip 30 procentų sklypo ploto 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Nereikalinga. 
 

3. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 

medžiagiškumas, spalva, tūrio 

formos, proporcijos, mastelis 

Koncentruotis į pastatų proporcijas, integralumą, įtaką 

miestovaizdžiui, ir į pastato paskirtį. Formuoti esamam 

rajonui būdingą užstatymą darnios architektūros principais. 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Parengti sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. 

Numatyti funkcinius ryšius su gretimomis viešomis 

teritorijomis. 

Elektroninio dokumento nuorašas



3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Turi atitikti aplinkinį užstatymo kontekstą. Gretimybėse 

gyvenamieji pastatai. Vadovautis STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“ nuostatomis. 

 reikalavimai susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų plėtrai 

Gavus prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, 

vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020-04-06 įsakymu Nr. 30-772/20 „Dėl 

visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektinių 

pasiūlymų vertinimo“ pateikti Infrastruktūros darbų 

priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių 

pasiūlymų vertinimo darbo grupei svarstyti minėto objekto 

projektinius pasiūlymus (gauti išvadą).  

3.4. kiti teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatyti 

reikalavimai (bendruosiuose, 

specialiuosiuose planuose) 

Projektiniai pasiūlymai neturi prieštarauti Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano (T00056038) 

sprendiniams.  

Vadovautis „Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus 

miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijomis“.https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-

ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-

rekomendacijos/ 

 

3.5. su projekto įgyvendinimu susijusi 

būtina viešosios infrastruktūros 

plėtra  

Įvertinti esamus dviračių ir pėsčiųjų takus, pravažiavimus ir 

plėtros poreikius.  

3.6. projektinių pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimas 

Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019-12-16 įsakymo Nr. 30-3178/19 „Dėl 

projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS 

duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ nuostatas.  

Objekto projektinius pasiūlymus ir vizualizacijas nustatyta 

tvarka teikti visuomenės aptarimui pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 

nuostatas. 
 

 

Julijonas Bučelis, tel. 211 2684, julijonas.bucelis@vilnius.lt 

 

Steponas Gilys, tel. 211 2518, steponas.gilys@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.  

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
mailto:julijonas.bucelis@vilnius.lt
mailto:dovile.eidukaite@vilnius.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES
PATVIRTINIMO SIMONO GRUNAU G. 111, VILNIUJE

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-08-31 Nr. A659-143/20(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas MINDAUGAS PAKALNIS, Vilniaus miesto savivaldybės

administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-31 09:14:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-08-31 09:14:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-19 11:01:47 – 2021-11-18 11:01:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į,k.188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26
14:17:37

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.28

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-31
09:19:15)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-08-31 09:19:15 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“





BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų Simono Grunau g. 111, Vilnius,projektiniai pasiūlymai 2020 m. 

Dokumento žymuo: 2020-VM-101-PP_AR Dokumento puslapis 1 iš 4 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas 
Daugiabučių gyvenamųjų namų Simono Grunau g. 111, Vilnius, 

statybos projektas  

Projekto stadija Projektiniai pasiūlymai 

Statinio vieta Simono Grunau g. 111, skl. kad. nr.0101/0080:205  

Statinių pavadinimas Daugiabučiai gyvenamieji namai  

Statybos rūšis Naujo statinio statyba 

Statinių klasifikavimas pagal 

naudojimo paskirtį 

6.3 Gyvenamosios paskirties pastatai 

trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) 

Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

Projekto rengėjas 

MB "Upės arklys"  

Projekto vadovė/ architektė: Audronė Kojelytė-Besagirskienė (atest. nr. A1325) 

Architektas: Dominykas Skudas (atest. nr. A1362) 

 

Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas 

- Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai (NTR išrašas) 

- Vilniaus miesto bendrasis planas 

- UAB "Ecoranga" pateikta projektavimo užduotis 

2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI IR TERITORIJOS TVARKYMAS 

Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis: kita. 

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, 

susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Projektuojamo sklypo plotas: 3410 m2 

Pagrindiniai sklypo rodikliai pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą: 

- Užstatymo intensyvumas- iki 0,8 

- Užstatymo tankis- iki 40 % 

- Aukštingumas aukštais- iki 5 aukštų 

- Aukštingumas metrais iki 16 m 

Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos 

Sklype nėra specialiųjų naudojimo sąlygų ar apsaugos zonų. 

Sklype 2020-08-10 notarine sutartimi 5registruotas servitutas tarnaujantis vakarų pusėje esančiam kaimyniniam 

sklypui. Servitutas bus naudojamas inžinerinėms komunikacijoms bei pravažiavimui į minėtą sklypą. 

Servituto sutartis ir schema pridedama atskirai, prie sklypo nuosavybės dokumentų. 

Sklypui taip pat priklauso 0,126 ha ploto servitutas (NTR duomenų bazės išrašas, 6.-Kitos daiktinės teisės), 

suteikiantis galimybę patekti į sklypą iš Varnės gatvės, šiaurinėje pusėje. 

 

3. APLINKINIO UŽSTATYMO KONTEKSTO ANALIZĖ  

Projektuojamų pastatų funkcinis ryšys su aplinka 

Nagrinėjamas sklypas yra vakarinėje Vilniaus miesto dalyje, Pilaitės rajone. Sklypas, nuosavybės teise 

priklausantis UAB "Ecoranga" yra teritorijoje tarp Pilaitės prospekto, Zujūnų ir Varnės gatvių. 

Sklypui nėra nustatyti užstatymo reglamentai, todėl vadovaujamasi Vilniaus miesto bendruoju planu. 

Aplinkinėje teritorijoje esančiuose sklypuose šiuo metu yra susiformavęs vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų 

namų užstatymas. Nagrinėjamas sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su neužstatyta teritorija, rytinėje pusėje su 

mažaaukščių gyvenamųjų namų masyvu, pietinėje pusėje ribojasi su apie 3,5 ha ploto teritorija. Šioje teritorijoje 

vystomas gyvenamųjų namų kvartalas "Pilaitės terasos". Kvartale esamų ir numatytų statyti pastatų aukštingumas 

aukštais: sublokuoti vienbučiai- 2 aukštų, daugiabučiai- 3 ir 4 aukštų. 
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Daugiabučių gyvenamųjų namų Simono Grunau g. 111, Vilnius,projektiniai pasiūlymai 2020 m. 
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Projektuojamame sklype S. Grunau g. 111 numatomas aukštingumas neprieštarauja Vilniaus miesto bendrojo 

plano reglamentams. Projektuojamų pastatų tūriai papildys aplinkinėje teritorijoje esančius ir planuojamus statyti 3-

4 aukštų tūrius. 

Nagrinėjamoje teritorijoje esamų ir projektuojamų pastatų aukščių grafinė analizė pateikiama 1 pav. 

 

 
1 pav. Esamų ir projektuojamų pastatų aukščių grafinė analizė 

 

Sklype, Simono grunau g. 111 projektuojami du atskirai stovintys daugiabučiai su pažeminiais automobilių 

garažais. Projektuojami daugiabučių namų tūriai darniai įsilieja į susiformavusią urbanizuotą aplinką. Pastatai 

projektuojami vadovaujantis statybų techniniais reglamentais. Pastatų išdėstymas sklype, pastatų aukštingumas 

bei atstumai iki kaimyninių sklypų ribų nepažeidžia kaimyninių sklypų savininkų interesų. 

 

APLINKINIO UŽSTATYMO KONTEKSTAS 

Kaimyniniuose sklypuose esantys pastatai: 
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3,4 pav. Rytinėje sklypo pusėje esantys vienbučiai gyvenamieji pastatai-  

aukštingumas 1-2 aukštai 

 

 

          
5,6 pav. Pietinėje sklypo pusėje esantys daugiabučiai ir blokuoti vienbučiai gyvenamieji  

pastatai- aukštingumas 2-3 aukštai 

 

 

         

7,8 pav. Pietinėje sklypo pusėje esantys daugiabučiai gyvenamieji pastatai-  

aukštingumas 4 aukštai 

 

Privažiavimai prie pastatų, automobilių saugojimo vietos 

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas pietinėje sklypo pusėje iš S. Grunau gatvės. Sklypo pietinėje dalyje taip pat 

numatomos perspektyvinės gatvių raudonosios linijos, patekimui ir inžinerinių tinklų tiesimui į kaimyninį sklypą, 

esantį vakarinėje pusėje. Išilgai sklypo projektuojamas pravažiavimas iki antrojo daugiabučio pastato. Abu 

projektuojami korpusai turi atskirus įvažiavimus į požeminius garažus.  

Bendras planuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičiaus sklype - 34.  



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų Simono Grunau g. 111, Vilnius,projektiniai pasiūlymai 2020 m. 

Dokumento žymuo: 2020-VM-101-PP_AR Dokumento puslapis 4 iš 4 

 

31 vietos projektuojamos abiejų korpusų požeminiuose garažuose, 3 vietos sklypo ribose. Tarp planuojamų vietų 

sklype, numatomos 2 automobilių stovėjimo vietos žmonėms su negalia. 

Visa pastatams eksploatuoti reikalinga infrastruktūra sprendžiama sklypo ribose. 

3. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Sklype projektuojami du atskiri tūriai- korpusas A- šiaurinėje sklypo dalyje ir korpusas B pietinėje sklypo dalyje. Abu 

pastatai 3 aukštų, be lifto, su atskirais požeminiais aukštais automobilių stovėjimui. 

Abiejų korpusų aukštis nuo žemės paviršiaus- 11,50 m. Požeminiai aukštai įgilinti 1,50 metro, jų užstatymo 

kontūras didesnis negu antžeminės dalies pastatų, tokiu būdu butai pirmuosiuose aukštuose projektuojami su 

terasomis ant požeminio aukšto. Pirmų aukštų su terasomis grindų aukštis nuo žemės paviršiaus- 1,35 m. Tarp 

abiejų korpusų planuojamas įrengti pandusas, kuriuo būtų užtikrinamas žmonių su negalia patekimas į pirmame 

aukšte esančius butus. Abu projektuojami korpusai yra panašaus išplanavimo ir funkcijos. Kiekviename 

daugiabutyje projektuojama viena laiptinė tarp požeminio aukšto ir ketvirto aukšto. A korpuse projektuojami 6 butai 

viename aukšte, viso 18 butų pastate, B korpuse projektuojami 5 butai viename aukšte, viso 15 butų pastate.  

Pastatų plotai ir projektuojamų butų kambarių skaičiai pateikiami bendrųjų rodiklių lentelėje.  

Butų balkonai esantys 2-3 aukštuose apjungiami į bendrus tūrius, balkonuose numatomi ažūrinėmis plokštėmis 

atitverti sandėliukai. 

Pastatų architektūrinė išraiška pasirinkta moderni ir lakoniška. Apdailinių medžiagų spalvinis sprendimas santūrus, 

neužgožiantis tūrių architektūros.  

 

4. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Pastato laikančiųjų konstrukcijų sprendiniai detalizuojami techninio darbo projekto satdijoje, išanalizavus 

optimaliausią variantą statybos darbų kainos atžvilgiu bei atlikus grunto geologinius tyrimus.  

Fasadų apdaila- fasadinis tinkas ir apdailinės klinkerio plytelės.   

5. INŽINERINIAI SPRENDINIAI 

Pastatų eksplotavimui planuojama prisijungti prie vandentiekio, nuotekų, elektros tinklų. Inžinerinių tinklų 

projektavimas numatomas techninio projekto stadijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarė: 

Architektė/ projekto vadovė                                                                                                   A. Kojelytė-Besagirskienė 

Atest. nr. A1325 
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