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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis patvirtintu 4.5 ha teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos 

detaliuoju planu (reg.nr. 876), Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi, valstybinės žemės panaudos sutartimi nustatytomis 
specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 
raštu „Dėl automobilių parkavimo poreikio užtikrinimo socialinio būsto gyvenamuosiuose daugiabučiuose pastatuose Meškonių 
g. 10 ir Meškonių g. 14, Naujosios Vilnios seniūnijoje“, Nr. A51-73834/17(2.15.1.21-MP2) (2017-10-30), Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Miesto ūkio deprtamento raštu dėl automobilių stovėjimo vietų Nr. A140-3051(16.2-ŪK4) (2008-11-
17) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento išduotomis prisijungimo prie 
susisiekimo komunikacijų sąlygomis Nr. 16/717 (2016-07-22). 

Kadangi sklypo statybos zona numatyta detaliajame teritorijos plane (reg.nr. 876), patvirtintame iki 2014m. lapkričio 18d. 
(remiantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" p. 193 ir 1931), gretimų sklypų savininkų sutikimai nereikalingi. 

Šiuo metu yra taisoma detaliojo plano (reg.nr. 876) koalizija dėl sklypo užstatymo intensyvumo rodiklio neatitikimo 
detaliojo plano aiškinamajame rašte ir pagrindiniame brėžinyje. Koaliziją numatoma pataisyti iki šio projekto statybos leidimo 
išdavimo. Projekto sprendiniai tenkina detaliuoju planu nustatytą sklypo užstatymo intensyvumo rodiklį. 
  

Bendrieji  duomenys. Sklypo sutvarkymas. 
Sklype, adresu Meškonių g. 14 (sklypo unik. nr.: 4400-1520-7648), Vilniuje, Naujosios Vilnios seniūnijoje, šiuo metu 

projektuojamame daugiabučių pastatų kvartale, projektuojamas daugiabutis gyvenamasis pastatas (socialinis būstas) ir 
sutvarkoma sklypo teritorija.  

Automobilių eismas numatomas greta sklypo esančiomis gatvėmis. Atskiras įvažiavimas į sklypo teritoriją 
neprojektuojamas. 

Sukuriama pėščiųjų judėjimo schema – lygiagrečiai automobilių eismo gatvėms projektuojami pėščiųjų takai, numatomos 
jungtys su gretimų sklypų pėščiųjų takų infrstruktūra. Sklype, aplink pastatą, projektuojami pasivaikšiojimo takai ir mažosios 
architektūros elementai. Numatoma vieta atliekų konteineriams.  

Projektuojamas sklypo apželdinimas. Numatoma sodinti medžius ir žemaūgius augalus. Apželdintas sklypo plotas po 
statybos darbų – ne mažiau 35%. 

Sklypo teritorijoje numatoma aptverta vaikų žaidimo aikštelė su žaidimų įrenginiais. Dalis jų pritaikyti žmonėms su 
negalia. 

Automobilių stovėjimo vietų išdėstymas numatytas remiantis prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygomis Nr. 
16/717, patvirtintu teritorijos detaliuoju planu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio deprtamento raštu dėl 
automobilių stovėjimo vietų Nr. A140-3051(16.2-ŪK4) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. A51-
73834/17(2.15.1.21-MP2), kuriuo neprieštaraujama automobilių stovėjimo vietų įrengimui už sklypo ribų ir nurodoma jas įrengti 
prie socialinio būsto pastatų, t.y. gatvių raudonųjų linijų ribose. Stovėjimo vietos projektuojamos už sklypo ribų, greta esančių 
gatvių. Poreikiui patenkinti, numatomos 64 automobilių stovėjimo vietos. Iš jų 8 vietos numatytos infrastruktūros paskirties 
sklype (pagal detalųjį planą Nr. I1), skirtos greta esančio pastato parkavimo poreikiui užtikrinti. 9 automobilių stovėjimo vietos 
pritaikomos žmonėms su negalia. Elektromobilių įkrovimui ir stovėjimui pritaikomos 2 automobilių stovėjimo vietos.  

 
Tūrinis erdvinis sprendimas. 
Projektuojamas pastatas išdėstytas centrinėje sklypo dalyje. Statinys numatomas U formos – taip suformuojamas gatvių 

kampo užstatymas ir užtikrinama norminė gyvenamųjų kambarių insoliacija. Projektuojamas pastatas yra 5 aukštų su rūsiu. 
Pirmas aukštas mažesnis nei kiti statinio aukštai – formuojama konsolė. Susiformavusi neužstatyta pirmo aukšto dalis 
išnaudojama ūkio reikmėms (įrengiama dviračių saugykla ir zona elektros apskaitoms). 
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Fasadai – lakoniški, architektūrinė išraiška kuriama dinamiškai išdėstytų balkonų pagalba, kurie projektuojami su 
ažūriniais ir aklinais atitvarais. Pirmo aukšto balkonai istiklinami per visą aukštą. Ties kiekvienu pastato aukštu formuojami 
karnizai, kurie su balkonais sudaro bendrą fasado kompoziciją. Pagrindinis įėjimas į laiptinę išskiriamas architektūriškai 
masyvesniu tūriu, kuris įsilieja į balkonų ritmą. 

Fasadų apdailai siūlomas vienos spalvos dekoratyvinis tinkas – pilko atspalvio. Karnizai ir aklini balkonų atitvarai 
pabrėžiami kontrasto pagalba – siūloma baltos spalvos HPL (aukšto slėgio laminato) arba aliuminio kompozito plokščių apdaila. 
Ažūrinių balkonų atitvarų apdailai numatoma naudoti nerūdijančio plieno tinklą. 

 
Planinis sprendimas.  
Antžeminiuose pastato aukštuose projektuojami 58 socialinio būsto butai. Iš jų 44 butai vieno kambario, 14 butų – dviejų 

kambarių. 9 butai pritaikomi žmonių su negalia poreikiams. Į butus patenkama per natūralia šviesa apšviestą galerijos tipo 
koridorių. 

Pirmame aukšte šalia butų numatomos pagalbinės patalpos – vežimėlių plovimo ir laikymo patalpa, valytojos patalpa. 
Pirmame aukšte taip pat projektuojamos administracinės paskirties patalpos – kabinetai, pasitarimų patalpa, personalo poilsio 
patalpa ir atskiri san. mazgai.  

Rūsio aukšte numatyta įrengti butams priskirtus sandėliukus, iš kurių 9 sandėliukai pritaikomi žmonėms su negalia. 
Vakarinėje rūsio dalyje projektuojamos techninės ir įvadų patalpos. Šalia numatomas atskiras patekimas į lauką. Rūsio 
koridoriai apšviečiami natūralia šviesa per numatytus langus su šviesduobėmis. 

Visi butai suprojektuoti rytų, pietų ir vakarų kryptimis. Orientacija parinkta taip, kad bent vienam buto kambariui tarp kovo 
22 d. ir rugsėjo 22 d. būtų užtikrinama ne trumpesnė nei 2,5 valandos nepertraukiama insoliacija. 

Pastatas projektuojamas vienos laiptinės. Laiptinės viduryje numatomas ŽN pritaikytas liftas. Žmonių su negalia 
patekimas į pastatą numatomas per projektuojamus pandusus. 

 
Konstruktyvas. 
Pastatas numatomas surenkamos konstruktyvinės schemos su laikančiomis mūro vidaus ir lauko sienomis, 

surenkamomis g/b perdangų plokštėmis. Antro aukšto konsolės formuojamos iš g/b elementų. Angoms sienose įrengti 
naudojamos g/b sąramos. Išorinės sienos – blokelių, apšiltinamos, įrengiamas tinkuojamas fasadas. 

 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
(iki) 

Kiekis 
(po) 

Pastabos 

I. SKLYPAS (Meškonių g. 14, Unikalus nr. 4400-1520-
7648) 

    

1. sklypo plotas m2 1866 1866  
2. sklypo užstatymo intensyvumas % - 140,0  
3. sklypo užstatymo tankumas % - 45,0  
4. apželdintas plotas % 100,0 35,0  
II. PASTATAI    
1. paskirties rodikliai - butų skaičius vnt. 58  
2. bendrasis plotas*: m2 2590,64  
3. naudingas plotas* m2 2557,04  
4. pastato tūris* m3 11223  
5. aukštų skaičius vnt. 5 Su rūsiu 
6. pastato aukštis                                                                         m 19,00  
7. energinio naudingumo klasė  A++  
8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  C  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
Statinio projekto vadovas                 Lina Šantaraitė, Atest. Nr. A1361           

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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EKSPLIKACIJA

- Fasadų apdaila iš pilkos spalvos dekoratyvinio tinko

- Ažūriniai balkonų atitvarai iš nerūdijančio plieno tinklo

- Karnizai ir balkonų aklini atitvarai iš baltos spalvos HPL
  arba aliuminio kompozito plokščių
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