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Bendrieji duomenys 

  

Daugiabučių gyvenamųjų namų grupės projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

- Vilniaus miesto bendruoju  planu (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-

02-14  sprendimu Nr. 1-1519); 

- užsakovo užduotimi; 

- galiojančiais normatyviniais dokumentų reikalavimais; 

- topografine nuotrauka ir požeminių komunikacijų išrašais (atliko UAB „Gekama 

projektai“ matavimų organizacija 2016.05). 

 

 

Esamos teritorijos būklės apžvalga ir charakteristika 

 

Teritorija, kurioje nagrinėjamas  sklypas, yra  šiaurės vakarinėje Vilniaus miesto dalyje,  

nutolusi apie 3 km nuo miesto centro, Šeškinės seniūnijoje. Ši vietovė kitaip dar vadinama „Senąja 

Šeškine“. Projektuojamas sklypas (kad. Nr. 0101/0029:243) yra  15954 m² ploto. Šiaurės vakarinė jo 

dalis ribojasi su gamybine (garažų) teritorija, šiaurės rytų – su Siesikų g., pietinė dalis ribojasi su 

Deltuvos g. ir sklypu, kuriame stovi 2 a. prekybinės paskirties pastatas. Šiam sklypui yra patvirtintas 

detalus planas (DP Nr.2321). Pietinėje teritorijoje (nuo nagrinėjamo sklypo) yra 2–3 a. individualių 

gyvenamųjų namų kvartalas, statytas apie 1952–1958 m. (taškinis užstatymas). Šiuo metu 

nagrinėjamame sklype stovi 4 pramoniniai sandėliai su iškrovimo rampomis ir transformatorinė. 

Sklypo reljefas kyla pietų – šiaurės kryptimi, žemės paviršius kinta nuo 161,30 iki 163.90, bei rytų – 

vakarų kryptimi nuo 161.80 iki 164.80. Deltuvos gatvės atžvilgiu (alt. 167.30), su kuria ribojasi 

nagrinėjama teritorija (vakarinė skl. dalis) yra  4 m  aukščiau.  Sklype saugomų medžių nėra. Sklypo 

forma netaisyklinga trapecija,  nežymiai siaurėjanti vakarų  kryptimi. 

 

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) intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos 

- vyraujantys  teritorijos požymiai  mišrios  teritorijos kur dominuoja gyvenamoji  

daugiaaukštė statyba                                                                                                                                                                                            

- žemės (sklypo) naudojimo paskirtis bei 

naudjimo būdas 

gyvenamoji (7.3) ir kitos 

- pastatų aukštingumas 5 aukštai (leidžiama iki 20% gyv. teritorijos iki 9 

a.) 

- užstatymo intensyvumas 1,2 (kai aukštingumas iki 9 a. – 1,6) 

- leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas 

(rekomenduojamas) 

60% 

- apželdinta teritorija 15% 
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Architektūriniai – urbanistiniai sprendimai 

 

Daugiabučių namų grupės urbanistinė kompozicija pasirinkta kaip laisvo planavimo su  

taškiniu užstatymu. Projektuojama teritorija formuojama iš atskirų, skirtingų aukščių tūrių, kurie  

pietų – šiaurės kryptimi aukštėja (nuo 3–4 aukštų iki 7–9 aukštų). Ši komplekso tūrinė–erdvinė 

kompozicija tarsi pratęsia Šeškinės kalno šlaitą. Pasirinktas principas padeda sklandžiai pereiti į 

naują užstatymą nuo (pietinėje skl. dalyje) esamų 2–3 aukštų pastatų bei neuždaro gatvelių 

perspektyvų pietų–šiaurės kryptimi. Sklype tūriai projektuojami taip, kad  tarp pastatų būtų 

maksimalus prašviečiamumas, formuojamos vidinės erdvės, skirtos poilsiui ir vaikų žaidimų 

aikštelėms (suoliukai, šiukšliadėžės), numatoma veja su gėlynais ir žemaūgiais krūmais vazonuose. 

Išlaikomi normatyviniai pastatų atstumai nuo sklypo ribų. Projektuojami  gyvenamųjų namų  

tūriai yra sekcijinio tipo su šlaitiniais stogais (mansardiniais aukštais). Vienšlaičiai stogai pasirinkti 

sąmoningai, jie paįvairina viso komplekso siluetą, išvengiama  horizontalios silueto linijos. 

Visas  kompleksas susideda iš skirtingų (3–4–5–6–7–9 aukštų) antžeminių tūrių ir cokolinio 

bei 1 požeminio aukštų. Atsižvelgiant į sklypo ypatumus, aukščių perkritimą tarp sklypo esamos  

altitudės ir Deltuvos g. altitudės (apie 3–4m ),  įvažiavimai į  parkingą numatomi  iš Siesikų g. Be to, 

požeminėje pastato dalyje projektuojamos evakuacinės laiptinės, liftų holai, techninėas patalpos, 

dviračių saugyklos. Antžeminėje dalyje nuo pirmo aukšto projektuojami gyvenamieji butai (1–4 

kambarių). Viso numatoma apie 380 butų. Butai  projektuojami C garso klasės (priimtino akustinio 

komforto). Butuose svetainės projektuojamos su integruotomis virtuvėmis. Didesniuose butuose   

langai išdėstyti taip, kad būtų galimybė atskirti virtuvę nuo svetainės. Visi butai turi 1,3 m pločio 

balkonus ir atitinka insoliacijos keliamus reikalavimus. Kiekviename bute numatyta įrengti ne 

mažesnį kaip 4m2 san. mazgą su vonia. 

Pastatų absoliuti altitudė neviršija 199,5 absoliučios alt., pastatų tūrių aukščiai nuo vidutinės 

planuojamos žemės paviršiaus altitudės kinta nuo 13,5 m iki 35,0 m.    

Pateikiamas brėžinys „Esamos padėties, teritorijos funkcinės zonos ir pastatų aukštingumas“. Iš 

analizės matyti, kad nagrinėjamame sklype 6-9 a. aukštingumas yra galimas (leidžiama iki 20% gyv. 

teritorijos iki 9 a.). 

Be to,  projektuojami sklypo  tūriniai sprendiniai, pateikiami virtualiose panoramose (Vilniaus 

plano GIS skyriaus) iš svarbių Vilniaus m. taškų (Tauro kalno (15), Gedimino kalno (02), Subačiaus 

g.(08)). Galima teigti,  kad siūlomi nauji tūriai  miesto panoramoms įtakos nedarys.  

 

 

Fasadų apdaila 

 

Pastatų išorės sienoms numatomas faktūrinis apdailinis tinkas su rustais 3x3 cm (šviesi spalva). 

Statinių cokolis tinkuojamas (RAL 7012). Fasadų apdailoje derinamos dekoratyvinio tinko ir 

klinkerio (pilka spalva) plokštumos bei įgilintų (3x3 cm) rustų linijinė grafika. Dominuoja šviesių 

atspalvių tinkas su ryškesnių spalvų intarpų  fragmentais. 

Projektuojamų pastatų pamatai – gežbetoniniai, pastato laikančios konstrukcijos – monolitinės 

laikančios kolonos  su monolitinėm (surenkamom) perdangom, stogai – vienšlaičiai, išorės sienos –  

keraminiai blokeliai, apšiltinti 25 cm termoizoliacine madžiaga. 

Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti centralizuotas inžinerines komunikacijas, 

prisijungiant prie centralizuotos tinklų sistemos pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas 

sąlygas. 
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Transportas 

 

Analizuojama teritorija prie Siesikų gatvės susisiekimo požiūriu yra patogioje urbanistinėje 

situacijoje. Pati planuojama gyvenamoji teritorija atskirta nuo miesto tranzitinio transporto srauto, 

tačiau visai šalia yra pagrindinis gatvių tinklas (Ozo, Ukmergės g.) ir skirtingų lygių transporto 

mazgas. Kitoje gatvės pusėje vienas stambiausių Lietuvoje pramogų-prekybos centras Akropolis, 

numatomas statyti daugiafunkcinis centras su stadionu ant Šeškinės kalno.  

  Transporto projektiniai pasiūlymai pateikti pagal V. Valeikos atliktą „Sklypo (kad. Nr. 

0101/0029:243) Siesikų g. Nr.14 Vilniuje galimybių studiją“  2016-11-22  (siūlymai  pridedami). 

Be to,  projektiniuose pasiūlymuose pateikiama nagrinėjamos teritorijos triukšmo ir oro taršos 

vertinimo ataskaita, kurią atliko UAB “AF-Consult” 2016.11.03. Pagal ataskaitos išvadas nustatyta, 

kad dėl planuojamo objekto, triukšmo ir užterštumo lygiai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje 

nepadidės, o atsiradus ekraniniam užstatymui nuo Ukmergės g., triukšmo lygis sumažėtų (žiūr. 

triukšmo ir taršos ataskaitą). 

 

 

Inžineriniai sprendimai 

  

Pastato inžinerinės sistemos bus prijungiamos prie centralizuotų miesto tinklų pagal tinklus 

eksploatuojančių organizacijų išduotas sąlygas.  
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Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos 

SKLYPAS:    

Sklypo plotas. m2 15954 m²  

Sklypo užstatymo intensyvumas. % 1.6  

Sklypo užstatymo tankumas. % 70 %  

Želdiniai. % 30 %  

PASTATAI:    

Gyvenamieji pastatai:    

Bendras antžeminės dalies plotas. m2 25520.00  

- Antžeminės dalies pastatų plotas. m2 19720.00 
Intensyvumas – 

1.23 

- Antžeminės dalies parkingo (cokolinio aukšto) plotas. m2 5800.00  

Bendras požeminės dalies plotas. m2 5865.00  

Bendras butų plotas. m2  17826.28  

    

Aukštų skaičius. vnt. nuo 4 iki 9 a.  

Aukštis nuo žemės paviršiaus.  nuo 13,5 iki 

35,0 m 

 

Pastatų absoliuti altitudė.  nuo +181,8 

iki +199.50 m 

 

    

Parkavimo vietų skaičius, iš jų:  vnt. 401  

   -1 aukšte (cokoliniame a.); vnt. 196  

   -2 aukšte. vnt. 205  

    

    

    

    

BUTŲ KIEKIAI:    

  

Kiekis, vnt. 

% nuo 

bendro butų 

kiekio 

Butų skaičius, iš jų: vnt.  387 100 % 

     1 kambario vnt.  40 10 % 

     2 kambarių. vnt.  284 73 % 

     3 kambarių. vnt.  59 15 % 

     4 kambarių. vnt.  4 2 % 

 

 

 

 
                 

 

 




