
 

GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO S. LOZORAIČIO G. 17, VILNIUJE  
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PROJEKTAS 800001 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

1. URBANISTINö IDöJA 
Pietrytin÷je Vilniaus miesto dalyje, Pavilnyje, aplink Rokantiškių kalvą (gamtos paveldo obkektą), šalia 
Pavilnių regioninio parko, pagal detaliojo plano sprendinius formuojama 16-kos individualių gyvenamųjų 
namų kvartalas. Detaliuoju planu suformuoti sklypai nereguliarūs. Patekimas į projektuojamą kvartalą 
numatomas iš naujai projektuojamos S.Lozoraičio gatv÷s atšakos. 
Kvartalo urbanistin÷ id÷ja – vientisas, modernus kvartalas aplink Rokantiškių kalvą. Kalva kaip 
dominuojantis akcentas ir žymus reljefo aukščių perkritimas bei sklypo užstatymo zonos pagrindiniai 
veiksniai nul÷mę urbanistinę koncepciją . Pastatų pirmo aukšto linija tarsi juosta apjuosia kalvą, o 
reguliariai išd÷styti antrieji pastato aukštai suteikia kvartalui tvarkos. 
Pastatai numatomi pagal detaliajame plane numatytas gatves, bei pravažiavimus, dalyje sklypų siūloma 
keisti detaliajame plane numatytas įvažų vietas, kad statinių garažų blokai skirtinguose sklypuose būtų 
vienas šalia kito. 
 

2. SIŪLOMI LANDŠAFTINIAI SPRENDINIAI 
Projektuojant statinius numatoma prisitaikyti prie esamo reljefo, reljefas formuojamas minimaliai - įrengiant 

įvažas ir terasas šalia statinių, o sklypų gerbuviai numatomi su netolygiu natūraliu landšaftu. 

 
3. ARCHITEKTŪRINö IDöJA, TŪRINIAI SPRENDINIAI 

Pastatų pirmo aukšto laužyta forma savo kampais atidalina terasos zonas nuo įvažiavimo į garažus, bei 
suformuoja uždaresnes erdves atsiriboti nuo kaimyninių pastatų. Terasos išd÷stomos taip, kad iš visų 
terasų būtų galima matyti Rokantiškių kalvą. Reguliariai išd÷styti antrieji pastato aukštai suteikia kvartalui 
tvarkos, visu jų kambarių vitrinos „televizoriai“ atsukami į kalvą. Pastato antro aukšto tūriui ekspresyvumo 
suteikia skersai persukta kraigo linija. Cokoliniai aukštai išnaudojant reljefą taip pat atsiveria į pastatus 
supančią gamtinę aplinką. 
 

4. PASTATŲ FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 
Pastatų funkcinis zonavimas projektuojamas, atsižvelgiant į sklypų reljefo ypatumus. Pirmame aukšte 

projektuojamas į÷jimo ir garažo (2 automobiliams) blokas. Dalyje pastatų (08-09,11-12-13) išnaudojant 

reljefą vietoj garažo siūloma stogin÷ po namu. Pirmame aukšte išd÷styta svetain÷s-valgomojo-virtuv÷s 

zona, prie kurios numatoma terasa su vaizdu į Rokantiškių kalvą. Svetain÷s zonoje prie laiptin÷s numatyta 

galimyb÷ įrengti erdvę per 2 aukštus. Pastatuose nr. 01-04, 06-07, 16 cokoliniame aukšte galima 

suformuoti poilsio zonas su vitrinomis ir terasomis, dalyje pastatų (08-09-10- 11-12-13) cokoliniame aukšte 

numatomos pagalbin÷s patalpos. Antrame pastato aukšte numatomi miegamieji kambariai bei 

pagalbin÷ds patalpos (sanmazgai, drabužin÷s). 

 
 



5. PASTATŲ APDAILOS MEDŽIAGIŠKUMO SPRENDINIAI 
Pastatų apdailai siūlomos natūralios, ilgaamž÷s medžiagos. Cokolio ir pirmo aukšto sienų apdailai – 
betono apdaila. Gali būti naudojama betono su  individualių klojinių įspaudais technologija, taip pat galima 
sienų apdailą spręsti su trisluoksniais betoniniais paneliais. Antro aukšto sienų ir stogo apdaila – vario 
lakštų lankstiniai, sujungti čerpelių principu. 
 

6. PASTATŲ IR SKLYPŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI 
6.1. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:446 projektuojamas pastatas nr. 01. Sklypo plotas 997 m2.Pastato 

užstatymo plotas 278 m2, užstatymo tankis 28%. Bendras pastato plotas 359 m2, užstatymo intensyvumas 
0,36. Pastato aukštis 10m. 
 

6.2. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:484 projektuojamas pastatas nr. 02. Sklypo plotas 1001 m2.Pastato 
užstatymo plotas 280 m2, užstatymo tankis 28%. Bendras pastato plotas 396 m2, užstatymo intensyvumas 
0,39. Pastato aukštis 10m. 
 

6.3. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:612 projektuojamas pastatas nr. 03. Sklypo plotas 1001 m2.Pastato 
užstatymo plotas 280 m2, užstatymo tankis 28%. Bendras pastato plotas 391 m2, užstatymo intensyvumas 
0,39. Pastato aukštis 10m. 
 

6.4. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:628 projektuojamas pastatas nr. 04. Sklypo plotas 919 m2.Pastato 
užstatymo plotas 256 m2, užstatymo tankis 28 %. Bendras pastato plotas 360 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,39. Pastato aukštis 10m. 
 

6.5. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:807 projektuojamas pastatas nr. 05. Sklypo plotas 936 m2.Pastato 
užstatymo plotas 270 m2, užstatymo tankis 29%. Bendras pastato plotas 281 m2, užstatymo intensyvumas 
0,3. Pastato aukštis 9,5m. 
 

6.6. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:665 projektuojamas pastatas nr. 06. Sklypo plotas 1000 m2.Pastato 
užstatymo plotas 280 m2, užstatymo tankis 28 %. Bendras pastato plotas 400 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,4.  Pastato aukštis 10m. 
 

6.7. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:847 projektuojamas pastatas nr. 07. Sklypo plotas 1013 m2.Pastato 
užstatymo plotas 283 m2, užstatymo tankis 28%. Bendras pastato plotas 403 m2, užstatymo intensyvumas 
0,37.Pastato aukštis 10m. 
 

6.8. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:1163 projektuojamas pastatas nr. 08. Sklypo plotas 1011 
m2.Pastato užstatymo plotas 240 m2, užstatymo tankis 24%. Bendras pastato plotas 347 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,34. Pastato aukštis 10m. 
 

6.9. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:1470 projektuojamas pastatas nr. 09. Sklypo plotas 1412 
m2.Pastato užstatymo plotas 295 m2, užstatymo tankis 21%. Bendras pastato plotas 373 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,26. Pastato aukštis 10m. 
 

6.10. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:1544 projektuojamas pastatas nr. 10. Sklypo plotas 1143 
m2.Pastato užstatymo plotas 308 m2, užstatymo tankis 27%. Bendras pastato plotas 423 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,37. Pastato aukštis 9,5m. 



 
6.11. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:1794 projektuojamas pastatas nr. 11. Sklypo plotas 1028 

m2.Pastato užstatymo plotas 245 m2, užstatymo tankis 24%. Bendras pastato plotas 359 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,35.Pastato aukštis 9,5m. 
 

6.12. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:2126 projektuojamas pastatas nr. 12. Sklypo plotas 1053 
m2.Pastato užstatymo plotas 240 m2, užstatymo tankis 23%. Bendras pastato plotas 353 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,33. Pastato aukštis 9,5m. 
 

6.13. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:2127 projektuojamas pastatas nr. 13. Sklypo plotas 1670 
m2.Pastato užstatymo plotas 279 m2, užstatymo tankis 17%. Bendras pastato plotas 396 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,24. Pastato aukštis 9,5m. 
 

6.14. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:2128 projektuojamas pastatas nr. 14. Sklypo plotas 1885 
m2.Pastato užstatymo plotas 296 m2, užstatymo tankis 16%. Bendras pastato plotas 308 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,16.Pastato aukštis 9,5m. 
 

6.15. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:2129 projektuojamas pastatas nr. 15. Sklypo plotas 1213 
m2.Pastato užstatymo plotas 285 m2, užstatymo tankis 24%. Bendras pastato plotas 273 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,23. Pastato aukštis 9,5m. 
 

6.16. Sklype kadastrinis numeris 0101/0157:2130 projektuojamas pastatas nr. 16. Sklypo plotas 1024 
m2.Pastato užstatymo plotas 248 m2, užstatymo tankis 24%. Bendras pastato plotas 364 m2, užstatymo 
intensyvumas 0,36. Pastato aukštis 10m. 

 


