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Išeities duomenys 

Sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko g. detaliojo plano koregavimas sklype A. Tumėno 

g. 6 (kad. Nr. 0101/0040:92) rengiamas 2018 m. gruodžio mėn. 20 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2927/18 (2.1.22E-TD2) “Dėl leidimo koreguoti sklypo Gynėjų g. 14 

ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detalųjį planą sklype A. Tumėno g. 6  inicijavimo pagrindu". 

Rengiant projektą buvo remiamasi : 

1. Normatyviniais aktais : 

 LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu Nr.XII-407, įsigaliojusiu 2014-01-01 bei 

galiojančiais šio įstatymo pakeitimais; 

 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1267, 2013-12-18 redakcija “Dėl visuomenės informavimo, 

konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“; 

 Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, (LR Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-8, 2014-01-02, pakeitimas Nr.D1-759, 2014-09-19 bei kiti galiojantys 

pakeitimai); 

 LR Vyriausybės nutarimu “Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir 

keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo” Nr.44, 2014-01-15 . 

2. Galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 

 Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu iki 2015 metų, T00056038.  

 Vilniaus m. Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1129 “Dėl sklypo 

Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu 

detaliuoju planu; 

 Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-

3039 “Dėl sklypo A. Tumėno g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ sklypo 

formavimo ir pertvarkymo projektu; 

 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi 2019-02-22 Nr.A615-16/19. 

3. Teritorijų planavimo sąlygomis: 

 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2019-06-10 sąlygomis 

Nr. REG107299 

 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento 2019-06-11 

sąlygomis Nr. REG108000 

 Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-31 sąlygomis Nr. REG106919 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2019-06-

05 sąlygomis Nr. REG107488 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019-05-30 sąlygomis Nr. 

REG106944 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento 2019-06-11 sąlygomis Nr. 

REG108002 
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 Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2019-06-10 sąlygomis Nr. REG107963. 

Esanti padėtis 

Teritorijos sprendiniai patvirtinti Vilniaus m. Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu 

Nr. 1-1129 “Dėl sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ 

patvirtintu detaliuoju planu. Taip pat patvirtintas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Vilniaus m. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-3039 “Dėl sklypo A. Tumėno g. 

4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“. 

Nagrinėjamas sklypas suformuotas virš Geležinio Vilko gatvės, raudonųjų linijų ribose.  

Sklypas ribojasi:  

  šiaurinėje pusėje – su Lukiškių ir Geležinio Vilko gatvių sankirta; 

  rytinėje pusėje – per ~5m pločio valstybinės žemės ruožą su sklypu Gynėjų g. 16 kad. Nr. 

0101/0040:287 ir sklypu Gynėjų g. 14 kad. Nr. 0101/0040:286; 

  pietinėje  pusėje – su sklypu A. Tumėno g. 4 kad. Nr. 0101/0040:324; 

 vakarinėje pusėje – per platesnį nei 11m pločio valstybinės žemės ruožu su sklypu kad. Nr. 

0101/0040:0055. 

    

0101/0040:0055 

0101/0040:0324 

0101/0040:0092 

0101/0040:0287 

0101/0040:0286 
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Pagal Vilniaus m. savivaldybės bendrąjį planą iki 2015 m. ši teritorija priskiriama miesto centrui, 

svarbiausiems lokaliems centrams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal specialųjį planą „Apribojimų aukštuminiams pastatams statyti schema“, patvirtintą Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 21 d. sprendimu Nr 1-224, sklypas patenka į C zoną, kurioje galimi 

aukštesni nei 35m pastatai, atlikus analizę. 
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Esančių pastatų stogo konstrukcijų altitudžių matavimus atliko topografas M. Tamulevičius. 
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Sklypo, kuriame rengiamas detaliojo plano koregavimo projektas (kad. Nr.0101/0040:92), plotas yra 

4432 m². Sklypas yra virš Geležinio Vilko gatvės, ties įvažiavimu į tunelį. Jo kraštai apima žemės paviršių plotą 

už atraminių sienų ties įvažiavimu į tunelį. Statant pastatus atramos galimos abiejose tunelio pusėse ir per 

tunelio vidurį, analogiškai kaip pastatytas administracinis pastatas „Vilniaus vartai“. Sklypo paviršiaus 

altitudės svyruoja nuo 137,77 šiaurėje iki 134,40 absoliučių altitudžių pietuose.  

Inžinerinės infrastruktūros požiūriu teritorija gerai išvystyta. Sklypo inžineriniai tinklai bus 

sprendžiami pasirinkus vystymo variantą, apskaičiavus inžinerinius poreikius ir gavus eksploatuojančių 

organizaciją sąlygas. Visi inžineriniai tinklai bus prijungti prie bendramiestinių inžinerinių tinklų. 

Siūlomi sprendiniai 

Sklypo detaliojo plano koregavimo projekto sprendiniai priimti remiantis anksčiau minėtais 

normatyviniais dokumentais, atitinka numatytus reikalavimus gatvių tinklo struktūrai, sklypų žemės 

naudojimo ir užstatymo būdui.  

Detaliojo planavimo tikslas - koreguoti sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės 

detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu nr. 1-

1129 "Dėl sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano tvirtinimo", sprendinius 

sklypo A, pertvarkyto žemės sklypo A. Tumėno g. 4 (kad. nr.0101/0040:278) formavimo ir pertvarkymo 

projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu 

Nr. 30-3039 "Dėl sklypo A. Tumėno g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo", dalyje sklype A. 

Tumėno g. 6 (kad. nr. 0101/0040:92) inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties 

ir būdų, pakeičiant sklype skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas ir jų pagrindinius naudojimo 

reglamentus (leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, kitus naudojimo 

reikalavimus) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai:  

 teritorijos naudojimo tipas GC – mišri centro teritorija. Atitinkantis Bendrajame plane 

nustatyto mišrios svarbiausių miesto centrų teritorijos reglamentavimą, kurioms keliami 

ypatingi reikalavimai pastatų ir viešųjų erdvių architektūrai; 

 žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorija (K); 
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 leistinas pastatų aukštis: atskiriamos dvi reglamentinės zonos. Zona 1a – pastatų aukštis iki 61 

m; abs. alt. 156.00.  Zona 1b - pastatų aukštis  iki 26 m; abs. alt. 121.00; 

 užstatymo tankis sklype iki 80%; 

 užstatymo intensyvumas sklype iki 5,0; 

 užstatymo tipas – laisvo planavimo užstatymas; 

 priklausomieji želdynai ir želdynų teritorijos - ne mažiau 20% sklypo ploto; 

 pastatų aukštų skaičius – reglamentinėje zonoje 1a 1-16 aukštų, reglamentinėje zonoje 1b 1-7 

aukštai ; 

 statinių paskirtis – viešbučių, administracinės, paslaugų, pramogų, prekybos, maitinimo. 

 

Poveikio urbanistinei struktūrai vertinimas 

Planuojama teritorija miesto urbanistinės struktūros požiūriu yra sudėtingoje vietoje, kurią ypatingai 

veikia tiek artima urbanistinė aplinka – aukštybiniai „Vilniaus vartų“ pastatai, tiek gretimybės – senamiestis su 

jam reikalinga vizualine apsauga. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas tiek urbanistinės kompozicijos  

papildymui, tiek ir senamiesčio vizualinei apsaugai, kad planuojamas statyti pastatas nedarytų neigiamos 

įtakos Vilniaus miesto senamiesčiui apžvelgti, nedarytų neigiamo vizualinio poveikio iš nustatytų reikšmingų 

apžvalgos taškų. Planuojamame sklype numatomos dvi reglamentinės zonos su skirtingu leistinu  pastatų 

aukščiu. Aukštybinė dalis neviršija šalia esančio pastato aukščiausios stogo konstrukcijos altitudės, kita dalis – 

žemesnė, nei greta esantis 9 aukštų „Vilniaus vartų“ korpusas.  

Siūlomo užstatymo vizualizacijas Vilniaus 3D modelyje iš pagrindinių apžvalgos taškų – Trijų Kryžių 

kalno, Gedimino kalno, Šv. Jonų varpinės apžvalgos aikštelės, Tauro kalno, Šeškinės kalvų – žr. priede.  Taip 

pat, priede pateikiamos vizualizacijos iš žmogaus akių lygio nuo artimiausių sankryžų ir pagrindinių gatvių. 

Sklype nei pastatų, nei inžinerinių statinių nėra. Projektuojami komerciniai pastatai savo urbanistiniu 

išdėstymu, architektūrine sąranga ir estetine išraiška bus artimi administracinių ir gyvenamųjų namų 

komplekso „Vilniaus vartai“ tūriams. Pastatai bus dėstomi taip, kad būtų daroma mažiausia įtaka trečiųjų 

asmenų interesams.   

Patvirtinus detalųjį planą, bus skelbiamas architektūrinis konkursas. Konkurso, pasiūlymų ir techninio  

projektavimo metu bus įvertintas vizualinis poveikis iš fiksuotų Vilniaus miesto Bendrajame plane numatytų 

taškų, derinant pastato tūrį, išraišką ir parametrus.  

Ryšys su gretimu užstatymu 

Tarp planuojamo sklypo ir A. Goštauto g. yra suformuotas neužstatytas sklypas (plotas - 1,9657 ha), 

priklausantis Lietuvos Respublikai. Nagrinėjant planuojamą sklypą, kartu nagrinėjamos ir minėto sklypo 

užstatymo galimybės. Sklypas papuola į zoną, kurioje galimi aukštesni nei 35 m. pastatai. Siūlomas užstatymas 

kartu su „Vilniaus vartų“ pastatais formuoja miesto centrui būdingą užstatymo kvartalą su akcentinėmis 

vertikalėmis. Planuojamu užstatymu siekiama išvystyti teritorijos reprezentacinę funkciją.  
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Greta planuojamo sklypo siūlomos užstatymo galimybės – teoretinės, neturinčios juridinės galios. 

Maketo vaizdas nuo Edukologijos universiteto žiedo pusės 

Variantas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantas 2 
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Maketo vaizdas nuo Liubarto tilto pusės 

Variantas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantas 2 
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Maketo vaizdas nuo A. Goštauto gatvės pusės 

Variantas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantas 2 
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Kultūros paveldo apsauga 

Vadovaujamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019-05-30 išduotomis 

teritorijų planavimo sąlygomis Nr. REG106944. 

Teritorijos plėtrą ir vystymąsi reglamentuoja šie teisės aktai ir teritorijų planavimo dokumentai: 

 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m.; 

 Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas 

(2010-11-09); 

 Planuojama teritorija patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamojo kultūros 

paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), 

vizualinės apsaugos pozonį.  

 Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, 

buvęs U1P) – apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas 

(patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. ĮV-512). 

Sklypui taikomi teisės aktų  paveldosaugos reikalavimai: 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin.1995, Nr. 3-37; 

Žin. 2004, Nr. 153-5571) nuostatos; 

 2005 m. balandžio 19 d. Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas Nr. Į-167 „Dėl 

Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos 

zonos laikinojo apsaugos reglamento patvirtinimo“. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro (NKVR) – apskaitos dokumentų duomenys: 

 

Planuojama teritorija patenka į Vilniaus senamiesčio 
(kodas 16073) Vizualinės apsaugos pozonį 

1.Žvėryno tiltas (kodas 
16764) 

2.Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų 
statinių ir Nepriklausomybės aikštės 

kompleksas (kodas 16080) 

3.Lietuvos Nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka (kodas 15959) 

4.Lukiškių kalėjimo pastatų 
kompleksas (kodas 26365) 

5.Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksas 
Vizualinės apsaugos pozonis 

Vilniaus Lukiškių totorių senųjų 

kapinių vieta (kodas 23128) 

6.Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. 
Naujamiesčiu (kodas 33653) 



Kompl. Nr. Sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko g. detaliojo plano koregavimas 
sklype A. Tumėno g. 6 (kad. Nr. 0101/0040:92) 

Lapas 

UT-182/17 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 11/27 

 

Pareigos At.Nr. Vardas, pavardė Parašas Data 

PV ATP1372 Jurgita Kiaurakytė  2019-07-25 

 

Planuojama teritorija patenka į Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonį.  
Vilniaus senamiestis 1993-05-21 registruotas kaip nacionalinio reikšmingumo lygmens vietovė, turinti 
paminklo statusą. Teritorijos ribų planas:  

20
10-10-18 LR Kultūros ministro įsakymu Nr: ĮV-512 „Dėl teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ 
buvo patvirtintos Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribos : 

 

Vilniaus senamiestis (kodas 16073) 

Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) vizualinės 
apsaugos pozonis 
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Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos buvo registruotos NKVR, patvirtinus Vilniaus 
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą. 

Artimiausios įregistruotos kultūros paveldo vertybės yra:  

1.Žvėryno tiltas (kodas 16764). Įregistruotas 1996-01-29 NKVR kaip pavienis valstybės saugomas 
objektas;

 

2.Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės 
kompleksas (kodas 16080). Įregistruotas 1993-051-21 NKVR kaip kompleksinis nacionalinio lygmens objektas, 
Kompleksą sudaro : 1.  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės 
aikštės komplekso pirmieji rūmai (16563); 2.  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių 
ir Nepriklausomybės aikštės komplekso antrieji rūmai (32818); 3.  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso tretieji rūmai (32820); 4.  Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso pirmoji 
sarginė ir tvora (32821);  5.  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir 
Nepriklausomybės aikštės komplekso antroji sarginė ir tvora (32822); 6.  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės aikštės komplekso 1991 m. sausio 13-osios d. barikadų 
fragmentai (32823); 7.  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės 
aikštės komplekso Nepriklausomybės aikštė (2800); 

Žvėryno tiltas (kodas 16764) 
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Artimiausia gretimybe laikytini Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kitų statinių ir 
Nepriklausomybės aikštės komplekso tretieji rūmai (32820). 

3.Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (kodas 15959) yra registrinis , regioninio 
reikšmingumo lygmens pavienis  objektas, NKVR registracijos data - 1993-05-19. 

 
 

4.Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksas (kodas 26365) yra valstybes saugomas, nacionalinio 
reikšmingumo lygmens kompleksas, susidedantis iš: 1.  Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso administracinis 
pastatas (26366); 2.  Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvės pastatas 
(26367); 3.  Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso gamybinis pastatas (26368); 4.  Lukiškių kalėjimo pastatų 
komplekso kalėjimo pastatas (26369); 5.  Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso kalėjimo-ligoninės pastatas 
(26370); 6.  Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso tvora ir kontrolinis perėjimo postas (26371); Komplekso 
teritorijos planas: 

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų, kitų statinių ir Nepriklausomybės 

aikštės komplekso tretieji rūmai (32820) 

Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka (kodas 15959) 
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5.Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso (kodas 26365)  vizualinės apsaugos pozonis yra artimiausia 
nagrinėjamos teritorijos gretimybė: 

 

Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso (kodas 
26365)  vizualinės apsaugos pozonis 

Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksas 
(kodas 26365) 
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6.Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) yra registruota vietovė,2018-07-11 
inicijuota skelbti valstybės saugoma kultūros paveldo vietove. Vietovės teritorijos ribų planas: 

 

7.Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta (kodas 23128) yra valstybės saugomas regioninio 
reikšmingumo lygmens pavienis objektas, registruotas NKVR 1997-06-03. Teritorijos ribų planas: 

 

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. 
Naujamiesčiu (kodas 33653) 

Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių 
vieta 
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Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos 
laikinojo  apsaugos reglamente numatyta vertinti poveiki tik saugomiems  kultūros paveldo objektams ar jų 
grupėms , kompleksams, todėl pažymėtina, jog artimoje aplinkoje valstybės saugomais paskelbti: Vilniaus 
senamiestis (kodas 16073), jam suteiktas paminklo statusas; Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta 
(kodas 23128); Žvėryno tiltas (kodas 16764); Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksas (kodas 26365); inicijuotas 
Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) skelbimas saugoma vietove.  

Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, jų reglamentų nuostatos : 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m. (reg. Nr. 1881).  

 

Teritorija priskiriama urbanizuojamoms teritorijoms:  

 

Miesto centras, svarbiausi lokalūs centrai : “Mišrios svarbiausiu miesto centru teritorijos, kurioms 
keliami ypatingi reikalavimai pastatu ir viešųjų erdviu architektūrai. Vyrauja gyvenamoji, komercinė , 
visuomeninė veikla“. Galimos pagrindinės  tikslinės  žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai: 

Konservacinės paskirties (tik saugomu  objektu teritorijose). Bendrajame plane numatoma, jog turint 
suderintą aukštybinių pastatų specialųjį planą šioje teritorijoje leidžiama aukštybinių (aukštesnių nei 35 
metrai) pastatų statyba. Specialiajame plane „Apribojimų aukštuminiams pastatams statyti schemoje“, 
patvirtintoje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 21 d. sprendimu Nr 1-224, sklype,  
patenkančiame  į C zoną, yra galima  aukštesnių nei 35m pastatų statyba, atlikus analizę (žiūr. aukščiau). 

Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialiajame plane– teritorijos ir apsaugos zonos ribų plane apibrėžtos Vilniaus 
senamiesčio ir apsaugos zonų ribos. 

Taikant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  (TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07053) 11 
straipsnio „Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, apsaugos zonos bei pozoniai“ nuostatas sklypui 
esančiam vizualinio pozonio (už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio 
esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais) teritorijoje, Įstatymu 
numatyta: “ taikyti šio įstatymo (NKPAĮ) ir kitų teisės aktų reikalavimus , draudžiančius šiame pozonyje veiklą, 
galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą“. 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano  iki 2015 m. Aiškinamojo rašto  4.4.KULTŪROS 
VERTYBĖS dalyje apibrėžta: „4.4.2 Tvarkybos ir naudojimo principai Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektų, vietovių ir teritorijų bei jų apsaugos (buferinių) zonų ribas nustato ir keičia specialieji apsaugos 



Kompl. Nr. Sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko g. detaliojo plano koregavimas 
sklype A. Tumėno g. 6 (kad. Nr. 0101/0040:92) 

Lapas 

UT-182/17 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 17/27 

 

Pareigos At.Nr. Vardas, pavardė Parašas Data 

PV ATP1372 Jurgita Kiaurakytė  2019-07-25 

 

planai. Senamiesčio ir kitų kultūrinių urbanistinių  draustinių apsaugos (buferinėje) zonoje saugomi tarpusavio 
vizualiniai ryšiai tarp atskirų saugomų teritorijų, vertingi panoraminiai vaizdai ir siluetai, ribojamas naujų 
statinių aukštis ir užstatymo tankis (konkrečius režimus nustato kito lygmens ar rūšies teritorijų planavimo 
dokumentai – specialieji ir detalieji planai). Siekiant sumažinti poveikį miesto centrinės dalies istorinių erdvių 
struktūrai, numatoma, kad senamiesčio ir kitų kultūrinių urbanistinių draustinių apsaugos (buferinėje) zonoje 
aukštybiniai pastatai (kurių aukštis 35 ir daugiau metrų) gali būti statomi tik vietose, nustatytose Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos sprendimu (tarp viešbučio „Reval Hotel Lietuva“, Konstitucijos pr. ir Nacionalinės 
XX a. dailės galerijos bei Žvėryne priešais Pedagoginį universitetą) pagal aukštybinių pastatų statybos vietą 
numatančius detaliuosius planus. Senamiesčio apsaugos (buferinės) zonos griežto reglamentavimo teritorijoje 
aukštybiniai pastatai negali būti statomi. Nauji pastatai šioje teritorijoje gali būti statomi tik siekiant atkurti 
sunaikintą istorinę planinę bei urbanistinę erdvinę struktūrą arba pratęsti tradicinius erdvių struktūros 
formavimo principus. Tam turi būti atliekama jų vizualinio poveikio Senamiesčiui analizė. Kai šie pastatai 
išsiskiria artimojoje aplinkoje aukščiu arba tūriu, analizė atliekama pateikiant vaizdus iš šių Senamiesčio 
apžvalgos kontrolinių taškų : 

1. Apžvalgos vietos Senamiesčio teritorijoje:  

o Aukštutinės pilies (Gedimino) kalnas;  

o Trijų Kryžių kalnas;  

o apžvalgos aikštelė prie Maironio ir Subačiaus gatvių sankryžos;  

o Bekešo kalnas (Vilnios upės šlaitas prie Užupio gimnazijos teritorijos);  

o apžvalgos aikštelė Mindaugo gatvėje. 

2. Senamiesčio viešosios erdvės:  

o Katedros aikštė; 

o Rotušes aikštė;  

o S. Daukanto aikštė. 

3. Apžvalgos vietos už Senamiesčio ribų:  

o Vilniaus miesto savivaldybės pastato viršutiniai aukštai;  

o Šeškinės šlaitas prie stadiono teritorijos. 

Archeologijos vertybės ir saugomi statinių kompleksai tvarkomi pagal jų apsaugos reglamentus, 
specialiuosius apsaugos planus ir atskirų objektų tvarkybos darbų projektus. Kultūros paveldo objektams, 
esantiems Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir Pavilnių bei 
Verkių regioniniuose parkuose, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato šių saugomų teritorijų 
apsaugos dokumentai, patvirtinti valstybės nustatyta tvarka.“ 

Vadovaujantis bendrojo plano reglamentu planuojamo pastato poveikis nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertybėms tikrinamas iš BP nustatytų apžvalgos taškų ir vietų. 
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Nagrinėjamas sklypas nepatenka į Senamiesčio apsaugos (buferinės) zonos griežto reglamentavimo 
teritoriją, kurioje negali būti statomi  aukštybiniai pastatai : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžvalgos taškai yra fiksuoti ir Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) apskaitos dokumente – vertinimo 
tarybos akte KPD-RM-2014/21: 

„2.2.5. panoramos, panoraminės apžvalgos taškai - senamiesčio panoramos nuo Pilies (Gedimino), 
Trijų Kryžių kalnų, Altarijos kalvyno PV kalvos, vad. Altanos kalnu, nuo Subačiaus gatvės apžvalgos aikštelės, 
Subačiaus ir Maironio gatvių sankirtos, nuo Šv. Jonų bažnyčios varpinės, pėsčiųjų pasažo dešiniajame Neries 
krante, jungiančio Kalvarijų gatvę su „Lietuvos” viešbučio prieigomis (išskyrus Vilniaus senamiestyje ir jo 
aplinkoje pastatytus naujus didelių tūrių, aukštybinius statinius, stelbiančius daugiaplanes panoramas, 
reikšmingiausias istorines dominantes, matomas panoramų ribas; ...2018) 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų 
apraše (TAR identifikavimo kodas 1052080ISAK00ĮV-150) išskleista sąvoka: Apžvalgos (žiūrėjimo) taškas – 
objekto ir vietovės vertinimo metu nustatytas, Vertinimo tarybos akte aprašytas ir grafiniuose prieduose 
pažymėtas statinių komplekso teritorijos, vietos, vietovės taškas, iš kurio atsiveria panorama (-os), 
perspektyva (-os). 

Ten pat yra apibrėžtos panoramos ir perspektyvos definicijos: 

Panorama – iš apžvalgos taško matomas vertingųjų savybių turintis vietovės ar statinių komplekso 
vaizdas. 

Perspektyva – iš apžvalgos taško matomas vertingųjų savybių turintis gatvių ir (ar) aikščių ar 
užstatymo su gamtiniais elementais vaizdas. 

Be NKPAĮ įstatymo, BP  nuostatų nagrinėjamam sklypui taikomi reikalavimai apibrėžti  2005 m. 
balandžio 19 d. Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-167 „ Pasaulinio paveldo objekto – 
kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo  apsaugos reglamente „. 

 

 

Planuojamo sklypo vieta 
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Šiuo reglamentu buvo apibrėžti statybinės veiklos apsaugos zonoje reglamentai: 

Apsaugos zonoje saugomų kultūros paveldo objektų aukštis nekeičiamas, išskyrus atvejus, kai toks 
keitimas yra numatytas saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentuose ir pagrįstas istoriniais ir 
fiziniais (natūros) tyrimais. 

Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų 
aukštingumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš 
apžiūros vietų: 

  savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą 
kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas; 

 trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų 
grupę; 

 ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą; 

 keistų senamiesčio siluetą; 

 būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių 
senamiestį, atveju). 

Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, 
žiūrint iš apžiūros vietų: 

 bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės; 

 bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo 
apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę. 

Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, žiūrint 
iš apžiūros vietos, atstumas/matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės iki statinio 
bus lygus arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės horizontaliąją 
dalį/matymo kampą. 

Matoma saugomo kultūros paveldo objekto dalis yra ta jo dalis, kurios neužstoja kiti statiniai ar reljefas. 
Želdynais užstojama saugomo kultūros paveldo objekto dalis laikoma matoma šio objekto dalimi. 

Atvejais, nenurodytais Reglamento draudžiamoje dalyje  , naujų statinių statymas ar esamų statinių 
rekonstravimas gali būti leidžiamas, remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimu. 

Senamiesčio apsaugos zonoje esančių kitų saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose 
taikomi šio Reglamento reikalavimai, nustatyti saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos 
reglamentuose ar teritorijų planavimo dokumentuose. 
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Senamiesčio apsaugos zonos dalyje, kuriai Paminklotvarkos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies 
paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“ ir Vilniaus miesto mero 1994 m. birželio 16 d. potvarkiu 
Nr. 1156V „Dėl Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklo reguliuojamo užstatymo zonos 
teritorijos ir režimo patvirtinimo“ yra nustatytas Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklo (UV-
70)  reguliuojamo užstatymo zonos režimas, nustatyto režimo reikalavimai taikomi kartu su šio Reglamento 
reikalavimais. 

 

 

 

Teritorija, kurioje yra sklypas – Vilnius, Naujamiestis, Vietinės reikšmės urbanistikos paminklo 
UV-70 vizualinės apsaugos zonoje „A“. 

Objekto naudojimo bei tvarkymo reikalavimai, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo 
reikalavimais:  

Vilniaus vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV 70 teritorija ir vizualinės  apsaugos zonos, 
patvirtinta paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1994-05-10 įsakymu 
Nr. 28, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdyba potvarkiu 1994.06.16. Nr.1156 V 

1. Vilniaus miesto paminklinių teritorijų reguliuojamo užstatymo zonoje nustatyta tvarka 
ribojama reljefo formavimo, statybų, rekonstrukcijos ir griovimo, neužstatytų gamtinių teritorijų 
formavimo darbai, kai siekiama išsaugoti: 

1.1.istoriškai susiklosčiusius abipusius vizualinius ryšius tarp atskirų miesto dalių, paminklinių 
teritorijų ir objektų. 

1.2.vertingas ir charakteringas miesto ar atskirų jo dalių panoramas ir apžvalgos taškus. 

1.3.vertingas istorinio reljefo formas. 

2. Individualų reguliuojamo užstatymo zonos režimą reglamentuoja nustatyta tvarka parengti ir 
patvirtinti detalieji planai su privalomosiomis teritorinio planavimo dokumentų rengimo sąlygomis. Šie 
projektai turi būti suderinti su kultūros paminklų apsaugos tarnybomis. 

3. Remiantis patvirtintais detaliaisiais planais, reguliuojamo užstatymo zonoje ribojamas naujojo 
užstatymo tankumas, aukštingumas, esamų kultūros paveldo objektų rekonstrukcija ir sanacija. 

4. Istorijos ir kultūros paminklai saugomi ir tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka. Jiems nustatomi 
individualūs apsaugos ir naudojimo reglamentai. 

5. Reguliuojamo užstatymo zonoje pagal teritorijos urbanistinę vertę ir jos lokalizaciją 
urbanistikos paminklo atžvilgiu išskiriamos dvi rėžiminės zonos.  
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Zona „A“ – dominuojantis foninis istorinis užstatymas. Šioje zonoje visiems pastatų statybos, 
rekonstrukcijos ar griovimo projektavimo darbams nustatyta tvarka išduodamos paminklotvarkos sąlygos, 
išskyrus paminklinių pastatų vidaus rekonstrukcijos darbus, reklamos bei mažosios architektūros formų 
projektavimo darbus (Paminklotvarkos departamento 1992 05 06 įsakymo Nr. 22 nustatyta tvarka). Šioje 
zonoje saugomos šios urbanistinio kraštovaizdžio vertybės: 

Vertingas istorinis gatvių ir aikščių tinklas, užstatymo raudonosios linijos; 

Vertingas istorinio užstatymo siluetas bei tankumas; 

Vertingosios istorinio užstatymo (pastatų – kultūros paveldo objektų) išklotinės. 

Planuojamas sklypas nutolęs nuo Senamiesčio, nepatenka į Senamiesčio apsaugos (buferinės) zonos 
griežto reglamentavimo teritoriją. Siūloma skirtingų tūrių kompozicija netrukdo apžvelgti senamiesčio ar jo 
apsaugos zonoje esančius saugomus kultūros paveldo objektus, kitus kultūros paveldo objektus bei 
senamiestį supančias kalvas. Planuojamas naujos architektūros pastatas nekonkuruos su istorinėmis 
senamiesčio vertikalėmis, bei deramai papildys miesto panoramas  iš BP ir kitais teisės aktais fiksuotų 
senamiesčio apžvalgos taškų. 

Planuojami pastatai patenka į gretimų aukštybinių pastatų suformuotą vizualinį šešėlį, todėl nėra 
apžvelgiami iš Bendruoju planu nustatytų apžvalgos taškų taip, kad  vizualiai savo apimtimi ar aukščiu 
nustelbtų ar būtų didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę (žiūrėti pridedamus vaizdus iš 
nustatytų apžvalgos taškų). 

Techninio projektavimo metu bus įvertintas vizualinis poveikis iš fiksuotų Vilniaus Bendrajame plane 

numatytų taškų, derinant pastato tūrį, išraišką ir parametrus.  

Aplinkos apsauga 

Vadovaujamasi Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-31 išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis 

Nr. REG106919.  

Punktas Nr. 1.   Žemės sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

(LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343) Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos:  

- XLIX – Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 

- XLVIII – Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; 

- XIX – Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; 

- VI – Elektros linijų apsaugos zonos; 

- V -  Aerodromo apsaugos zonos. 

Punktas Nr. 2. Planuojamas žemės sklypas patenka į urbanizuotas gamtinio karkaso teritorijas, kurios 

priskiriamos pažeistoms gamtinio karkaso teritorijoms – moksliškai pagrįstos ir teritorijų planavimo 

dokumentais nustatytos gamtinio karkaso teritorijos, praradusios natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir/arba 

vertingiausius gamtinius elementus, jų dalis ir nebegalinčios atlikti ekologinio kompensavimo funkcijų. 

Nagrinėjama teritorija yra intensyviai urbanizuotoje, užstatytoje miesto senamiesčio apsaugos zonoje. 

Artimiausioje gretimybėje – daugiabučiai gyvenamieji bei administracinės paskirties pastatai, Geležinio Vilko 

A2 kategorijos, greito eismo  gatvė. Vadovaujantis „Gamtinio karkaso nuostatų p. 11 reikalavimais“ „stipriai 

pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose kitos paskirties žemės sklypų 
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užstatymo tankis gali būti didesnis nei 50 procentų, tačiau tokiais atvejais atskirųjų ir priklausomųjų želdynų 

normos didinamos ne mažiau kaip 10 procentinių punktų“. 

Punktas Nr. 3. Detaliuoju planu reglamentuojama priklausomųjų želdynų norma sklype: t. y. 

privaloma 10% želdynų norma pagal "Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų 

želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo" reikalavimus ir pažeisto gamtinio karkaso teritorijose esant 

didesniam nei 50% tankiui želdynų norma didinama 10%; bendrai su kompensacija ≥ 20 %. 

Punktas Nr. 4. Žemės sklypas A. Tumėno g. 6 yra inžineriniu atžvilgiu išvystytoje teritorijoje, sklype  ir 

greta sklypo yra visi pastatui aprūpinti reikalingi centralizuoti inžineriniai tinklai. Esant poreikiui, esamų 

požeminių inžinerinių tinklų iškėlimas iš planuojamos užstatymo zonos ribų, naujų inžinerinių tinklų 

projektavimas ar planuojamo užstatymo prijungimas prie esamų centralizuotų miesto inžinerinių tinklų bus 

sprendžiamas techninio projekto stadijoje, gavus tinklus eksploatuojančių organizacijų technines sąlygas. 

Punktas Nr. 5.  Atliekų tvarkymui numatoma įrengti patalpą konteineriams prie įvažiavimo į 

automobilių stovėjimo aikštelę. Vietos bus konkretizuojamos techninio projekto stadijoje. Numatomi atskiri, 

atitinkamai paženklinti, konteineriai atliekų rūšiavimui: popieriui, stiklui, plastikui ir bendroms šiukšlėms, 

vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. 

Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į 

tinkamas naudoti (konstrukcijas, medžiagas) ar perdirbti (antrinės žaliavas) ir netinkamas naudoti (pavojingas 

ir t.t.) atliekas. Tinkamos antriniam perdirbimui atliekos bus priduodamos atliekas perdirbančioms įmonėms. 

Netinkamos perdirbimui atliekos bus šalinamos sąvartyne. Statybvietėje išrūšiuotos atliekos, kad neterštų 

aplinkos ir nesukeltų pavojaus, turi būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje konteineriuose iki jų 

perdavimo atliekų perdirbėjui. Vykdant darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR 

Aplinkos ministerijos įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinės atliekos turi būti išvežamos 

savivarčiais, su uždangalu. Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi 

atitinkamą sertifikatą. 

Sveikatos apsauga 

Vadovaujamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019-

06-11 išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis Nr. REG108002.  

Punktas Nr. 1.  Žemės sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

(LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343) Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos:  

- XLIX – Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 

- XLVIII – Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; 

- XIX – Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; 

- VI – Elektros linijų apsaugos zonos; 

- V -  Aerodromo apsaugos zonos. 

 
Punktas Nr. 2.  Planuojama teritorija nepatenka į sanitarines apsaugos zonas; gretimybėje nėra 

pramoninių ir taršių objektų. Detaliojo plano koregavimo projektu nenumatyti procesai ar darbinė veikla, kuri 
turėtų neigiamos įtakos aplinkai. Planuojamas žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų 
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teritorija. Statinių paskirtis negyvenamoji – viešbučių, administracinės, paslaugų, pramogų, prekybos, 
maitinimo. 

Punktas Nr. 3.  Žemės sklypas A. Tumėno g. 6 yra inžineriniu atžvilgiu išvystytoje teritorijoje. Sklype  ir 

greta sklypo yra visi pastatui aprūpinti reikalingi centralizuoti inžineriniai tinklai. Planuojamas pastatas bus  

jungiamas prie esamų centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų miesto inžinerinių tinklų. Sprendiniai bus 

konkretizuojami techninio projekto stadijoje, gavus tinklus eksploatuojančių organizacijų technines sąlygas. 

Atliekų tvarkymui numatoma įrengti patalpą konteineriams prie įvažiavimo į automobilių stovėjimo 

aikštelę. Vietos bus konkretizuojamos techninio projekto stadijoje. Numatomi atskiri, atitinkamai paženklinti, 

konteineriai atliekų rūšiavimui: popieriui, stiklui, plastikui ir bendroms šiukšlėms, vadovaujantis atliekų 

tvarkymo taisyklių reikalavimais.  

Punktas Nr. 4. Pastatas bus planuojamas ir statomas taip, kad jame būtų užtikrintas natūralus 

apšvietimas pagal HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Taip pat bus atsižvelgta į greta esančio administracinio pastato 

natūralaus apšviestumo reikalavimus ir nepabloginamos jame esančios darbo sąlygos. 

Planuojamas objektas yra šiaurinėje esančio gyvenamojo namo pusėje – tai užtikrina minimalią įtaką 

insoliacijos trukmei. Rengiant techninį projektą privaloma atlikti insoliacijos skaičiavimus kaimyninio pastato 

gyvenamosioms patalpoms ir užtikrinti normatyvinę isoliacijos trukmę pagal STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji 

pastatai“.  

Punktas Nr. 5. Esamus ir planuojamus triukšmo ir oro taršos skaičiavimus atliko UAB "DGE Baltic Soil 

and Environment" (žr. priedą).  

Triukšmo vertinimo išvados: 

 Prognozuojama, kad planuojamo administracinės paskirties pastato Tumėno g. 6, Vilniaus m. sav. 

sukeliamas triukšmo lygis artimiausio visuomeninės paskirties pastato aplinkoje neviršys triukšmo 

ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.  

 Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto, prie kurio 

pridėtas dėl planuojamos veiklos padidėsiantis autotransporto srautas, sukeliamas triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų Lentpjūvių g. Nr. 8 ir Lukiškių skg. Nr. 8 aplinkoje 

dienos metu neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią 

punktą. Gyvenamojoje aplinkoje Lentpjūvių skg. Nr. 8 triukšmo lygis dienos metu gali padidėti iki 1 

dB(A), tačiau triukšmo ribinis dydis nebus viršijamas.  

 Prognozuojama, kad dėl planuojamo administracinės paskirties pastato veiklos viešojo  naudojimo 

gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis visuomeninės paskirties 

pastatų Gynėjų g. Nr. 14 ir Lukiškių skg. Nr. 5 aplinkoje, kurioje triukšmo ribinis dydis dienos metu yra 

viršijamas, nepadidės.  Taip pat nustatyta, kad visuomeninės paskirties pastato Gynėjų g. Nr. 14 

aplinkoje, ties vakarine sklypo riba, dienos metu triukšmo lygis gali sumažėti iki 8-15 dB(A) dėl 

planuojamo užstatymo. 
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Oro kokybės vertinimo išvados: 

Aplinkos oro teršalų koncentracijos planuojamos teritorijos aplinkoje, pagal Aplinkos apsaugos 

agentūros 2017 ir 2018 metų aplinkos oro užterštumo žemėlapius, gautus modeliavimo būdu, neviršijo 

aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos 

apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo” (Žin., 2010, Nr.82-

4364). Taip pat aplinkos oro teršalų koncentracijos nebuvo viršijamas ir artimiausioje gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

Punktas Nr. 6. Nagrinėjama teritorija nepatenka į radiotechninių objektų skleidžiamos 

elektromegnetinės spinduliuotės sukuriamas sanitarinės apsaugos ir ribinio užstatymo zonas.  

Punktas Nr. 7. Planuojamus triukšmo ir oro taršos skaičiavimus atliko UAB "DGE Baltic Soil and 

Environment" (žr. priedą). 

Teritorijų planavimo dokumentai, statinio projektas, pagal juos sutvarkyta aplinka ir pastatyti statiniai 

atitiks visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

Civilinė aviacija 

Vadovaujamasi VšĮ Transporto kompetencijų agentūros 2019-06-10 išduotomis teritorijų planavimo 

sąlygomis Nr. REG107963.  

Planuojama teritorija patenka į Vilniaus aerodromo apsaugos zoną „E“. Detaliuoju planu nustatomas 

papildomas apribojimas – V. Aerodromo apsaugos zonos.  Detaliuoju planu nustatoma leistina pastatų 

aukščio altitudė – 156,00 m. Tai neprieštarauja išduotoms Teritorijų planavimo sąlygoms, kuriose nurodyta, 

kad maksimalus statinių su visais ant jų sumontuotais įrenginiais absoliutus aukštis neturi viršyti 281 m 

altitudės. 

Inžinerinė infrastruktūra 

Žemės sklypas A. Tumėno g. 6 yra inžineriniu atžvilgiu išvystytoje teritorijoje; detaliojo plano 

koregavimo sprendiniais neplanuojami inžineriniai tinklai. Esant poreikiui, esamų požeminių inžinerinių tinklų 

iškėlimas iš planuojamos užstatymo zonos ribų, naujų inžinerinių tinklų projektavimas ar planuojamo 

užstatymo prijungimas prie esamų centralizuotų miesto inžinerinių tinklų, bus sprendžiamas techninio 

projekto rengimo stadijoje, gavus eksploatuojančių organizacijų technines sąlygas. Kol neparengtas techninis 

projektas, galioja Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr.22-652) skyrių reikalavimai. 

Susisiekimo komunikacijos 

 Vadovaujamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento, 

2019-06-11 išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis Nr. REG108000.  

Teritorijos eismo modeliavimo studiją atliko M. Noreika (at. Nr. 17681, 26495, TPV 0037). 

Išvados 

1. Planuojamas sklypas yra miesto centrinėje dalyje, A. Tumėno gatvėje, ribojamas didelio eismo 

intensyvumo gatvių, kuriuose tiek rytinio piko, tiek vakarinio piko metu formuojasi transporto spūstys. 

2. Sklype planuojamo komercinės paskirties pastato pagrindinis plotas bus apie 10.000 m2, jam 

aptarnauti numatoma įrengti 250 –300 automobilių stovėjimo vietų. 
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3. Remiantis transportiniais tyrimais prie analogiškos paskirties statinių Vilniaus mieste 

prognozuojama, kad planuojamas komercinės paskirties pastatas rytinio piko metu generuos apie 170 

įvažiuojančių ir 25 išvažiuojančius automobilius per valandą, o vakarinio piko metu generuos apie 30 

įvažiuojančių ir 150 išvažiuojančių automobilių per valandą. 

4. Šį transporto srautą siūloma nukreipti vienos krypties gatve, kuri jungtų nuovažą nuo Geležinio 

Vilko gatvės (ties Circle K degaline) su A. Tumėno gatve. 

5. Komercinės paskirties pastato atsiradimas neturės esminio poveikio esamam gatvių tinklui ir eismo 

sąlygoms jame, papildomų transporto spūsčių nesuformuos. 

6. Besiribojančiame gatvių tinkle siūloma atlikti dvi rekonstrukcijas: 

• Rekonstruoti A. Goštauto gatvės sankryžą su nuovaža nuo Geležinio Vilko gatvės (ties Circle K 

degaline) į žiedinę sankryžą; 

• Rekonstruoti A. Goštauto gatvės sankryžą su A. Tumėno gatve, A. Tumėno gatvėje įrengiant 

papildomą eismo juostą posūkiui į dešinę, bei pritaikant greitį mažinančias saugaus eismo priemones. 

7. Kitų gatvių rekonstrukcija yra netikslinga, nes transporto spūstis jose sukelia nepakankamo 

pralaidumo sankryžos esančios Geležinio Vilko gatvėje ir A. Goštauto gatvėje prie Žaliojo tilto. Dėl šios 

priežasties sankryžų rekonstrukcijos apčiuopiamo poveikio spūsčių sąlygoms neturės. 

8. Besiribojančių gatvių tinkle būtina vystyti pėsčiųjų ir dviračių tinklą pagal Vilniaus miesto 

savivaldybės parengtus projektus (žr. 10 pav.), bei pritaikyti aplinką žmonėms su specialiaisiais poreikiais. 

Visą teritorijos eismo modeliavimo studiją žr. priede. 

Priešgaisrinės saugos reikalavimai 

Vadovaujamasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, 

2019-06-05 išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis Nr. REG107488.  

Gaisrinės technikos įvažiavimas į sklypą ir privažiavimai prie statinių 

Gaisrinių automobilių judėjimo kelių plotis numatomas ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis 

kaip 4,5 m.  Privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, 

įvairių tipų eismo zonos ir aikštės, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus. Keliai ir aikštelės gaisrų 

gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų turi būti visada laisvi, tam 

užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio). Tarp pastatų ir kelių gaisrų gesinimo 

ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti nebus sodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys. 

Lauko gaisrinio vandentiekio vandens šaltiniai gaisrui gesinti 

Išorės gaisrų gesinimas projektuojamas vadovaujantis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“. Greta planuojamos teritorijos, A. Tumėno gatvėje (ant d250 

vandentiekio), Lukiškių gatvėje (ant d200 vandentiekio) ir nagrinėjamame sklype (ant d250 vandentiekio) yra 

esami gaisriniai hidrantai. Lauko gaisrinio vandentiekio statinių poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro 

gesinimo trukmė, vandentiekio skersmuo, kiti techniniai sprendiniai nustatomi rengiant statinių techninius 

projektus.  
Gaisro gesinimas turi būti užtikrintas iš ne mažiau kaip dviejų hidrantų kiekvienam pastato perimetro 

taškui vertinant iki 200 m. pasiekiamumą, gesinimo trukmė iš išorės  – 2 val. Nustatomas reikalingas vandens 
kiekis: 
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 Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami žiediniame, 1 patikimumo kategorijos vandentiekio tinkle ir turi 

užtikrinti reikiamą vandens kiekį atskirai neįvertinant kiekvieno iš jų;  

 Iš UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio projekto dalyje turi būti gautas raštas dėl vandens debito, 

žiedinio tinklo ir patikimumo kategorijos užtikrinimo; 

 Iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti hidrantai turi būti patikrinti ir pateikta išvada apie jų 

techninę būklę (vandens tiekimo patikimumo kategorija bei debitas gaisrų gesinimui). 

 

Esančių hidrantų schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atstumai tarp statinių 

Mažiausi priešgaisriniai atstumai nuo statinio ir kitos paskirties pastatų, priklausomai nuo ugniai 

atsparumo laipsnio pateikiami 1 lentelėje:  

1 lentelė 

Statinio ugniai 

atsparumo laipsnis 

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 

I II III 

I 6 8 10 

 

 

Planuojamas sklypas 
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Atstumas iki artimiausios valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-995/1-312 patvirtintomis „Gaisrinės saugos 

normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti“, atstumas nuo priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (gaisrinių 

komandų) vietos iki įvykio vietos miesto gyvenamosiose vietovėse turi būti ne didesnis kaip 5 km. Artimiausia 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-toji komanda), esanti 

Švitrigailos g. 18, Vilniuje, nuo planuojamos teritorijos tolimiausio taško nutolusi apie 2,5 km. Valstybinė 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba turi pakankamai technikos ir įrangos bei personalo ir yra tinkamai aprūpinta ir 

parengta galimiems incidentams objekte likviduoti (turima visa reikiama technika gaisrams gesinti bei 

gelbėjimo darbams atlikti). Apytikslis atvykimo laikas (standartinis gaisrinių automobilių greitis 40 km/val.) – 

(2,5/40)∙60 = 3,75 min. Atsižvelgiant į pastebėjimo laiką (2 min.), pranešimo ir normatyvinį išvykimo iš 

tarnybos laiką (3 min. 40 s), kovinio išsidėstymo laiką (1 min), pirmosios gesinimo priemonės į gaisravietę gali 

būti patiektos ~10 min. bėgyje. 

Tikslūs naujai projektuojamų tūrių parametrai, konfigūracija ir statybos vieta numatomi techninio 

projekto metu, užtikrinant gaisrinės saugos reikalavimus vadovaujantis STR 1.07.01:2010„Statybą leidžiantys 

dokumentai“ 11 priedo, STR 2. 01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga", LR Aplinkos 

ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338 „Gairinės saugos pagrindiniai reikalavimai". Techniniuose projektuose turi būti 

užtikrinti normatyviniai priešgaisriniai atstumai tarp esamų ir naujai projektuojamų pastatų, numatyti gaisrų 

gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo keliai prie visų planuojamos teritorijos statinių (projektuojami 

priešgaisriniai privažiavimai prie naujų pastatų, nepabloginamos esamų privažiavimų sąlygos prie esamų 

pastatų). 

 


















