


          PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. MORAVŲ G. 1, 3, 5, 7, VILNIUS. STATYBOS   PROJEKTAS.

             

BYLOS
ŽYMU

O.

LAPŲ
SK.

LAIDA  PAVADINIMAS PASTABOS

0 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

1 lapas Antraštinis lapas

1 lapas Statinio projekto dokumentų  sudėties  žiniaraštis

6 lapai Aiškinamasis raštas

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

1 lapas Sklypo sutvarkymo planas

1 lapas Pirmo aukšto planas su technologija

1 lapas Fasadai 1-9/1; H-9/1; 9/1-1; A-1/H;

1 lapas Pjūviai    1-1; 2 -2;

3 lapai Vizualizacijos

PRIEDAI:

1 lapas Įsakymas dėl detaliojo plano patvirtinimo

1 lapas Detaliojo plano pagrindinis brėžinys



  AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

STATYBOS VIETA  -  Moravų g. 1, 3, 5, 7 Vilniuje (kadastriniai Nr. 0101/0073:326; 
0101/0073:303;  0101/0073:317; 0101/0073:194;).
STATYBOS RŪŠIS -  nauja statyba.
STATINIŲ PASKIRTIS – prekybos paskirties  pastatas (7.3), susisiekimo komunikacijos (8),  
inžineriniai tinklai (9), kiti inžineriniai statiniai.
STATINIŲ KATEGORIJA – ypatingas statinys.
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS – UAB „Gama turtas“ įm. k. 304233752.
PROJEKTO RENGĖJAS - UAB „RV architektų studija“, a. k.  300538856, Pamėnkalnio g. 28-2, 
Vilnius.

ESAMA SITUACIJA

Statybos vieta -  žemės sklypuose Moravų g. 1, 3, 5 ,7 esančiuose Kalnėnų mikrorajone
Rasų seniūnijoje.

Žemės  sklypų  pagrindinės  žemės  naudojimo  paskirtys  –  kitos  paskirties  žemė  (KT);
Žemės naudojimo būdas  komercinės paskirties objektų teritorijos (K) ir  susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1);
Nagrinėjamus sklypus riboja Gurių ir Moravų gatvės , akligatviai bei valstybės žemės sklypas.
 Reljefas su nuolydžiu  į  rytinę pusę.  Altitudės planuojamoje teritorijoje  svyruoja  tarp  210.00 ir
208.00. 
Planuojama teritorija į gamtinį karkasą nepatenka.
Šalia planuojamų žemės sklypų, yra pakloti centralizuoti miesto tinklai, t. y. vandentiekio, buitinių 
nuotekų, dujotiekio ir elektros. Lietaus nuotekų tinklų ties planuojama teritorija nėra. 
Sklypuose statinių nėra.

Ištrauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano



Sklypams taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos.
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.
V. Aerodromo apsaugos zonos.

RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU

Nagrinėjami  žemės  sklypai  šiaurės  ir  rytinėje  pusėje  ribojasi  su  Moravų  gatve,  pietvakarinėje
pusėje - su Kišiniovo gatve ir  vakarinėje pusėje su esama Gurių gatve,
Tarp žemės sklypų Moravų g.1, 3, 5 ir Moravų g. 7 yra įsiterpęs Moravų g. akligatvis.

Gretimybių schema



APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo „Dėl
kriterijų  pagal kuriuos medžiai  ir  krūmai,  augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugomiems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ Nr. 206 nuostatomis, žemės
sklype esančių  medžių ir krūmų, kurie atitinka saugotinų medžių ir krūmų kriterijus nėra.
  Vadovaujantis 2018-04-06 Lietuvos Geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos raštu Nr. (6)-
1.7-1745, planuojama teritorija patenka į Vilniaus (Tupatiškių) vandenvietės sanitarinės apsaugos
zonos  cheminės  taršos  apribojimo  3-osios  (a  ir  b  sektorius)  apsaugos  juostą.  Nurodyta
vandenvietė yra II grupės, t. y. su atmosferos krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu
vandeniu  silpną  ryšį  turinti  pusiau  uždara  požeminio  vandens  vandenvietė,  įrengta  iš  dalies
izoliuotuose  vandeninguose  sluoksniuose.  Rengiant  statinių  techninį  projektą  bus  įvertinti  LR
Vyriausybės  1992-050-12 nutarimu Nr.  343 „Dėl  specialiųjų  žemės ir  miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“, XX skyriaus reikalavimai.

Vandens tiekimo ir  nuotekų šalinimo tinklus  numatyta  prijungti  prie  centralizuotų
miesto tinklų.

`



TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

Nagrinėjamiems sklypams galioja teritorijų planavimo dokumentai:
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas (Reg. Nr. 1881);
„Apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano  keitimas sklypuose Moravų g. 1, 3 ,5, 7, 9,
11, 13, 15 ir 17 „ (Reg. Nr. T00083611).

PAVELDOSAUGA

Nagrinėjami sklypai, vadovaujantis Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu- teritorijos
ir  apsaugos zonos ribų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010m. Spalio
18d. Įsakymu Nr. ĮV-512, nepatenka į senamiesčio apsaugos zoną.
 Nagrinėjamuose žemės sklypuose nėra kultūros vertybių ir sklypas nepatenka į kultūros vertybių
apsaugos zoną.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS

2019m.  Liepos  26d.  Projektavimo  darbų  ir  projekto  vykdymo  priežiūros  sutartis
(Statytojas/užsakovas UAB „Gama turtas“).

STATINIŲ STATYBOS RŪŠIS

Nauja statyba.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Sklype projektuojamas 1 aukšto prekybos paskirties pastatas.
Prekybos  centre  numatoma  įrengti  2300kv.m.  dydžio  prekybos  salę,  nuomojamas  patalpas
( vaistinė, kavinė ir kt.) bei pagalbines ir technines patalpas .
Pagrindinis įėjimas projektuojamas Gurių gatvės pusėje (šiaurės - vakarų statinio pusė).
Ūkinis kiemas su rampa projektuojamas greta Moravų gatvės (šiaurės - rytų statinio pusė).
Projektuojamas statinys atitinka  A+ energetinę klasę.

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

 Projektuojamo  pastato  konstrukcinė  schema:  karkasinis  pastatas,  kurį  sudaro  surenkamos
gelžbetoninės kolonos.
Pagrindinis kolonų tinklas 18x12m.
Prekybos centro pastato stabilumui užtikrinti naudojami vertikalūs ir horizontalūs ryšiai.
Cokolis- trisluoksnės g/b plokštės.
Sienos „Sandwich“ tipo plokštės.
Stogo  konstruktyvas  –  viršutinis  dangos  sluoksnis  prilydomos  bituminės  hidroizoliacijos  -  ant
plieninių sijų bei plieninių santvarų.

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS

 Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
prekybos centrams  privaloma numatyti  1  automobilių stovėjimo vietą  30kv.m.  prekybos salės
ploto.
 Prekybos centro prekybos salių plotas – 3117.32kv.m. : 30 = 103.9(104)vt.
Žemės sklypuose Moravų g. 1, 3, 5, (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos) projektuojama  111vt.  automobilių  saugojimo  aikštelė  iš  kurių  5vt.  skirta  žmonėms
turintiems judėjimo negalią ir 5 vt. skirtas šeimų automobiliams.
 STR 2.03.01:2001 "Statiniai  ir  teritorijos.  Reikalavimai  žmonių  su  negalia  reikmėms"  numato
4proc.(3vt.) automobilių stovėjimo vietų skirti ŽN .
 Tarp žemės sklypų  Moravų g. 1, 3, 5 ir  Moravų g. 7 įsiterpusio akligatvio raudonosiose linijose
projektuojamos  22 papildomos automobilių sustojimo vietos.



DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETOS

 Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
prekybos  centrams  ir  parduotuvėms,  kurių  minimalus  naudingas  plotas  neviršija  5000kv.m.
privaloma numatyti 1 dviračio stovėjimo vietą 200kv.m. pagrindinio ploto.
 Prekybos centro prekybos salių plotas – 3117.32kv.m. : 200 =15.58(16) vnt.

NUMATOMAS STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI

Statybinės  medžiagos  bus  atvežamos  į vietą,  medžiagų sandėliavimas  numatomas
statybos  sklypų  teritorijoje  atokiau  nuo  gretimų  gyvenamojo  ir  visuomeninio  naudojimo  būdo
sklypų. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir
pėstiesiems  judėti,  statybinės  medžiagos  iškraunamos  statybos  sklype.  Gretimų sklypų
savininkams  judėjimo  galimybės  nebus  apribotos.  Kenksmingų  atliekų  susidarymas
nenumatomas.

Užbaigus  statybos  darbus,  statybos  aikštelė sutvarkoma  –  surenkamos  šiukšlės,
iššluojama, sutvarkomi takai, keliai. Triukšmas neviršys higienos normų nustatytų dydžių. Statybos
darbai turės trumpalaikį  nežymų neigiamą poveikį aplinkai. 

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statybinių atliekų tvarkymas statybvietėje bus atliekamas pagal Atliekų tvarkymo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.  įsakymu Nr.  217 „Dėl
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau − Atliekų tvarkymo taisyklės).
 Statybinės atliekos nebus smulkinamos mobilia įranga. Statybos darbų specifika ir nedideli atliekų
kiekiai užtikrins neigiamo fizinio ir psichologinio poveikio poveikio gyvenamajai ar darbo aplinkai
eliminavimą. Fizikinės, cheminės (dulkės, triukšmas, vibracija ir kt.) ir (ar) kitokios taršos, galinčios
sukelti pavojų aplinkai (ar) žmonių sveikatai nesusidarys.

BENDRIEJI RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato
vnt.

Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
  SKLYPAS 

MORAVŲ G. 1 (KAD. NR. 0101/0073:326)
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijos
1. Sklypo plotas ha 0.1022
2. Sklypo užstatymo intensyvumas
3. Sklypo užstatymo tankis % -
MORAVŲ G. 3 (KAD. NR. 0101/0073:303)
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijos
1. Sklypo plotas ha 0.1056
2. Sklypo užstatymo intensyvumas
3. Sklypo užstatymo tankis % -
MORAVŲ G. 5 (KAD. NR. 0101/0073:317)
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijos
1. Sklypo plotas ha 0.1058
2. Sklypo užstatymo intensyvumas
3. Sklypo užstatymo tankis % -
MORAVŲ G. 7 (KAD. NR. 0101/0073:194)
Komercinės paskirties objektų teritorijos
1. Sklypo plotas ha 0.5587
2. Sklypo užstatymo intensyvumas 0.76



3. Sklypo užstatymo tankis % 80
II SKYRIUS

NEGYVENAMIEJI PASTATAI
Prekybos paskirties pastatas (7.3)
Parduotuvė /ypatingas statinys/
1. Bendras plotas m2 4271.94
Naudingas m2 3117.32
Pagalbinis m2 1154.62
Aukštis m 9.10
Tūris m3 37825

III SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Gatvės
1.1.  Nesudėtingas  statinys,  D  kategorijos  gatvė
Privažiavimas.
1.2.  Nesudėtingas  statinys,  D  kategorijos  gatvė.
Apsisukimo aikštelė. 

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI

Nesudėtingas statinys, vandentiekio tinklas 
Nesudėtingas statinys,  vandentiekio įvadas  
Nesudėtingas statinys,  nuotekų tinklas
Nesudėtingas statinys, nuotekų išvadas
 Nesudėtingas statinys, nuotekų siurblinė
Nesudėtingas statinys,  lietaus nuotekų tinklas

V SKYRIUS
KITI INŽINERINIAI STATINIAI

1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai
1.1. Nesudėtingas statinys, kiti inžineriniai statiniai.
Aikštelė.

m2 977

1.2.  Neypatingas statinys, kiti inžineriniai statiniai.
plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai.
Automobilių stovėjimo aikštelė 

m2 1050

1.3.  Neypatingas statinys, kiti inžineriniai statiniai.
plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai.
Automobilių stovėjimo aikštelė

m2 1046

Nesudėtingas statinys, kiti inžineriniai statiniai.
plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai.
Automobilių stovėjimo aikštelė

m2 66

Nesudėtingas statinys, kiti inžineriniai statiniai.
Pandusas.

m2 269

1.4. Nesudėtingas statinys, kiti inžineriniai statiniai.
Pėsčiųjų takas.

m2 149

Nesudėtingas statinys, kiti inžineriniai statiniai.
Atraminė sienutė.

h -m 0.9

PDV                                                                                                                      Remigijus Dūdėnas


























