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1. Aiškinamasis raštas 

1.1. Esama būklė. 

Pavadinimas: 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Vilniaus r. sav., Riešės 

sen., Tekliūnų vs., ir kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), 

esančių Dvariškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 

sprendimu Nr. T3-141, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. 

 

Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas: 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Vilniaus r. sav., Riešės 

sen., Tekliūnų vs., ir kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), 

esančių Dvariškių vs., detalusis planas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 

sprendimu Nr. T3-141 (TPD. reg. Nr. T00075445). 

 

Planavimo pagrindas: 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 

KADI-957. 

 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas. 

 

Teritorijų planavimo lygmuo: 

Vietovės. 

 

Organizatorius: 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius. 

 

Iniciatorius (-iai): 

J. J ir E. J. 

 

Projekto rengėjas: 

UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius, tel. 8 676 37738. 

 

Teritorijų planavimo vadovas: 

Tadas Markilevičius, kv. atestato Nr. TPV 0071. 

 

Teritorija, kurioje koreguojami sprendiniai: 

Žemės sklypas, kad. Nr. 4177/0100:403, esantis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., 

Tekliūnų g. 9. 

 

Planavimo uždaviniai:  

Pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:403), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Tekliūnų g. 9, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis 

Bendrojo plano sprendiniais. 

  

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka: 

Detaliojo plano koregavimo projektas viešinamas bendrąja tvarka. 
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Planuojama teritorija ir gretimybės (žr. Paveikslas 1): 

 

Planuojami žemės sklypai: 

Žemės sklypas, kad. Nr. 4117/0100:403. 

Adresas: Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 9.  

Žemės sklypui atlikti kadastriniai matavimai, plotas – 0,2565 ha.  

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių 

gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166): 

- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas – 0,0200 ha. 

Žemės sklype registruoti servitutai: 

- Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), plotas – 

0,0247 ha. 

Žemės sklype registruoti statiniai (pastatai): 

- nėra. 

 

Šiuo metu žemės sklypas apaugęs žole. Reljefas lygus. Sklype yra saugotinų želdinių (žr. 

Pagrindinis brėžinys). Sklype nėra miško naudmenų bei saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų. 

Iki sklypo yra nutiesti inžineriniai tinklai, taip pat yra suformuoti privažiavimai. 

 

Paveikslas 1.                 www.registrucentras.lt 2021-09-01 duomenys 

 
 

Planuojama teritorija šiaurinėje pusėje ribojasi su D kategorijos Plačiąja gatve, kurios plotis tarp 

gatvės raudonųjų linijų – 18 m, o rytinėje pusėje – su D kategorijos Tekliūnų gatve, kurios plotis tarp 

gatvės raudonųjų linijų – 7-12 m. Prie gretimybių priskiriami ir žemės sklypai, esantys kitapus gatvių. 

http://www.registrucentras.lt/
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Kitos planuojamos teritorijos kraštinės ribojasi su VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto ir registro 

duomenų bazėje registruotais žemės sklypais. 

 

Lentelė 1. Kaimyninių žemės sklypų duomenys.        www.registrucentras.lt 2021-09-01 duomenys 
Eil. 

Nr. Adresas Kadastrinis Nr. 

Pagrindinė 

naudojimo 

paskirtis 

Naudojimo būdas (pobūdis) 

1. 
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Tekliūnų g. 7 
4117/0100:404 Kita 

Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos) 

2. 
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Tekliūnų vs. 
4117/0100:401 Kita Inžinerinės infrastruktūros teritorijos 

3. 
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Tekliūnų g. 11 
4117/0100:408 Kita 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4. 
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Tekliūnų g. 23 
4117/0100:411 Kita 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

5.  
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Tekliūnų g. 25 
4117/0100:422 Kita 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

6.  
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Tekliūnų g. 29 
4117/0100:392 Kita 

Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos) 

7.  
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Pušų g. 12 
4117/0100:389 Kita 

Gyvenamosios teritorijos (Mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos) 

8. 
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Dvariškių vs., Pušų g. 4 
4117/0100:388 Kita 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

9. 
Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Tekliūnų vs., Plačioji g. 15 
4117/0200:2196 Kita 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

 

Atitiktis teritorijų planavimo dokumentams. 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2009 m. rugsėjo 30 d. 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323 (žr. Paveikslas 2).  

Planuojama teritorija patenka į žemės ūkio žemės vyraujančios paskirties teritorijas (Z).  

(Intensyvus ir tausojantis žemės ir miškų ūkis, kaimo gyvenviečių plėtojimas bei renovacija, 

intensyvi rekreacija ir konservacija) Tai žemės ūkio, pirmiausia priemiestinio žemės ūkio vystymo 

zonos, ir kaimo verslų, t.t. nesusijusių su žemės ūkio veikla įvairovės plėtros zonos. Mažėjant, dėl 

techninės - technologinės pažangos tiesiogiai užimtųjų žemės ūkyje, plėtosis kaimo verslai, jų įvairovė, 

kurią skatins verslinės sąsajos su Vilniaus miestu, taip pat ir  savivaldybės gyventojų aptarnavimo 

sistema. Agrariniai naudmenys, patenkantys į gamtinį karkasą siūlomi tausojančiam žemės ūkiui, 

ekstensyviai rekreacijai, kaimo turizmo vystymui, kitų rekreacijos formų vystymui. Skatintina kaimo 

gyvenviečių kryptinga renovacija ir plėtra parengiant jų vystymo (renovacijos) planus, siekiant 

kompensuoti neigiamą poveikį gamtiniam karkasui ir ekosistemoms (geosistemoms). Įsiterpę miškų 

ūkio naudmenys, palankūs ūkinių miškų (4 grupės) vystymui, o gamtinio karkaso miškai siūlomi 

tausojančiam miškų ūkiui, susiejant su ekstensyvios rekreacijos ar kaimo turizmo vystymu. Gamtos ir 

kultūros paveldo objektų žemės sklypai numatomi konservacinės žemės naudojimo paskirties. 

Planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.registrucentras.lt/
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Paveikslas 2. 

  

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialusis planas, patvirtintas 2014 m. 

gruodžio 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-571 (žr. Paveikslas 3). 

Didžioji planuojamos teritorijos dalis patenka į urbanistinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo 

zoną, gyvenamųjų vietovių grupę U1, kur galimos gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, bendro 

naudojimo ir rekreacinės teritorijos su joms reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Minimalus 

planuojamas žemės sklypo dydis gyvenamųjų namų statybai – 0,10 ha, o gamtiniame karkase – 0,15 ha. 

Likusi planuojamos teritorijos dalis patenka į miškų ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zoną, 

ūkinių miškų grupę M4. M4 – vyraujantys ūkiniai miškai (IV grupė) tai – visi kiti miškai, nepriskirti I–

III miškų grupėms. Ūkininkavimo tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų, formuoti produktyvius 

medynus, nepertraukiamai tiekti medieną. Palanki aplinka kaimo turizmo vystymui su intensyvios 

rekreacijos objektais. 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-353, 

1 punktu: „Kai KSP teritorija grafinėje dalyje nepažymėta kaip urbanizuota ar urbanizuojama teritorija, 

savivaldybės administracijos direktorius gali organizuoti detaliųjų planų keitimą ir koregavimą, siekiant 

padalyti žemės sklypą pagal KSP-e numatytą sklypų dydį, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos 

naudojimo reglamentų (žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdai, leistinas pastatų aukštis, 

užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, užstatymo tipas, galimi žemės sklypų dydžiai, 

priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys procentais). Šie privalomi nekeičiami teritorijos 

naudojimo reglamentai, nustatyti galiojančiame detaliajame plane, įrašomi į Vilniaus rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl detaliojo plano keitimo ar koregavimo 

inicijavimo“. 
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Paveikslas 3. 

  

 

 

 
 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., 

Tekliūnų vs., ir kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), esančių 

Dvariškių vs., detalusis planas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu 

Nr. T3-141 (TPD. reg. Nr. T00075445) (žr. Paveikslas 4). 

Koreguojamas žemės sklypas Nr. 11, suprojektuotas kitos pagrindinės žemės naudojimo 

paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo. Sklypo plotas 

– 0,2565 ha. 
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Paveikslas 4. 

 
 

Taip pat vadovaujamasi: 

Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 

patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-193. 

 

DP koregavimo sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. 

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimo Nr. 967 „Planų ir programų strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas“ nuostatomis (Žin., 2011, Nr. 50-2431) strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. 

Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-

1965; 2008, Nr. 81-3167) reikalavimus, planuojama ūkinė veikla nepatenka, dėl poveikio aplinkai 

vertinimo rūšių sąrašą, todėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros 

neatliekamos. 
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1.2. Detaliojo plano sprendiniai. 

 

Esamas žemės sklypas, kad. Nr. 4117/0100:403, esantis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių 

vs., Tekliūnų g. 9, padalijamas į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties ir 

žemės sklypų naudojimo būdo. 

Vadovaujantis Bendruoju planu nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.  

Susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai siūlomi nauji servitutai S2, S3 – teisė važiuoti 

transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kodas 215; teisė tiesti, aptarnauti, 

naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222. Inžinerinei 

infrastruktūrai (lietaus nuotekoms) taip pat siūlomi servitutai S4, S5 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti 

požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 222. Sklype Nr. 1 siūlomi servitutai 

S2, S3, S5, o sklype Nr. 2 – S4. Siūlomi servitutai atitinkamuosiuose žemės sklypuose tampa 

viešpataujančiais daiktais (žr. Pagrindinis brėžinys). Esamas servitutas S1 – teisė tiesti požemines, 

antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), išlieka sklype Nr. 1. Servitutai nustatomi, naikinami 

arba keičiami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knygos II dalies VII skyrių, Lietuvos 

Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. 

nutarimu Nr. 1289 ,,Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“. 

Suprojektuotiems bendro naudojimo servitutams turi būti paskaičiuotos kompensacijos išlaidos, kaip tai 

nurodo vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu 

nustatytu žemės servitutu, ir atlyginta tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui. 

Suprojektuoti (siūlomi) servitutai galės būti nustatomi tik viešpataujančių daiktų savininkams išreiškus 

valią, dėl servituto nustatymo ir išsprendus kompensacijos klausimą. 

Projektuojamiems žemės sklypams nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 

d., Nr. XIII-2166). 

 

Sklypas Nr. 1. 

 

Žemės sklypo plotas. 

Formuojamo žemės sklypo plotas – 0,1000 ha. 

 

Privalomojo teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. 

Planuojamam žemės sklypui nustatomi šie teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 

reikalavimai: 

• teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija (GV); 

• pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;  

• naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1);  

• užstatymo tipas – sodybinis užstatymas (SU);  

• leistinas pastatų aukštis – 10 m; 

• leistinas užstatymo tankumas – 20%; 

• leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 0,20; 

• priklausomųjų želdynų norma – 25%. 

 

Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166): 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 183 m². 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis), 256 m². 

• Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) (III skyrius, pirmasis skirsnis), 64 m². 
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• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 28 m². 

 

Esami servitutai. 

•  S1 – servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 

206, plotas – 247 m². 

 

Projektuojami servitutai. 

• S2 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku 

(tarnaujantis daiktas), kodas 215, plotas – 123 m²; 

• S2 – servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis daiktas), kodas 222, plotas – 123 m²; 

 

• S3 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku 

(tarnaujantis daiktas), kodas 215, plotas – 73 m²; 

• S3 – servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis daiktas), kodas 222, plotas – 73 m²; 

 

• S5 – servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis daiktas), kodas 222, plotas – 24 m². 

 

Žemės sklypo savininkas privalo vadovautis Civilinio kodekso IV knygos VII skyriaus 

nuostatomis. 

 

Sklypas Nr. 2. 

 

Žemės sklypo plotas. 

Formuojamo žemės sklypo plotas – 0,1565 ha. 

 

Privalomojo teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. 

Planuojamam žemės sklypui nustatomi šie teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 

reikalavimai: 

• teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija (GV); 

• pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;  

• naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1);  

• užstatymo tipas – sodybinis užstatymas (SU);  

• leistinas pastatų aukštis – 10 m; 

• leistinas užstatymo tankumas – 20%; 

• leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 0,20; 

• priklausomųjų želdynų norma – 69%. 

 

Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d., Nr. XIII-2166): 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis), 28 m². 

 

Projektuojami servitutai. 

• S4 – servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis daiktas), kodas 222, plotas – 326 m². 
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1.3. Želdynų poreikis. 

 

Gyvenamosios paskirties žemės sklypuose priklausomųjų želdynų norma nustatoma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl 

Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2014-01-14, Nr. D1-36), Priklausomųjų želdynų normų (plotų) 

nustatymo tvarkos aprašu: 

 

Lentelė 2. Priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto 

  Eil. Nr. Žemės sklypo naudojimo būdas 

Mažiausias želdynams 

priskiriamas plotas nuo 

viso žemės sklypo 

ploto, % 

1. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 25 

  

Žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., ir kitos 

paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), esančių Dvariškių vs., 

detaliajame plane, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu Nr. T3-141, 

suformuoto žemės sklypo Nr. 11 pietinėje dalyje buvo pažymėtas saugotinų medžių ir želdinių plotas (apie 

0,0680 ha). Suprojektuotas saugotinų želdinių plotas išsaugomas pakeičiant jo konfigūraciją. Nustatoma 

priklausomųjų želdynų norma suprojektuotam žemės sklypui Nr. 2 paskaičiuota prie saugotinų želdynų 

ploto (apie 0,0680 ha) pridėjus 25% ploto ir gaunasi 69%. Projektuojant želdinius ir pastatus, vadovautis 

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" 3 priedu.  

Norime pažymėti, kad planuojamoje teritorijoje, anksčiau pažymėtoje kaip saugotinų želdinių 

plotas, pagal miškų kadastro žemėlapį buvo pažymėta miško žemė, bet Valstybinės miškų tarnybos 

2016-11-22 sprendimu Nr. S-1611-41 miško žemės plotai buvo paversti kitomis naudmenomis. 

Pridedamas Valstybinės miškų tarnybos 2021-10-12 raštas, dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės 

kadastro duomenų Nr. R6-1505. 

Šiuo metu projektuojamuose žemės sklypuose nėra miško naudmenų bei gamtos ir kultūros 

paveldo objektų. 

 

1.4. Inžinerinė infrastruktūra. 

 

Planuojamojoje teritorijoje yra patiesti vandentiekio, buitinių nuotekų, dujotiekio ir elektros 

inžineriniai tinklai. Geriamo vandens tiekimui numatomas vandens gręžinys sklype Nr. 1, o buitinėms 

nuotekoms projektuojami vietiniai nuotekų valymo įrenginiai su filtracija į gruntą abiejuose žemės 

sklypuose. Kaip alternatyva numatoma galimybė jungtis prie centralizuotų kvartalo vandentiekio ir 

buitinių nuotekų tinklų, prieš tai gavus inžinerinių tinklų savininkų sutikimus. Sprendiniai detalizuojami 

rengiant techninius projektus.. 

Statant dvibučius gyvenamuosius namus sklypuose numatomas vidutinis žmonių skaičius 

kvartale – 16. 

 

Suvartojamo vandens poreikis: 

 

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑 =
𝑞𝑣𝑖𝑑 ∙ 𝑈

1000
∙ 𝑘𝑖š𝑡 =

160 ∙ 16

1000
∙ 1,12 = 2,87𝑚3 𝑑;⁄  

 

Čia: 

𝑞𝑣𝑖𝑑 − sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma, l/d (priimama 160 l/d); 

U – gyventojų skaičius; 

𝑘𝑖š𝑡 −vandens netekties koeficientas, k=1,12. 
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Maksimali paros vandens reikmė: 

 

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑. ∙ 𝐾𝑑.𝑚𝑎𝑥 = 2,87 ∙ 1,33 = 3,82𝑚3 𝑑;⁄  

 

Čia: 

𝐾𝑑.𝑚𝑎𝑥 − vandens vartojimo netolygumo paros koeficientas (priimama 1,33); 

 

Maksimali valandinė vandens reikmė: 

 

𝑄ℎ.𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑥

24
∙ 𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑥 =

3,82

24
∙ 6 = 0,96𝑚3 ℎ;⁄  

 

Čia: 

𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑥 − valandinis vandens maksimalaus suvartojimo netolygumo koeficientas: 

𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏𝑚𝑎𝑥 

𝑎𝑚𝑎𝑥 – koeficientas, įvertinantis pastatų sanitarinio patogumo laipsnį, imamas iš RSN 26-

90, 11 lentelės; 

𝑏𝑚𝑎𝑥 −koeficientas, įvertinantis gyventojų skaičių, imamas iš RSN 26-90, 11 lentelės. 

 

Skaičiuojamasis sekundės debitas: 

 

𝑄𝑠.𝑚𝑎𝑥 =
𝑄ℎ.𝑚𝑎𝑥

3,6
=
0,96

3,6
= 0,27 𝑙 𝑠.⁄  

 

Vandens poreikis 2 žemės sklypams: 

 

Didžiausias valandinis debitas, m3/h 0,96 

Didžiausias paros debitas, m3/d 3,82 

Vidutinis metinis kiekis, m3/metus 1394,3 

 

Abonentiniai kabeliai planuojami nuo esamos elektros spintos Nr. PP2136. Per susikirtimus su 

keliais ir kitais inžinieriniais tinklais kabeliai projektuoti vamzdyne. Vamzdžiai dedami perėjimuose per 

kelius, mašinų stovėjimo aikštelėmis ir pėsčiųjų takeliais, bei šaligatviais. Elektros projektavimo darbus 

atlikti laikantis EĮĮT reikalavimų. Techninio projekto ruošimui būtina gauti prisijungimo sąlygas ir 

sprendiniai gali būti tikslinami (keičiami). 

Planuojamoje teritorijoje veikiančių lietaus nuotekų tinklų nėra. Rengiant techninį projektą 

paviršinių nuotekų tvarkymą numatyti vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nuostatomis: 

„7. Planuojant teritorijas ir jose numatomą vykdyti ūkinę veiklą, projektuojant paviršinių 

nuotekų tvarkymo sistemas, pirmiausia turi būti išnagrinėjamos šių techninių sprendimų taikymo 

galimybės: 

7.1. sumažinančių paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (turi būti įrengiama kiek 

galima mažiau nelaidžių paviršių (išskyrus galimai teršiamas teritorijas), įrengiami švarių paviršinių 

nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginiai, planuojamos kiek galima mažesnės galimai teršiamos 

teritorijos ir pan.); 

7.2. sumažinančių kiekį centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų (pvz., 

numatomas paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo 

reikmėms, įrengiamos filtravimo juostos, sugėrimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo tvenkiniai ir pan.); 
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7.3. sumažinančių susidarančių paviršinių nuotekų užterštumą (pvz., numatyti sausą galimai 

teršiamų teritorijų valymą, įrengti stogines taršos atžvilgiu pavojingiausiose vietose ar pan.). 

71. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, statybos projektus ir pan., prioritetas turi būti 

skiriamas 7.1 ir 7.2 punktus atitinkančių techninių sprendinių įgyvendinimui. Jeigu nustatoma, kad dėl 

vietos aplinkos sąlygų, planuojamos ūkinės veiklos ypatumų, susidarančių paviršinių nuotekų 

užterštumo, teritorijos trūkumo ar pan. 7.1 ir 7.2 punktuose numatytų priemonių negalima įdiegti, 

paviršinės nuotekos gali būti tvarkomos per centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.“ 

 

1.5. Susisiekimo infrastruktūra. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 

patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ 9.6. 

punktu:  

„9.6. privažiavimų prie Namo: 

9.6.1. mažiausias automobilių privažiavimo plotis – 3,5 m.“ 

Namas – vienbučio (vieno buto) ar dvibučio (dviejų butų) gyvenamasis pastatas.  

Detaliajame plane numatomos statinių paskirtys – vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties 

pastatas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Įvažiavimas į projektuojamą žemės sklypą Nr. 1 

numatomas iš Plačiosios gatvės (D kategorija, plotis tarp gatvės raudonųjų linijų – 18 m), o į 

projektuojamą žemės sklypą Nr. 2 – iš Tekliūnų gatvės, kad. Nr. 4117/0100:401 (D kategorija, plotis 

tarp gatvės raudonųjų linijų – 7-8 m. Iki planuojamos teritorijos yra išasfaltuotas 3,5 m pločio 

privažiavimas Tekliūnų gatve, kurio pilnai pakanka privažiuoti prie vieno sklypo. O automobilių srauto 

padidėjimo nenumatoma, nes privažiavimas Tekliūnu gatve ir toliau išlieka prie vieno gyvenamosios 

paskirties žemės sklypo.  

Planuojamas antžeminis automobilių parkavimo būdas. 

Preliminarus automobilių stovėjimo vietų skaičius numatomas, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 

 

Lentelė 3.  
Eil. Nr. Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

1. Gyvenamosios paskirties pastatai   

1.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 1 

vieta; 

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet 

neviršija 140 m2 – 2 vietos; 

Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 

2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 

didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui 

1.2. Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 

vietos; 

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 

2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 

didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui 

 

Nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir techninio aptarnavimo 

stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų 

lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų teritorijų ribų turi būti šie atstumai: 

 

Lentelė 4.  
Objektų, iki kurių 

nustatomi atstumai, 

pavadinimas 

Atstumas (metrais) 

nuo garažų ir atvirų mašinų aikštelių, kai 

mašinų skaičius 

nuo techninio aptarnavimo 

stočių, kai postų skaičius 
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10 ir 

mažiau 

11–

50 

51–

100 

101–

300 

daugiau 

kaip 300 

10 ir 

mažiau 

11–

30 

daugiau 

kaip 30 

Gyvenamieji namai 10 15 25 35 50 11 25 50 

Visuomeniniai pastatai 10 10 15 25 25 15 20 20 

Vaikų įstaigos 15 25 25 50 x 50 x x 

Medicinos įstaigų 

stacionarai 

25 50 x x x 50 x x 

Atstumai turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 124 p. reikalavimus: „Atstumai nuo požeminių, pusiau 

požeminių ir pirmuosiuose aukštuose įrengtų uždaro tipo garažų sienų nereglamentuojami, tačiau turi 

būti išlaikyti atstumai nuo įvažiavimo ir išvažiavimo vartų ir ventiliacijos šachtų iki greta esančių 

gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų langų – ne mažiau kaip 15 m“. 

1.6. Gaisrinė sauga. 

 

Detaliojo plano koregavimas rengiamas, vadovaujantis Gaisrinės saugos normomis teritorijų 

planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-

995/1-312.  

Techninio projekto metų išlaikyti norminius atstumus nuo kitų pastatų. Gaisro plitimas į gretimus 

pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų. Neišlaikant atstumų turi būti 

ribojamas priešgaisrinėmis užtvaromis (ekranais), tiksliai įvertinus pastatų langų, sienų be langų 

paviršių plotus, stacionarių gaisrinių sistemų panaudojimo, gaisro apkrovos  kategorijas, atstumus iki 

gaisrinių hidrantų ir kitas Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų sąlygas.  

Vadovaujantis Lauko gaisrinių vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis, numatoma vienu metu kilusių gaisrų skaičius – 1. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinti – 

10 l/s.  

Vandens gaisrui gesinti tiekimas numatomas iš vandens telkinio (kūdros), esančios už 300 m (žr. 

Paveikslas 5). 

Šalia vandens telkinio (kūdros) yra 12x12 m aikštelė apsisukti gaisriniams automobiliams. 

Esami priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padaliniai dislokuoti arčiausiai nagrinėjamos teritorijos – 

Vilniaus APVG 3-oji komanda Ateities g. 17, Vilnius (atstumas iki planuojamos teritorijos apie 11 km). 

 

Paveikslas 5.                 www.registrucentras.lt 2021-09-01 duomenys 

http://www.registrucentras.lt/
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1.7. Visuomenės sveikata. 

 

Atliekų tvarkymas. 

Atliekos bus surenkamos į sertifikuotus higieniškus ir kompaktiškus konteinerius. Konteinerių 

pastatymo vietas galima pasirinkti laisvai. Atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos laikantis LR Atliekų 

tvarkymo įstatymo (TAR 2016-01-05, 2016-00088) nuostatų. Konteineriai bus ištuštinami, pagal iš 

anksto sudarytą grafiką su atliekų utilizavimo įmonėmis. 

Pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. 

Statybos proceso metu atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos laikantis „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ (TAR 2014-08-29, 2014-11431). 

 

Sveikatos apsauga. 

Planuojamoje teritorijoje objekto aprūpinimas geriamos kokybės vandeniu ir buitinių nuotekų 

išleidimas sprendžiamas, pagal institucijų išduotas technines sąlygas rengiant techninius projektus, 

vadovaujantis detaliajame plane suplanuotais sprendiniais. 

Numatoma, kad triukšmą gali sukelti tik automobiliai. Kadangi didelio automobilių srauto 

padidėjimo nenumatoma, tai detaliojo plano sprendiniai įtakos gyvenamajai zonai neturės. 

Vadovaujantis  LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtinta 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ triukšmo lygis gyvenamuosiuose pastatuose negali viršyti 

numatytų verčių: 

 

Lentelė 5. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje: 
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Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros 

laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio 

lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

Diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

5. Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse 

estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino 

filmų demonstravimo metu 

– 80 85 

6. Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų 

pramoginių renginių metu 

diena 

vakaras 

naktis 

85 

80 

55 

90 

85 

60 

 

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės 

planuojama veikla nesukels. Aplink planuojamą teritoriją nėra radiotechninių objektų. 

Projektuojant naujus pastatus užtikrinti natūralaus apšvietimo sąlygas ir išlaikyti natūralaus 

apšvietimo reikalavimus gretimuose žemės sklypuose. 

Visi reikalingi visuomeninės, prekybos, socialinės paskirties objektai (švietimo, asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, sporto) yra netoliese (4 km atstumu) esančiame Didžiosios Riešės kaime. 

Objektas nepriskiriamas prie pavojingų objektų, kuriems reikia rengti rizikos analizės projektą ar 

avarijų likvidavimo planą. Gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali.  

 

 

 

Projekto vadovas  Tadas Markilevičius  
     (kv. at. Nr. TPV 0071) 


