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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA 

SPRENDIMAS 
DEL ZEMES OKIO PASKIRTIES ZEMES SKLYPl) (KAD. NR. 4117/0400:524, KAD. NR. 

4117/0400:525, KAD. NR. 4117/0400:526, KAD. NR. 4117/0400:527 IR KAD. NR. 
4117/0400:528), ESANCil) VILNIAUS R. SAV., RIESES SEN., JADVYGISKil) K., 

DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 

2015 m.1!{{fq_rf� .. f.ff d. Nr. . . 7'.1. -�-P..9.. 
Vilnius 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorij4. planavimo istatymo pakeitimo istatymo 3 

str. 1 d., Lieluvos Respublikos teritorijL! planavimo istatymo (iki 20 14-01-01 galiojusios redakcijos) 
4 str. 2 d. 5 p., 22 str. 1 d. 3 p., 26 str. 4 d., 5 d., Lietuvos Respublikos teritorij4. planavimo istatymo 
39 str. 3 d., Lietuvos Respublikos administraciniLl bylq teisenos istatymo 33 str., Lietuvos 
Respublikos statybos istatymo 20 str. 7 d., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos minish·o 
2006-10-18 isakymu Nr. D l -473 patvirtinll! Detaliqjq plan4. rengimo taisykli4. (iki 2014-01-01 
galiojusios redakcijos) 21 p., 45 p., 51 p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 
isakymu Nr. D 1-236 patvirtinto Nuolekq tvarkymo reglamento 26.2 p., atsizvelgdama i Vilniaus 
rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2010-11-09 isakymq Nr. A27-2221 ,,Del 
Jadvygiskiq kaimo, esancio Rieses sen., Vilniaus r., koncepcines schemos", Valstybines teritorijq 
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 20I5-01-26 teritorijtl planavimo 
dokumento patikrinimo aktq Nr. TP 1-100, isnagrinejusi UAB ,,Regroup projektavimas" projekto 
vadovo Rimvydo Kazicko (atestalo Nr. 1476) parengtq delaltiH planct ir apsvarsciusi planavimo 
organizatoriLl Be...o Loz...o, Val...s Loz...s, Ste...s Ka...s, Kr...s Ces...c, Hel..s Rom...c 2015-01-27 
prasymq Nr. A34(1)-609, Vilniaus rajono savivaldybes taryba n u s p r e n cl z i a: 

1.Patvirtinti planavimo organizatorit! Ber...o Loz...o, Val...s Loz...s,
Ste...s Kar..., Kre...s Ces...c, Hel... Rom...c 4,7200 ha bendro ploto zemes ukio paskirties zemes 
sklypq (kad. Nr. 4117/0400:524, kad. Nr. 4117/0400:525, kad. Nr. 4117/0400:526, kad. Nr. 41 I 
7/0400:527 ir kad. Nr. 4117/0400:528), esanciq Vilniaus r. sav., Rieses sen., Jadvygiski4. k., detalqji 
planct (breziniai (I, 2 priedai) ir aiskinamasis rastas (3 priedas) pridedami): 

skl. Nr. 1 -0,8102 ha dydzio kilos paskirties zemes -komercines paskirties objekt4. teritorijos, 
is jos 0,0884 ha dyclzio kelio ir inzinerinitl tinkl4. servitutas; 

ski. Nr. 2 -0,4413 ha dydzio kitos paskirties zemes -komercines paskirties objekt4. 
teritorijos, is jos 0,0319 ha dyclzio kelio ir inzineriniq tinklq servitutas; 

ski. Nr. 3 -0,9171 ha clydzio kitos paskirlies zemes -komercines paskirties objekt4. teritorijos, 
is jos 0,0811 ha dydzio kelio ir inzinerini4. tinkll! servitutas; 

sk1. Nr. 4 -0,9439 ha dyclzio kitos paskirties zemes -komercines paskirties objektq 
teritorijos, is jos 0,0579 ha dyclzio kelio ir inzinerini4. tinkltl servitutas, 0,0131 ha dydzio inzinerini4. 

tinklq servitutas; /,/�----ski. Nr. 5 - 0,8911 ha dydzio kilos paskirties zemes - komercines ,?,ci�\yi"tre-s-o - ·e�f ,
teritorijos, is jos 0,0808 ha dydzio kelio ir inzinerinitl tinklq.seryitutas, Q,0096 hff.�/cf!-to inzineri t�1
tinklq servitutas; 11(Jl . tJ[ JP 1B/S •
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ArSKrNAMAsrs RASTAS

L. Architektüriné dalis

1.1. Bendriejiduomenys
UAB,,Regroup projektavimas" remiantis detaliojo teritorijq planavimo organizatoriaus teisiq ir
pareigq perdavimo sutartimis Nr. 684-11, pasiraöyta 2OIt m. balandäio mèn. 21 d. ir Nr. 463-
12, pasirað¡a2012 m. birZelio mèn.04 d. bei planavimo sAlygq sqvadais detaliojo planavimo

dokumentams rengti, iSduotu 2OLL m. rugsèjo 20 d. (Nr. SSp-931-111 ir 2Ot2liepos 2a d. (Nr.

SSp-642-12), parengè åemès sklypr¿ (kadastrinis Nr. 4tL7 /O4OO:524; kadastrinis Nr.

4tt7/O4OO:525; kadastrinis Nr. 47f7/0400:526; kadastrinis Nr. 4tL7/0400:527; kadastrinis Nr.

47L7/0400:528), esanðiq Jadvygiökiq k., RieSês sen., Vilniaus r. sav., detalqj¡ planq.

Detaliojo planavimo tikslas - sujungti åemès sklypus, keisti sujungto Íemès sklypo pagrindinç
ãemès naudojimo paskirtj i kitos paskirties åemç, nustatant naudojimo büdq ir pobüdi:
komercinès paskirties objektq teritorijos - prekybos, paslaugq ir pramogq objektq statybos
(K1), padalyti sklypq; nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimq.

1.2. Esama büklè
Detaliuoju planu nagrinèjami sklypai yra Vilniaus rajone, JadvygiSkiq k., Rie5és seniunijoje.
Zemès sklypq plotai - !,04 ha (kadastrinis Nr. 4Il7/O4OO:524), 1,03 ha (kadastrinis Nr.

47f7/O4OO:525I¡, I,O4 ha (kadastrinis Nr. 4177/0400:5261, 0,58 ha (kadastrinis Nr,

4ffi/O4OO:527), 0,8415 ha (kadastrinis Nr. 4IL7/O4OO:528). Zemès sklypai suformuoti
atliekant kadastrinius matavimus. Sklypq paskirtis - Zemès ükio. Gretimybése planuojamq
teritorijq supa neurbanizuotos teritorijos.
Siaurinèje dalyje nagrinèjami sklypai ribojasi su iemès ukio paskirties sklypu, rytinêje dalyje
ribojasi su valstybiniu åemès koridoriumi, pietinéje dalyje su esama BerZq gatve, vakarinèje
dalyje ribojasi su magistraliniu keliu A-14 Vilnius-Utena (Moletq pl.).

Sklypams n ustatytos specialiosios naudojimo sqlygos:
o kadastrinis Nr. 4tt7/O4OO:524 - keliq apsaugos zonos, Zemès sklype jrengtos valstybei
priklausanðios melioracijos sistemos bei irenginiai;
o kadastrinis Nr. 4tt7/0400:525 - keliq apsaugos zonos, Zemès sklype irengtos valstybei
priklausanðios melioracijos sistemos bei jrenginiai;

o kadastrinis Nr.4tt7/0400:526 - keliq apsaugos zonos, Zemés sklype irengtos valstybei
priklausanðios melioracijos sistemos bei jrenginiai;

o kadastrinis Nr.4LL7/0400:527 - keliq apsaugos zonos, åemès sklype jrengtos valstybei
prikla usanðios melioracijos sistemos bei jrenginiai, dirvoZemio apsauga;
o kadastrinis Nr.4tI7/0400:528 - keliq apsaugos zonos, Íemès sklype jrengtos valstybei
priklausanðios melioracijos sistemos bei jrenginiai, dirvoäemio apsauga.
Zonos reljefas banguotas, nuZeméjantis nuo vidurio link ðiaurès vakarq. Ükine veikla
nevykdoma.

1.3. Urbanistinésstruktürosformavimas
Rengiant sklypo detalqjj planq buvo vadovaujamasi Vilniaus rajono savivaldybès bendruoju
planu, Vilniaus rajono savivaldybês teritorijos iniinerinès infrastruktüros tinklq ir susisiekimo
sistemos plètros specialiuoju planu, Vilniaus rajono savivaldybès teritorijos kraStovaizdäio

specialiuoju planu, iSduotomis planavimo sqlygomis, bei atsiZvelgiant j Zemès sklypo
savininkq poreikius.
Projektuojamoje teritorijoje formuojami 5 komercinès paskirties sklypai. ,lvaäiavimai ir
inZinerinis aprupinimas numatomas ið formuojamos D1-2 kat. gatvès (raudonosios linijos -
15 m) einanðios ¡ö esamos Beriq gatvés. Gatvèms formuojami atskiri inäinerines
infrastruktu ros (12) paskirties skhTpai.



t.4. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reiimai
Projektuojamos teritorijos statybiniai reglamentai pateikti detaliojo plano pagrindiniame
brèåinyje. Teritorijos naudojimo budas nurodytas tiek spalva, tiek ir raide. Reglamente
nurodytas maksimalios leidäiamos pastatq aukðtq skaiöiaus, maksimalaus uÍstatymo tankio
(sklypo statiniq uZstatymo ploto santykis su sklypo plotu), maksimalaus uZstatymo
intensyvumo, iSreikðto bendrojo ploto tankiu (visq sklypo statin¡q suminio bendrojo ploto
santykis su sklypo plotu) reikSmès. Uåstatymo ribos nurodo ribq, kurios statiniai negali
peråengti. Tarp pastatq butina iSlaikyti reikiamus prie5gaisrinius atstumus, jrengti reikiamus
gaisrinès technikos privaäiavimus.

Rengiant pastatq techninius projektus, bütina iSlaikyti reikiamus sanitarinius atstumus iki

esamo uästatymo, uZtikrinti teritorijos aeracijq ir insoliacijq, projektuoti vadovaujantis
atitinkamais Lietuvos Respublikos jstatymais, STR ir kitais, ðir¿ projekto daliq projektavimq
reglamentuojanðiais, teisès aktais.
Buitinéms atliekoms numatytos atliekq surinkimo (rúSiuojant) aikötelès, kuriose stovès
atliekq konteineriai.

1.5. Zeldynq poreikis
Vadovaujantis LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-694 nustatytas priklausomqjq åeldynq
plotas procentais nuo viso Zemès sklypo ploto (Prekybos, paslaugq ir pramogq objektq
statybos sklypai - t5% nuo äemès sklypo ploto).



Priklausomqjq ãeldynq norma (plotas) procentais nuo äemès sklypo ploto

Zemés sklypo
naudojimo budas

[4.1]

Zemes sklypo naudojimo pobüdis [4.21

Zeldynq, iskaitant vejas
ir gélynus, plotas nuo

viso Zemès sklypo ploto,
%

Gyvenamosios
teritorijos

MaiaaukSðiq gyvenamqjq (daugiabuðiq) namq statybos
sklvpai

25

Daugiaauk5ðiq gyvenamqjq namq statybos sklypai 30

Auk5tybini q gyvenamr.drt na m q statybos sklypa i 35

Visuomeninès
pask¡rties teritorijos

Administraciniu oastatu statvbos sklvoai 15

Religiniu bendruomeniu pastatu statvbos sklvpai 20

Mokslo ir mokymo pastatq statybos sklypai:

vaiku lopSeliu-darZeliu. darieliu 60

bendrojo lavinimo mokyklq, specialiqjq mokyklq,
auk5tesni qj q mokykh.¡, kolegij t, au k5túq mokykl Ll

50

kitu mokslo ir mokvmo jstaigu pastatu statvbos 30

Kulturos ir sporto pastatq statybos (bibliotekq, kultüros
centru, muzieiu ir kitu kulturos istaieu. soorto komoleksu)

25

Sveikatos aosausos oastatu statvbos sklvoai:

sanatoriiu 55

lisoniniu 45

poliklinikq ir kitq sveikatos apsaugos pastatq statybos 20

Pramonès ir san-
déliavimo objektq
teritoriios

Pramonès imoniu statvbos sklvoai 20

Sandèliavimo imoniq statybos sklypai 10

Komercinês
paskirties objektt¡
teritorijos

Prekvbos. oaslaugu ir oramosu obiektu statvbos sklvoai 15

Laidojimo paslaugq statiniq statybos sklypai 15

Degalinitl ir autoservisrl statiniu statvbos sklvpai 8

lniinerinês
infrastru ktü ros
teritorijos

Susisiekimo ir iniineriniq komunikacijq aptarnavimo
obiektu statvbos sklvpai

t2

Susisiekimo ir inÍineriniq tinklq koridoriq sklypai normuojami pagal

STR 2.06.01:1999

,,Miestq, miesteliq ir
kaimq susisiekimo
sistemos" (1in., Lggg,
Nr.27-7731

Rekreacinés
teritorijos

llgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatq (poilsio namq,
sveikatingumo kompleksq, moteliq, kempingq, turizmo
baziu ir kt.) statvbos sklypai

40

Trumpalaikio poilsio statiniq (stovyklavieðiq, poilsiavieðiq ir
kt.) statybos sklypai

50
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1. BENDRI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ 
1. STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Antanas Šlajus ir Nijolė Šlajienė 
2. PROJEKTUOTOJAS UAB “ARTEX” studija 
3. ADRESAS Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., Alksnynų g. 4 
4. SKLYPO PLOTAS 0,9440 ha 
5. DAIKTO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO 

PASKIRTIS 
Kita 

6. ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS Komercinės paskirties objektų teritorijos 
7. SKLYPE ESAMI STATINIAI Pastatas – Uždaro tipo teniso kortų pastatas 
8. STADIJA (ETAPAS) Projektiniai pasiūlymai (PP) 
9. STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba 
10. STATINIO KATEGORIJA Ypatingas 

 
Teikiami projektiniai pasiūlymai (PP) rengiami remiantis: 

- Patvirtintu detaliuoju plan - Žemės sklypų Jadvygiškių k. (skl. kad Nr. 4117/0400:528, 
4117/0400:527, 4117/0400:526, 4117/0400:525 ir 4117/0400:524) Vilniaus r. sav. Detalusis 
planas.  

- Patvirtinto detaliojo plano 2015 m vasario 19 d. reg. Nr. T3-69 
                               
        2.1 PROJEKTUOJAMO PASTATO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

Statybos pavadinimas - Uždaro tipo teniso kortų pastato Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., 
Alksnynų g. 4, STATYBOS PROJEKTAS . 
Projektuotojas - Projektinius pasiūlymus parengė UAB "Artex" studija. 
Projekto rengimo pagrindas - Projekto rengimo pagrindas – statytojų pageidavimai, projektiniai 
pasiūlymai, vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 
Statinio klasifikacija - Statinio rūšis – pastatas. Pastato grupė – visuomeninis sporto paskirties  
pastatas. 

 
2.2 S K L Y P A S 
              Sklypo plano sprendimai. 
 

Esama padėtis - Sklypo teritorijoje statinių nėra, sklypas dirvonuojamas. 
Sklype ar šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai - Sklypo ribose ir greta sklypo magistralinių  
inžinerinių tinklų nėra.   
Sanitarinė ir ekologinė situacija - Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra gera.  
Sklypas eksploatuojamas/prižiūrimas nėra aplinkai kenksmingų medžiagų, triukšmo ar taršos 
šaltinių aplinkinėse teritorijose nėra. Sklypo teritorija salyginai lygi.  
Želdynai - Sklypo teritorijoje jokie želdiniai neauga, šalinamų medžių nėra. 
Sklypo privažiavimas -Asfaltbetonio danga, nuogrinda palei pastatus - betoninių trinkelių. 
Neužstatyta sklypo dalis – veja. 
Autotranspotas - Sklypo ribose  ir prieigose projektuojamos 54 automobilių parkavimo vietos iš 
kurių 2 vietos žmonėms su negalia, viena vieta skirta autobusui. 



Kompl. Nr. 
22 / 09 / 01 - PP 

Uždaro tipo teniso kortų pastato Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., 
Alksnynų g. 4, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

lapas lapų 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS    
 

 
Proj. dalis Pareigos At.Nr. V., pavardė parašas data 

PP PV A665 Gintautas Balkė  2022 
 

Šalia pagrindinio įėjimo projektuojama dviračių parkavimo ir įkrovimo stotelių įranga. 
Buitinių atliekų konteinerių numatoma privažiavimo prieigose. 

              
2.3 A R C H I T E K T Ū R A 
             Pastato pagrindinės charakteristikos, paskirtis, patalpų planavimas, medžiagiškumas 
         
Projektuojamo pastato pagrindinį plotą sudaro 6 žaidimų aištelės – 4 teniso kortai, 2 – padelio. 
Planuojamo pastato tūrio konfiguraciją ir aukštį diktuoja pagrindinių žaidimų aikštelių išoriniai matmenys, 
tiek vidaus erdvės, pageidaujami aikštelių aukščiai (minimali vidinė žaidimų erdvė iki artimiausių pastato 
konstrukcijų teniso kortų 9, padelio – 8 metrai). 
Pirmo aukšto lygyje projektuojamos pagalbinės patalpos – lankytojų administravimo zona, svečių palaukimo 
poilsio erdvė, vyrų, moterų persirengimo patalpos, dušai san. mazgai, kitos pagalbinės patalpos. 
Antro aukšto lygyje projektuojamos administracijos patalpa, papildomai numatoma VIP klientų 
persirengimo patalos, trenerių kambarys, vaikų / moksleivių užimtumo edukacinė erdvė.  
Antro aukšto lygyje projektuojamos žiūrovų tribūnos, papildomai stebėti žaidimų aikšteles projektuojama 
antresolė. 
Techninės ir kitos pagalbinės patalpos projektuojamos rūsyje. 
Sienos medžiagiškumas ir spalvinis sprendimas parenkamas TP eigoje.  
Fasadai - Sandwitch “Kingspan” panelės, vertikalus išdėstymas fasade. Stogas horizontalus, sutapdintas. 
 
B E N D R I E J I    R O D I K L I A I 
Palyginamoji lentelė  
 
Objekto pavadinimas Projektuojami sklypo 

rodikliai  
Rodikliai pagal detalujį 

planą 
Sklypo plotas 9440 m²  
Pasatų užimamas plotas 3 750,00 m²  
Užstatymo intensyvumas 0,45 1,35 
Užstatymo tankumas   40 % 50 % 
Želdynių plotas -   m² / % 30 % (2 830,00 m²) 15 % (1 416,00 m²) 
Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus  (maks. 
abs. alt.) 

12,00 m 12,00 m 

Pastato bendras plotas 
- antžeminė dalis  
- požeminė dalis 

m²  
4 230,00 m² 

- 

 
12 744,00 

- 
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Uždaro tipo teniso kortų pastato Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., 
Alksnynų g. 4, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

lapas lapų 
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S T A T I N I O   K O N S T R U K C I J O S 
 
Atsižvelgiant į sklypo, kuriame bus statomas pastatas, geologines sąlygas po pastato laikančiomis 
konstrukcijomis projektuojami poliniai pamatai (gręžtiniai gelžbetoniniai poliai). 
Projektuojamas pastatas yra 12 metrų aukščio, išoriniai matmenys +/- apie 74 x 50 m.  
Tarp pastatų paliekama deformacinė siūlė, įrengiami atskiri pamatai bei statinio stabilumą užtikrinanti ryšių 
sistema.  
Pastatas projektuojamas kaip karkasinė konstrukcija – surenkamos GB kolonos, plieninės santvaros, 
stabilumą užtikrinanti ryšių sistema, galvenomis sujungti poliniai pamatai.  
Antresolių tūris - perdanga ir gembinė jos dalis projektuojama kaip monolitinė gelžbetoninė plokštė, liejama 
ant profiliuoto skardos pakloto. Vidiniai laiptai – surenkami gelžbetoniniai gaminiai.  
Pastato sienos dengiamos daugiasluoksnėmis sieninėmis plokštėmis (sandwitch, kaip Kingspan, stogas 
dengiamas daugiasluoksnėmis stoginėmis plokštėmis. 
 
S T A T I N I O   I N Ž I N E R I J A 
 
Sklype planuojama projektuoti vietinius inžinerinis tinklus. 
 
B E N D R I E J I   S T A T I N I Ų   R O D I K L I A I 

  
SKLYPAS   

1. Sklypo plotas 9440 m² 
2. Sklypo užstatymo intensyvumas 0,45 
3. Sklypo užstatymo tankumas 40 % 
4. Sklypo užstatymo ribos Ne mažiau 3 m nuo sklypo ribų 
5. Užstatymo plotas pastatais 3750,00 m² 
6. Veja, želdynai 2830,00 m² 
7. Važiuojamoji dalis, automobilių aikštelė 1965,00 m²  

PASTATAS  
1. Bendras plotas 4230,00 m² 
2. Naudingas plotas 4230,00 m² 
3. Pagrindinis plotas 3135,00 m² 
4. Pagalbinis plotas 1095,00 m² 
5. Aukštų skaičius 2 
6. Pastato aukštis (vidurkis nuo žemės paviršiaus) 12,00 m 
7. Pastato tūris  42225,00 m³ 
8. Pastato energetinio naudingumo klasė A++ 
9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė B 
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