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ĮVADAS
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.
A30-1616 organizuojamas 6,2033 ha žemės sklypo, esančio Laisvės pr. 10, Vilniaus m. detaliojo plano,
patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr.2321V (reg. Nr. 712), sprendinių
koregavimas. Planavimo darbai vykdomi žemės sklypo savininko UAB „Vastint Lithuania“ inicijavimo
pagrindu. Plano sprendinių koregavimu siekiama patikslinti statybos reglamentus pagal Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka įtraukta į planavimo darbų programą. Ši vertinimo
procedūra detaliajam planui atliekama vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu
Nr. 967 (TAR 2014-12-30, Nr. 20928). Pagal aprašo 10.2 punktų nuostatas, koreguojamas vietovės lygmens
detalusis planas yra SPAV atrankos objektas, nustatantis ūkinės veiklos, įrašytos į Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 10.2 punktą pagrindus.
SPAV atrankos dokumentas parengtas ir procedūros atliekamos pagal Planų ir programų atrankos dėl
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 136-4971) reikalavimus, o
visuomenės informavimas - pagal Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos
aprašo (TAR 2015-03-10, Nr. 03664), kitų teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus.
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INFORMACIJA APIE PLANŲ IR PROGRAMŲ RENGIMO ORGANIZATORIŲ
2.1

Pavadinimas, kontaktai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000, faksas (8 5) 211 2222
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

2.2

Kita informacija

Planavimo iniciatorius – Vastint Lithuania, UAB
Jogailos g. 4, 01116 Vilnius
Tel. +370 620 27667 , el. p. kestutis.vedeckis@vastint.eu
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Senojo miesto architektai“
Maironio g. 11, LT-01125 Vilnius
Tel. (8 5) 261 1115, e. p. smartas@smartas.lt.
Projekto vadovė D. Sabaliauskienė

INFORMACIJA APIE PLANĄ AR PROGRAMĄ
3.1

Plano ar programos pavadinimas

Žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
Planuojamas plotas - 6,2033 ha.
3.2

Planavimo uždaviniai

Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti patvirtinta Vilniaus m. savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A30-1616 (1 priedas).
Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl
žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano
(reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr.
0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdų
pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį,
užstatymo intensyvumą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (toliau – BP).
Papildomi planavimo uždaviniai - išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius
ryšius su gretimomis teritorijomis.
Papildomi reglamentai: gamtos, saugomų teritorijų ir nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos
naudojimo reglamentas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijų viešųjų erdvių
išdėstymas, poilsio, sporto aikštelių išdėstymas.
Žemės sklype Laisvės pr. 10 numatoma plėtoti šiuolaikišką, urbanistiškai darnų verslo parką administracinių pastatų ir susijusios infrastruktūros kompleksą. Verslo parko projektu numatoma sukurti
patrauklią, reprezentacinę viešųjų erdvių ir šiuolaikinės architektūros sintezę, suteikiant šiai Laisvės
prospekto daliai atpažįstamą charakterį ir integruojant visuomeninę – rekreacinę funkciją. Planuojamas
objektas, įsikurtas vienoje judriausių vakarinio Vilniaus sankirtų, parodų ir konferencijų centro LITEXPO,
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L3-Verslo centro, Vingio parko ir senųjų gyvenamųjų rajonų kaimynystėje, duos postūmį šios miesto dalies
modernėjimui ir ekonominei plėtrai. Verslo parko pastatai bus projektuojami įvertinant esamus ir būsimus
vizualinius ryšius, pėsčiųjų ir automobilių srautus, kartu sprendžiant susisiekimo problemas šioje zonoje –
įrengiant jungiamąjį kelią tarp Laisvės prospekto ir Oslo gatvės, tuo pačiu užtikrinant urbanizuotos ir
numatytos urbanizuoti teritorijos tarp Lazdynų mikrorajono ir Laisvės prospekto privažiavimo galimybes.

3.3

Plano ar programos sąsaja su kitais planais ar programomis

Žemiau pateikta koreguojamo detaliojo plano sąsaja ir atitiktis aukštesnio ar to paties lygmens teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniams.

3.3.1 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2007 m. vasario 14 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1519. Bendrojo plano pagrindiniai reglamentai:

1 pav. Vilniaus miesto bendrojo plano teritorijos PV 1.1.1 reglamentai. Šaltinis: www.vilnius.lt

Planuojamo sklypo pietinė dalis pagal BP sprendinius priskiriama teritorijoms visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos: tai – „teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (prekybos, parodų, kongresų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo ir
studijų, sveikatos apsaugos, maldos namų), krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms"; galimi
„kitos“ žemės naudojimo paskirties naudojimo būdai: gyvenamosios teritorijos (socialinis būstas), visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos,
rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo teritorijos, teritorijos krašto apsaugos tikslams; maksimalus užstatymo intensyvumas nenurodytas, maksimalus užstatymo aukštis - ≤ 5a (gali būti didinamas iki 35 m, esant
ypatingai urbanistinei situacijai).
Miesto urbanistinėje struktūroje labai svarbūs elementai yra centrai – struktūriniai bei kompoziciniai mazgai,
kuriuose sutelkiami paslaugų bei aptarnavimo objektai, darbo vietos, o jų gyvybingumui užtikrinti kuriami ir
išsaugomi gyvenamieji būstai. Siekiant išsaugoti Vilniaus savitumą, unikalią kraštovaizdžio ir architektūros
dermę pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą rengiami aukštybinių pastatų išdėstymo specialieji planai, studijos. Šiuo metu yra aprobuotos aukštybinių pastatų išdėstymo Viršuliškėse (teritorijoje prie T. Narbuto g.),
Žirmūnuose (teritorijoje tarp Kalvarijų, Tuskulėnų, Apkasų, Minties, Žirmūnų ir Žvalgų g.), teritorijoje tarp
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Geležinio Vilko g., Laisvės pr. ir Neries upės (buv. „Velgos“ įmonės teritorijos zonoje, greta transporto
mazgo ir Vingio parko) specialieji planai arba jų koncepcijos.
Planuojamas sklypas Laisvės pr. 10 vizualiai yra susijęs su vystoma aukštybinių pastatų teritorija buv. „Velgos“ sklype Geležinio vilko g. 2. Papildomai išnagrinėjus esamus užstatymo intensyvumo rodiklius šioje
miesto dalyje, akivaizdu, kad yra puikios galimybės tobulinti užstatytų teritorijų struktūrą, tankinti užstatymą, gerinti transportinės ir rekreacinę infrastruktūros kokybę. Atlikus teritorijos su gretimybėmis papildomus
užstatymo aukštingumo ir reljefo pjūvius, sklype tarp Oslo ir Laisvės pr. yra ypatinga urbanistinė situacija,
kurioje Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniai numatė galimybę taikyti užstatymo aukščio ribinį rodiklį
≤ 35 m. Urbanistinės situacijos analizė su gretimybėje vystomais ir patvirtintais projektais pateikta 2 priedo
brėžiniuose.
Bendrojo plano gamtinio karkaso (toliau - GK) sprendiniais nagrinėjama teritorija priskirta nacionalinės
svarbos migracijos koridorių teritorijai. Planuojamo sklypo didžioji dalis patenka į urbanizuotas gamtinio
karkaso teritorijas.
Vakarinėje pusėje sklypas ribojasi su Lazdynų miško parku (2 pav.).
Planuojamo sklypo ribose nėra registruotų saugomų gamtos vertybių. BP sprendiniais planuojamo sklypo
šiaurinėje dalyje numatyta intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritorija (žr. 3 pav.).

2 pav. Ištrauka iš BP; "Miesto ir apylinkių gamtinio karkaso schema"

3 pav. Ištrauka iš BP; "Gamtos vertybės, želdynai ir
viešųjų erdvių sistema"

BP sprendiniais siūlomos Lazdynų urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijos ribos (4 pav.), nustatytos
"atsižvelgiant į vietovės morfologinės struktūros vieningumą, išlikusią glaudžią užstatymo ir gamtinių
komponentų (žemės paviršiaus reljefo ir želdynų) sąveiką", planuojamos teritorijos neapima.

4 pav. Ištrauka iš BP brėžinio "Kultūros vertybės"

Galima teigti, kad detaliojo plano koreguojami reglamentai neprieštarauja Vilniaus BP reglamentams.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991
pradėtas rengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Parengtos BP
koncepcijos sprendiniuose (http://www.vilnius.lt/index.php?1589527750) prioritetas teikiamas esamų
užstatytų teritorijų vidinei plėtrai, apleistų ir neišnaudoto potencialo teritorijų panaudojimui, sovietinės
statybos rajonų revitalizacijai (didinamas rajonų patrauklumas), skatinamas daugiafunkcis žemės
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naudojimas, periferinių centrų formavimas ar stiprinimas, veiklų reglamentavimas, atsižvelgiant į
pasikeitusias miesto raidos tendencijas.
BP keitimo koncepcijos sprendiniais (5 pav.) dalis planuojamos teritorijos priskirta kompaktiškų miesto
centrų zonai - apie istorinį miesto centrą esančios miesto dalys, kuriose numatoma tolesnė miesto centrui
būdingos užstatymo struktūros ir funkcijų plėtra; numatomas urbanistinės struktūros ryškinimas, naujų
pastatų statyba, siekiant kvartalų kompaktiškumo, formuojamos daugiaplanės miestovaizdžio perspektyvos.

5 pav. Ištrauka iš Vilniaus m. BP keitimo koncepcijos brėžinio

Šiaurinė planuojamos teritorijos dalis priskirta bendro naudojimo erdvių, želdynų zonai; galimos veiklos ir
reglamentai koncepcijoje neapibrėžti.
Vilniaus m. BP keitimo koncepcijoje konstatuota: gamtinio karkaso teritorijos absoliučiai dominuoja mieste,
todėl, siekiant galimybių vystyti miestą, vadovaujantis ES darnios (tvarios) plėtros strategijomis
(kompaktiškas miestas, decentralizuota koncentracija), gamtinis karkasas (GK) formuojamas iš BP funkcinių
zonų - miškų ir miškingų teritorijų, želdynų, vandenų. Planuojama teritorija nepriskirta nei vienai iš šių zonų,
tik patenka į Neries upės slėnių teritoriją (6 pav.).

6 pav. Ištrauka iš BP keitimo koncepcijos. „Plėtojami gamtinio karkaso elementai“.

BP keitimo koncepcijos sprendiniuose naujai įvertintos 2007 m. nustatytos gamtinio karkaso ir urbanizuotų
teritorijų sąveikos zonos. Planuojama teritorija priskirta gretutinių konfliktų zonoms, įtakojančioms
viduriniosios miesto dalies zonas (7 pav.). Galima ūkinė veikla ir reglamentai šioje zonoje neapibrėžti.

7 pav. Ištrauka iš BP keitimo koncepcijos; "Urbanizuotų ir gamtinių teritorijų sąveikos zonos"

Pažymime, kad aukščiau pateikta informacija iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano
keitimo koncepcijos, kurios 2 variantui pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
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2017 11 27 įsakymu Nr. 30-3042, nekeičia planuojamos teritorijos sprendinių vertinimo turinio.

3.3.2 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-124. SP sprendiniuose kitapus Neries
upės fiksuota esamos vandenvietės Nr. 6 (Vingio) vieta. Planuojama teritorija priskirta šios vandenvietės
sanitarinės apsaugos zonos III a sektoriui (9 pav.).Vadovaujantis Požeminio vandens vandenviečių apsaugos
zonų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1912, vandenvietėms nustatomos apsaugos zonos (AZ).

9 pav. Ištrauka iš vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano.

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 942.1. punkto (LR Vyriausybės nutarimas Nr.
343) reikalavimais, II grupės vandenviečių apsaugos zonos 3-iosios juostos 3a sektoriuje draudžiama:
 gaminti, naudoti ir sandėliuoti augalų apsaugos produktus ir kitas chemines medžiagas, išskyrus
naudojamus geriamojo vandens paruošimui;
 įrengti atliekų laikymo aikšteles ar sąvartynus ir atliekų apdorojimo įrenginius.
Nei viena iš draudžiamų veiklų planuojamoje teritorijoje nevykdoma ir nenumatoma vykdyti. Planuojamos
teritorijos rytinėje ir pietinėje dalyje yra esami centralizuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.

3.3.3 Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas 2014
m. gruodžio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-2136. Paviršinių nuotekų surinkimo
sistema, už kurią Vilniaus mieste atsakinga ir eksploatuoja UAB „Grinda“, esamame paviršinių nuotekų
eksploatuojamame baseine Nr. 83, apima didžiąją Lazdynų rajono dalį, įskaitant ir planuojamą teritoriją.
Esminė paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos plėtra šiame baseine neplanuojama. Laisvės pr. ir Oslo g. infrastruktūros koridoriuose greta teritorijos eksploatuojami paviršinių nuotekų tinklai, kuriais nuotekos išleistuvu Nr.135, piečiau Lazdynų tilto, išleidžiamos į Nerį. Specialiojo plano sprendiniais numatoma tinklų
Laisvės pr. renovacija ir naujos nuotekų valyklos statyba (V 72) prie minėto išleistuvo. Planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje iš aukštesnių Lazdynų kvartalų nuotekų srauto reguliavimui numatyta paviršinių nuotekų kaupykla-valykla (V 48). Specialiojo plano 7 priedo brėžinio ištrauka pateikiama 10 pav.
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10 pav. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistema planuojamos teritorijos gretimybėse. Ištrauka iš SP

3.3.4. Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis
planas (toliau tekste - SP), patvirtintas. Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2015m. kovo 18 d sprendimu
Nr. 1-2285. SP esminiai sprendiniai - numatytos rekreacinio potencialo zonos - neapima planuojamos
teritorijos. Pagrindinė turizmo maršruto trasa numatyta Laisvės prospektu (11pav.).

11 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai SP
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3.3.5 Energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1200. Planuojama teritorija patenka į centralizuotą
šilumos tiekimo zoną.

3.3.6 Skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinių stočių išdėstymo Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijoje specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d.
sprendimu Nr. 1-449. Skaitmeninio radijo ryšio objektų arti planuojamos teritorijos nėra. Artimiausia esama
bazinės stoties vieta (stotis Nr. 10) yra nutolusi į rytus apie 1 km (12 pav.), todėl įtakos planuojamai teritorijai ir detaliojo plano sprendiniams neturi.

12 pav. Ištrauka iš skaitmeninio radijo ryšio tinklo bazinių stočių išdėstymo specialiojo plano

3.3.7 Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialusis planas, patvirtintas Vilniaus m.
savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-961. Šiauriau, už planuojamos teritorijos ribų,
numatoma tramvajaus linija ir orientacinė stotelė prie "Litexpo" parodų rūmų:

13 pav. Ištrauka iš naujų transporto rūšių diegimo specialiojo plano

3.3.8 Vilniaus miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros iki 2020 metų programa,
patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-1021, Laisvės prospektu, šiauriau planuojamos teritorijos, numatyta I kategorijos susisiekimo dviračių trasa. rytinėje Laisvės pr.
pusėje taip pat yra suplanuota dviračių trasa.
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14 pav. Ištrauka iš naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano

3.3.9 Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-1856. teritorijos numatyta dviračių tinklo plėtra šiauriau
planuojamos teritorijos, todėl detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja specialiojo plano sprendiniams.

15 pav. Ištrauka iš naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano

3.3.10 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijos gatvių ribų (raudonųjų linijų) schema, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-91,
esminių pokyčių planuojamoje teritorijoje nenumato. Teritorijos susisiekimo bei inžinierinės infrastruktūros
prisijungimai prie esamų komunikacijų Oslo g. ir Laisvės pr. atkarpose derinami su jas eksploatuojančių įmonių planavimo sąlygomis (1 priedas).

3.4

Teritorijai galiojantis detalusis planas

Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detalusis planas (reg. Nr. 712), patvirtintas 2000 m.
gruodžio 7 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2321V.
Patvirtinti teritorijos užstatymo reglamentai:

1. Nustatyti teritorijos naudojimo būdai - komercinė (K) ir rekreacinė (R);
2. Pastatų aukštų skaičius rekreacinėje dalyje - 3, komercinėje - ≤ 2;
3. Užstatymo tankumas rekreacinėje dalyje – 60%, komercinėje - 50%;
4. Užstatymo intensyvumas rekreacinėje dalyje - 1,04, komercinėje - 1,67.
Detaliojo plano pagrindinis brėžinys Teritorijos užstatymo reglamentai pateiktas 2 priede.

3.5

Sąsaja su strateginiais planais ir programomis

Detaliojo plano sprendiniai darnios plėtros kontekste siejami su Vilniaus miesto 2010 - 2020 metų strateginiu
planu, patvirtintu savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778. Žemiau pateikiami
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Vilniaus m. plėtros iki 2020 metų plėtros kryptys, tikslai, uždaviniai ir veiksmai, susiję su nagrinėjama
Lazdynų seniūnijos teritorijos dalimi.
Plėtros srityje „Kokybiškų gyvenimo sąlygų visuomenei kūrimas“:
1.5
tikslas. Išplėtota kultūros, sporto, laisvalaikio paslaugų sistema ir sudarytos sąlygos asmens
saviraiškai.
1.5.4 uždavinys. Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą, skatinti aktyvų laisvalaikį.
Plėtros srityje „Konkurencingos miesto ekonomikos kūrimas“ keliami šie tikslai ir uždaviniai:
2.1
tikslas. Palanki ekonominė aplinka verslui ir investicijoms.
2.1.3 uždavinys. Vykdyti subalansuotą komercinių ir pramoninių teritorijų plėtrą.
2.4
tikslas. Padidėjęs miesto žinomumas ir reikšmingas vaidmuo tarptautiniame kontekste.
2.4.2 uždavinys. Formuoti Vilniaus miesto įvaizdį tarptautiniu mastu.
Plėtros srityje „Subalansuota miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra“
3.1
tikslas. Darnus ir tvarus miesto teritorijų vystymas.
3.4.
tikslas. Užtikrinta aplinkos apsauga ir efektyvus atliekų tvarkymas.
3.4.2. uždavinys. Užtikrinti ekologišką miesto gamtinę aplinką.
Vilniaus miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos
2016-05-25 sprendimu Nr. 1-478, 8 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir patrauklios investicijoms
aplinkos formavimas“ skirta įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos strateginį tikslą
,,Sudaryti palankias sąlygas verslo ir turizmo paslaugų plėtrai, saugoti Vilniaus savitumą ir didinti jo
patrauklumą“. Tai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos programinis dokumentas, nustatantis smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros ir skatinimo kryptis, miesto gyventojų užimtumo ir darbo rinkos politikos strategiją,
įgyvendinamas stebint ir analizuojant ekonominę, finansinę ir socialinę padėtį, pritraukiant potencialius
investuotojus į Vilniaus miestą bei sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimui tarp viešojo ir privataus
sektoriaus. Programos įgyvendinimo laikotarpiu kuriama palanki aplinka verslo plėtrai mieste, suformuotos
ir įgyvendinamos paramos smulkiam verslui priemonės, kurios skatintų miesto gyventojų verslumą,
stimuliuotų miesto įmonių skaičiaus ir jų konkurencingumo augimą, skatintų naujų darbo vietų kūrimą,
padėtų jaunimui integruotis į darbo rinką, užtikrintų esamų darbo vietų išsaugojimą, skatintų naujų produktų
kūrimą ir senovinių dailiųjų amatų išsaugojimą, sudarytų lygias galimybes verslininkams gauti kokybiškas ir
nepriklausomas paslaugas (teorines ir praktines žinias, informaciją, patarimus ir konsultacijas).
Strateginio veiklos plano 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ skirta įgyvendinti Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos strateginį tikslą „Saugoti ir formuoti Vilniaus miesto savitumą, užtikrinti
gerą aplinkos kokybę“ ir Želdynų įstatymo želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymo
savivaldybėse nuostatas. Vienas programos tikslų - siekti darnios ir sveikos aplinkos Vilniaus mieste įgyvendinamas nuolat didinant tinkamų lankymui ir rekreacijai įrengtų želdynų plotą, vykdant miesto
želdinių, saugomų teritorijų gamtos paminklų ir žaliųjų zonų apsaugą bei priežiūrą.
Detaliojo plano koregavimo sprendiniai ir planuojama veikla teritorijoje - šiuolaikiškas verslo parkas atitinka Vilniaus miesto strateginio plėtros plano tikslus ir uždavinius atitinkamose verslo ir rekreacijos
paslaugų srityse:
1. Detaliojo plano sprendiniais, nekeičiant žemės naudojimo būdų, nustatoma reglamentinė riba,
urbanistiškai dalinanti sklypą į komercinės paskirties objektų ir rekreacinę teritorijas. Teritorijoje
numatoma įgyvendinti Verslo parko projektą, kuriuo siekiama sukurti patrauklią, reprezentacinę viešųjų
erdvių ir šiuolaikinės architektūros sintezę, integruojant visuomeninę – rekreacinę funkciją, numatant
administracinių pastatų statybą, skverų, sporto aikštelių, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimą. Didelio ploto
sklypas ir su juo besiribojantis Lazdynų miško parkas leis sukurti žalią ir žmogui draugišką darbo bei
poilsio aplinką Verslo parko darbuotojams, lankytojams, aplinkinių teritorijų gyventojams.
2. Detaliojo plano korektūros ir planuojamos ūkinės veiklos - daugiafunkcinio verslo ir rekreacijos parko, įgyvendinimas vienoje judriausių vakarinio Vilniaus sankirtų, parodų ir konferencijų centro LITEXPO,
Vingio parko ir senųjų gyvenamųjų rajonų kaimynystėje, suteiktų šiai Laisvės prospekto daliai
atpažįstamą charakterį, duotų postūmį šios miesto dalies modernėjimui ir ekonominei plėtrai.
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Administracinės paskirties pastatuose galėtų įsikurti užsienio bendrovių paslaugų centrai, jaučiantys
didelių nuomai paruoštų administracinių patalpų plotų poreikį. Tai būtų visiškai naujos užsienio
investicijų pagrindu kuriamos darbo vietos vilniečiams.
3. Verslo parko pastatai bus projektuojami įvertinant esamus ir būsimus vizualinius ryšius, pėsčiųjų ir
automobilių srautus, kartu sprendžiant susisiekimo problemas šioje zonoje - detaliojo plano koregavimo
sprendiniais numatomas jungiamasis kelias tarp Laisvės prospekto ir Oslo gatvės, tuo pačiu užtikrinant
urbanizuotos ir numatytos urbanizuoti teritorijos tarp Lazdynų mikrorajono ir Laisvės prospekto
privažiavimo galimybes. Siekiant tvaraus teritorijos vystymo, detaliojo plano sprendiniuose integruoti SĮ
"Vilniaus planas" 2014 m. parengti transporto eismo pasiūlymai.

Plano ar programos alternatyvų aprašymas

3.6

Koreguojamo detaliojo plano alternatyvos nesvarstomos, nes:

3.7

-

planuojamai teritorijai galioja 2000-12-17 patvirtintas detalusis planas;

-

plano tikslai ir uždaviniai koreguojamo detaliojo plano sprendiniai vietovės lygmenyje detalizuoja
Vilniaus bendrojo plano sprendinius ir strateginių planavimo dokumentų nuostatas.

Detaliojo plano sprendiniai

Detaliojo plano sprendiniai parengti vadovaujantis galiojančiais aukštesnio teritorijų planavimo lygmens
patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės
aktais.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas 2 etapais:
 I-ame etape koreguojami komercinės paskirties objektų teritorijos, kuri pagal BP sprendinius patenka
į visuomenės poreikių, specializuotų ir kompleksų teritorijų funkcinę zoną, reglamentai;
 II-asis etapas - rekreacinės teritorijos koregavimas - bus atliekamas patvirtinus šiuo metu rengiamus
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius.
Detaliojo plano koregavimo etapai pažymėti pagrindiniame brėžinyje (2 priedas). Planuojamai teritorijai
nustatyti pagrindiniai privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai (1 lentelė).
1 lentelė. Detaliojo plano pagrindiniai žemės naudojimo reglamentai.
Sklypo kad. Nr.

Pagrindinė
žemės
naudojimo
paskirtis

Naudojimo būdas

Užstatymo
tankis

Užstatymo
intensyvumas

Priklausomųjų
želdinių kiekis
(sklypo
dalyse)

Maks.
pastatų
aukštis, m

Komercinės
≤ 30%
≤ 2,0
≥ 10 % (K)
≤ 32,6
paskirties
objektų
0101/0051:128
Kita
teritorijos (K)
Rekreacinės
≥ 40 % (R)*
teritorijos (R)
* - privaloma želdynų norma nustatoma pagal „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų
želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo“ reikalavimus.

Planuojama teritorija yra vakarinėje Vilniaus miesto dalyje, Lazdynų seniūnijos rytuose. Sklypo esamos
situacijos aprašymas ir padėtis aplinkinių miesto teritorijų atžvilgiu plačiau nagrinėjama poskyryje 4.2 Informacija apie numatomą plano įgyvendinimo vietą.
Į sklypą įsiterpęs miško žemės plotas 78 m2 rekreacinėje zonoje paliekamas kaip želdynų teritorija.
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Vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 343, reikalavimais, planuojamai teritorijai taikomos specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos:
 Ryšių linijų apsaugos zonos (I);
 Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (V);
 Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX);
 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX).
Transporto sprendiniai
Analizuojama teritorija yra prie dviejų - Oslo ir Laisvės pr. - intensyvaus eismo gatvių, kurių susikirtime
įrengtas dviejų lygių transporto mazgas. Atsižvelgiant į 2014 m. SĮ "Vilniaus planas" projektų vadovo V.
Valeikos (atest. Nr. 3534) parengtą transportinę analizę ir transporto eismo pasiūlymus sklype Laisvės pr. 10,
išnagrinėti du galimi transportinių jungčių įrengimo variantai, rekomenduojamas variantas su papildomomis
lėtėjimo ir greitėjimo juostomis iš Laisvės prospekto, įrengiant jungiamąjį kelią sklype. Laisvės pr. nustatyta
aptarnaujančių gatvių (C1) kategorija, Oslo g. - greito eismo gatvių (A1) kategorija. Nustatytos gatvių raudonosios linijos, kurios sutampa su planuojamo sklypo pietų, rytų ir šiaurės rytų ribomis. Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų statinių. Greta sklypo šiaurės rytinės dalies Laisvės prospekte yra viešojo transporto
stotelė ir požeminė pėsčiųjų perėja.
Įvažiavimai/ išvažiavimai iš planuojamos teritorijos numatomi Laisvės prospekte (važiuojant miesto centro
kryptimi) dvejose vietose bei iš Oslo gatvės (važiuojant nuo miesto centro pusės) pietiniame sklypo pakraštyje, per planuojamą transportinę jungtį. Automobilių stovėjimo vietų poreikis nustatomas pagal STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Numatomas tik darbuotojų ir paslaugų klientų bendras lengvųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius - apie 742 vt.. Požeminis automobilių
parkavimas numatomas komercinės paskirties objektų teritorijos dalyje, po pastatais (apie 514 vietų), antžeminis – lauko aikštelėse šios zonos perimetro pakraščiuose, prie pastatų (apie 128 vietos) bei laikina automobilių stovėjimo aikštelė rekreacinės zonos pietinėje dalyje (apie 100 vt.). Jei planuojamų antžeminių aikštelių bendras plotas sudarys daugiau nei 0,5 ha, teritorijai bus numatytos paviršinių nuotekų taršos valymo
priemonės.
Rengiant detalųjį planą įvertintas esamas ir numatomas autotransporto keliamas triukšmas (išsamiau aptariama poskyryje 4.3.2). Vertinimo išvadose nurodoma, kad su planuojama teritorija susijusio autotransporto
sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje vakaro ir
nakties metu nepadidės. Triukšmo vertinimo ataskaita pateikiama atrankos dokumento 3 priede.
Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai
Planuojamas sklypas yra inžineriniu požiūriu 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 statybos projekto rengimo stadijoje
gavus eksploatuojančių organizacijų technines sąlygas. Statybos projekte bus pateikti kietų antžeminių dangų
plotai, įvertinta galima tarša ir atitinkamai projektuojami teritorijos paviršinių nuotekų surinkimo tinklai bei
valymo įrenginiai.
Greta planuojamos teritorijos yra UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojami vandentiekio ir komunalinių bei
UAB "Grinda“ paviršinių nuotekų tinklai. Sklypo ribose nėra elektros tinklų, todėl reikalaujama galia ir prisijungimas prie skirstomojo tinklo bus projektuojami pagal AB ESO technines sąlygas.
Kol neparengtas statybos projektas ir neiškelti esami inžineriniai tinklai, galioja Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343) atitinkamų skyrių reikalavimai.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

15
Žemės sklypo Laisvės pr.10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas
Paslaugų objektuose susidarę komunalinės ir pakuočių atliekos bus rūšiuojamos ir išvežamos pagal sutartis
su registruotomis atliekas tvarkančiomis įmonėms. Aikštelių vietos tokių atliekų konteineriams bus nurodytos statybos projekte.
Tikslūs naujai projektuojamų tūrių parametrai, konfigūracija ir statybos vieta bei priklausomųjų želdynų medžių, dekoratyvinių krūmų ir vejų išdėstymas numatomi techninių projektų metu.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis išduotomis planavimo sąlygomis (pateikta 1 priede):
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento teritorijų planavimo sąlygos
Nr. REG36180, 2017-07-03;
2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus teritorijų planavimo sąlygos
Nr. REG36631, 2017-07-10;
3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorijų planavimo
sąlygos Nr. REG35570, 2017-06-28;
4. Aplinkos apsaugos agentūros teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG36615, 2017-07-10;
5. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG35738,
2017-06-29;
6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento teritorijų
planavimo sąlygos Nr. REG36276, 2017-07-04.

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ PLANO ĮGYVENDINIMO VIETĄ

4.1

Informacija apie numatomas alternatyvias plano įgyvendinimo vietas

Prieš penkiolika metų užstatymui suplanuota teritorija Laisvės pr. 10, Vilniuje įgyvendintų miesto vidinės
kokybinės plėtros uždavinius. Ši urbanizuojama teritorija atitinka ir planavimo organizatoriaus ir būsimo
investuotojo interesus, tad šiuo požiūriu komercinės paskirties objektų statybos ir rekreacinių teritorijų vietos
kitose miesto dalyse nelaikytinos alternatyviomis detaliojo plano įgyvendinimo vietomis ir toliau nenagrinėjamos.

4.2

Informacija apie numatomą plano įgyvendinimo vietą (planavimo kontekste)

Urbanistinė situacija
Nagrinėjama teritorija yra urbanizuotoje miesto dalyje, apatinėje Lazdynų mikrorajono terasoje, kurioje vyrauja stambesni sklypai su kompleksiniu užstatymu. Planuojama teritorija - greta miesto centro,
nutolusi tik 3- 4 km. Pagal Vilniaus BP teritorija yra vidurinėje miesto zonoje, kurios lokaliose teritorijose
vyksta įvairaus aktyvumo urbanistinė plėtra.
Teritorija neužstatyta, visą plotą užima pieva su pavieniais krūmais Lazdynų miško parko paribiuose. Kelis
dešimtmečius ši vieta buvo naudojama jaunimo sporto klubų treniruotėms ir varžyboms, kitiems sporto renginiams. Šiuo metu sporto aikštelė apaugusi veja, stovi suolelių liekanos.
Iš šiaurės ir rytų pusės teritorija ribojasi su Laisvės prospektu, iš pietų – Oslo gatve, iš vakarų – Lazdynų
miško parku. Vakarų-šiaurės rytų kryptimi nuo planuojamos teritorijos, abipus Laisvės prospekto bei žiedinės Architektų gatvės, išsidėstę Lazdynų rajono gyvenamieji kvartalai. Kitoje Laisvės pr. pusėje - 10 aukštų
administracinis pastatas su cokoliu "L3-Verslo centras", Laisvės pr. 3; komercinių objektų teritorijos Parodų
g. 1 (pagal galiojantį DP numatomas užstatymas 1-9 aukštai), prekybos centras, degalinė, dirbtuvių ir sandėlių komplekso pastatai (už 60-115 m į pietus, kitapus Oslo g.). Situacijos vaizdavimas pateiktas 16, 20, 21
pav. ir 2 priedo esamos būklės vertinimo brėžiniuose.
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16 pav. Planuojamos teritorijos situacijos schema. Pagrindas: www.regia.lt

Artimiausia planuojamai teritorijai gyvenamoji aplinka:
 daugiabutis gyvenamasis namas Architektų g. 44 – 145 m vakarų kryptimi;
 daugiabutis gyvenamasis namas Architektų g. 20 – 135 m vakarų kryptimi;
 daugiabutis gyvenamasis namas Architektų g. 10 – 135 m vakarų kryptimi;
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai:
 Lazdynų poliklinikos moterų ir vaikų konsultacija, Architektų g. 17 - 370 m vakarų kryptimi;
 lopšelis-darželis „Spygliukas“, Architektų g. 16 – 180 m vakarų kryptimi;
 lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Architektų g. 44 – 125 m vakarų kryptimi;
 Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4 – 430 m vakarų kryptimi;
 UAB „B. Braun Avitum“ Miškinių dializės klinika, Miškinių g. 6A - 400 m pietryčių kryptimi;
 VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“, Šiltnamių g. 29 - 800 m pietvakarių kryptimi.
Aplinkinėse komercinėse teritorijose veikiantys verslo subjektai:
 „Lukoil“ degalinė, Laisvės pr. 30 m rytų kryptimi;
 prekybos centras, Laisvės pr. 1B – 80 m rytų kryptimi;
 verslo centras, Laisvės pr. 3 - 360 m rytų kryptimi;
 UAB „RemArtas“, UAB „Nippon auto“ ir kitos autopaslaugų įmonės Oslo g. 1-7 – 40 -70 pietų kryptimi (kitapus Oslo g.);
 UAB „Litexpo“ Lietuvos parodų ir kongresų centras, Laisvės pr. 5 – apie 300 m šiaurės rytų kryptimi.
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Greta planuojamos teritorijos pietrytinės dalies, Laisvės pr. raudonųjų linijų ribose praeina elektros 10 kV
kabelinė linija, Oslo g. – ryšių kabeliai, vandentiekio (d150, d200), slėginiai buitinių nuotekų (d900, d400) ir
lietaus (d400, d600) tinklai.
Gamtinės aplinkos elementai
Planuojamame sklype nėra saugomų gamtos vertybių, teritorija nepatenka į saugomas gamtines teritorijas.
LR Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis artimiausia saugoma teritorija - Neries upė (iki
pakrantės - apie 500-900 m).
Miškų kadastro ir Regionų geoinformacinės aplinkos REGIA (www.regia.lt) duomenimis, planuojama
teritorija vakaruose tiesiogiai ribojasi su valstybinės reikšmės miško - Lazdynų miško parko – teritorija.
Valstybinio miško plotai į planuojamą teritoriją nepatenka (17 pav.).

17 pav. valstybinės reikšmės miškai;
ištrauka iš www.regia.lt

18 pav. II B miškų grupė;
ištrauka iš www.regia.lt

19 pav. Miško žemė;
ištrauka iš www.regia.lt

REGIA duomenimis šiaurinėje planuojamo sklypo dalyje pažymėta įsiterpusi miško žemė (19 pav.), kuri
priskirta IIB miškų grupei - rekreaciniai miškai (18 pav.). Miškų apibrėžimas ir naudojimo režimas pateiktas
Miškų įstatymo 3 str. 2 p.: tai yra miško parkai, miestų miškai, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai,
rekreaciniai miško sklypai ir kiti poilsiui skirti miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti ir išsaugoti
rekreacinę miško aplinką.
Vadovaujantis Miškų įstatymo 4 str. 3 d., privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties
žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis, jeigu privati miško valda arba privačiame ne miškų
ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės plotas yra arba tampa mažesnis kaip 5 hektarai.
Planuojamo sklypo ribose įsiterpęs miško žemės plotas užima apie 78 m2.
VĮ Registrų centro duomenimis (NT registro išrašas pateiktas 1 priede), žemės sklype kad. Nr.
0101/0051:128 registruotų miško naudmenų nėra.
Vadovaujantis Vilniaus BP sprendiniais, planuojamas žemės sklypas patenka į urbanizuoto gamtinio karkaso
teritoriją, esančią tarp dviejų intensyvaus eismo gatvių Oslo g. ir Laisvės pr., kitapus Laisvės pr. veikia
degalinė, prekybos ir verslo centrai – kompleksai (20 pav.), kitapus Oslo g. – vyrauja komercinių ir
sandėliavimo kompleksų teritorijos (21 pav.). Vystant Lazdynų mikrorajono užstatymą XX a. pabaigoje
planuojamas sklypas buvo numatytas komercinių ir rekreacinių objektų komplekso statybai, bet planai
nespėti įgyvendinti. XXI a. pradžioje sklypas buvo naudojamas kaip atviras beisbolo treniruočių aikštynas
(šiuo metu nenaudojamas), nepatenkantis į Lazdynų miško parką.
Vilniaus miesto bendruoju planu gamtinio karkaso elementai nėra lokalizuoti vietovės lygmenyje,
neparengtas visos miesto teritorijos geoekologinio potencialo vertinimas, todėl SPAV atrankos dokumente,
remiantis ekogeologiniais ir natūriniais tyrimais, vertinama reali esama urbanistinė-gamtinė situacija. Sklype
dirbtinai suformuotas ir išlygintas reljefas, dalis anksčiau augusių medžių vidinėje sklypo dalyje iškirsta.
Ekogeologinio tyrimo metu pietinėje teritorijos dalyje nustatyti piltinio grunto sluoksniai su statybinėmis
atliekomis iki 3,6 m gylio. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių gamtinės struktūros ekologinio kompensavimo
funkcijos yra dalinai susilpnėję ir galima teigti, kad planuojamas sklypas yra pažeisto geokologinio
potencialo gamtinio karkaso teritorija, kaip tai apibrėžta Gamtinio karkaso nuostatų II skyriaus 4 punkte.
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Vadovaujantis GK nuostatų 11 punkto reikalavimais, gamtiniame karkase esančių kitos paskirties žemės
sklypų užstatymo tankis gamtinio karkaso teritorijose turi neviršyti 30 % sklypo ploto.

20 pav. Degalinė, prekybos ir verslo centrai

21 pav. Automobilių centrų, dirbtuvių ir sandėlių kompleksas Oslo g.

Planuojamos teritorijos vakarinėje ir pietvakarinėje dalyje, besiribojančioje su Lazdynų miško parku, išplitę
pavienių medžių ir medžių grupių, įskaitant kultūrinius vaismedžius, plotai (žr. esamos būklės vertinimo
brėžinį 2 priede). Vadovaujantis 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 206
„Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašu“, teritorijoje augantys medžiai, išskyrus vaismedžius, yra saugotini. Rytiniu
planuojamos teritorijos pakraščiu, už sklypo ribų, auga medžių juosta, kuri skiria teritoriją nuo Laisvės pr.
Planuojama teritorija yra Vilniaus m. Vingio gėlo požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos
cheminės taršos ribojimo 3 juostos a sektoriuje, kurioje planuojamoje treitorijoje numatyti objektai
nedraudžiami.
Atsižvelgiant į Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos rekomendacijas (2017-06-30 raštas
Nr. (28.7)-A4-6847, 1 priedas), teritorijoje atliktas preliminarusis ekogeologinis tyrimas (aut. UAB
"Geotestus", geologas D. Urbaitis, 2017 m.): atlikti 2 geologiniai-hidrogeologiniai pjūviai, vandens ir grunto
laboratoriniai tyrimai (panaudoti 2015 m. išgręžti 5 stebimieji gręžiniai, skirti gruntinio vandens lygio
stebėsenai, papildomai išgręžti 8 tiriamieji gręžiniai), žr. 22 pav.

22 pav. Tiriamų gręžinių vietų išdėstymas
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Remiantis tyrimo informacija (tyrimo ataskaita pateikta 4 priede), po 15-20 cm storio dirvožemiu ir
technogeniniais gruntais (nuo 0,5 iki 3,6 m gylio) slūgso Baltijos posvitės ir Žemaitijos posvitės glacialinės
nuogulos. Viršutinėje nuogulų dalyje iki 3,2 -7,1 m gylio slūgso stambus žvyras su rieduliais, žvyringas ir
dulkingas smėlis. Po šiais gruntais 16-20 m gylyje slūgso vidutinio rupumo smėliai. Moreninio smėlingo
molio nuogulos paplitę giliau 20 m.
Tirtos teritorijos reljefas yra dalinai pakeistas, kadangi sklype yra piltinio grunto sluoksnis, kurio storis labai
įvairus ir kinta nuo 0,5 m (šiaurinė dalis) iki 3,6 m (pietinė dalis). Piltinis gruntas sudarytas iš smėlio su
statybinėmis atliekomis. Gruntinis vanduo sutiktas 12,89 – 13,00 m (88,54– 85,96 m abs. alt.) gylyje.
Laboratorinių požeminio vandens ir grunto tyrimų rezultatai ir išvados:


pagal jautrumą taršai, tirta teritorija yra priskiriama jautrių taršai (II kategorijos) grupei, nes tirtas
plotas patenka į Vingio vandenvietės apsaugos zonos cheminės taršos apribojimo 3a sektorių



požeminis vanduo yra nepaveiktas vykdytos ūkinės veiklos, gręžinių vandens mėginiuose vandens
mėginiuose aromatinių ir naftos angliavandenilių, sunkiųjų metalų ir bendracheminių rodiklių koncentracijos neviršija nustatytų ribinių verčių;



grunto mėginiuose sunkiųjų metalų bei policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos neviršija, nustatytų ribinių verčių arba yra žemiau prietaisais nustatomos ribos;



grunto mėginiuose nustatyta naftos produktų koncentracija neviršija ribinės vertės;



atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, nėra poreikio atlikti detalųjį ekogeologinį tyrimą. Lietuvos geologijos tarnybos vertinamoji išvada pateikta 4 priede.

4.3

Teritorijos apsaugos statusas

4.3.1 Teritorijoje randamos saugomos gyvūnų ar augalų rūšys ir/ar natūralios buveinės, kitos
saugotinos gamtinės ar kultūros paveldo vertybės
Nagrinėjamos Lazdynų vietovės kraštovaizdis atspindi miesto kultūrinio kraštovaizdžio tipą, kurį formuoja
Neries slėnio šlaitų miškai ir žemutinių terasų lyguminės pievos bei jose įkurtos gyvenamosios ir komercinių
paslaugų teritorijos, gatvių tinklas (23 pav.). Planuojamos teritorijos aplinkoje į vakarus nuo Laisvės pr. iki
artimiausio Lazdynų gyvenamojo kvartalo vyrauja miesto atvirų plotų-miško ekotonų foninė flora ir fauna.
Informacijos apie rastas saugomų gyvūnų rūšių buveines ir augalų augavietes planuojamoje teritorijoje neskelbiama.

23 pav. Vaizdas šiaurės kryptimi į planuojamą teritoriją nuo Oslo gatvės pylimo, 2012 m. situacija. Šaltinis:
https://www.google.lt/maps
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Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.
Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ potenciali teritorija yra Neries upė, kuri išskirta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių,
atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos
Komisijai, patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 135-5903). Tai – natūralių buveinių apsaugai svarbi teritorija,
nutolusi nuo planuojamos teritorijos ribų apie 500 - 900 m atstumu rytų ir pietryčių kryptimis (14 pav.).

14 pav. Planuojamos teritorijos padėtis saugomų gamtinių teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: https://stk.am.lt/portal/.

Neries upės apsaugos zona Vilniaus miesto ribose teritorijų planavimo dokumentais nenustatyta. Planuojama
teritorija yra Vilniaus m. Vingio gėlo požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos cheminės taršos
ribojimo 3 juostos a sektoriuje. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio (https://www.arcgis.com) duomenimis,
planuojama teritorija nepatenka į didelės (10 %), vidutinės (1 %) ir mažos (0,1%) tikimybės sniego tirpsmo
ir liūčių sukeliamų Neries upės potvynių užliejamas teritorijas.
Kultūros vertybių registro duomenimis planuojama teritorija nepatenka į nekilnojamojo kultūros paveldo
teritorijas ar jų apsaugos zonas/pozonius. (25 pav., detaliojo plano brėžiniai 2 priede). Teritorijoje nėra
registruotų kultūros paveldo objektų. Artimiausias nekilnojamo kultūros paveldo objektas – Vilniaus miesto
dalis, vad. Lazdynais (u.k. 16079). Planuojamas sklypas su registrine kultūros paveldo vietove ribojasi
vakarinėje dalyje. Informacija apie objektą pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė. Informacija apie kultūros paveldo objektą
Pilnas pavadinimas:
Unikalus objekto kodas:
Įregistravimo registre data:
Statusas:
Vertybė pagal sandarą:
Objekto reikšmingumo lygmuo:
Rūšis:
Vertingųjų savybių pobūdis:

Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais
16079
1993-05-21
Registrinis
Vietovė
Vietinis
Nekilnojamasis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio;
Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus).
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25 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro

Rengiant detaliojo plano koregavimo sprendinius atsižvelgiama į kultūros paveldo objekto (16079) vertingąsias savybes: gamtinius elementus, tūrinę erdvinę struktūrą, atviras erdves ir saugomas panoramas. Statybos
reglamentų koregavimas vertinamas kaip galiojančio detaliojo plano, parvirtinto 2000 m., lokalaus masto
sprendiniai. Jų įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos esamo Lazdynų kultūrinio (urbanistinio-gamtinio)
paveldo kontekstui, nedisonuoja su aplinkinio esamo verslo pastatų užstatymo charakteriu, fiziškai ir vizualiai iš būdingų apžvalgos vietų neskaido gamtinio fono ir nesukuria naujų vertikalių dominančių Lazdynų
panoramose.
Planuojamos teritorijos rytinėje ir pietinėje dalyje yra esami centralizuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų
tinklai. Esamų susisiekimo bei techninės infrastruktūros objektų apsaugos zonos ir žemės naudojimo sąlygos
(draudimai ir apribojimai) žemės sklype nustatyti vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ inžinierinių tinklų apsaugos
reikalavimais.

4.3.2 Plano įgyvendinimo sąlygojamas teritorijos aplinkos kokybės normų viršijimas
Detaliojo plano sprendinių koregavimo įgyvendinimo vieta ir reikšmė, tik dalinai keičiant patvirtintus statybos reglamentus neurbanizuotame plote a priori, nesukuria prielaidų reikšmingam aplinkos kokybės normų
viršijimui. Atvirkščiai, nagrinėjama teritorija, esanti tarp svarbių miesto susisiekimo arterijų, aplinkinių komercinių paslaugų objektų teritorijų bei miesto želdynų, daugiau patiria kelių kilometrų nuotoliu veikiančių
energetikos objektų, intensyvaus autotransporto aplinkos oro taršos ir jo keliamo triukšmo apkrovą.
Aplinkos oras
Aplinkos oro užterštumą įtakojančių stacionarių taršos šaltinių nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Planuojami
objektai bus šildomi iš CŠT sistemų, naudojant ir alternatyvius šildymo šaltinius, atsižvelgiant į A++ energetinio naudingumo klasės reikalavimais.
Įgyvendinus plano sprendinius teritorijoje nuo autotransporto į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksidas
(CO), azoto oksidai (NOx), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ), sieros dioksidas (SO2), kietosios dalelės (KD). Apskaičiuota, kad iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą pateks: CO – 0,0029 g/s, NOx
– 0,0019 g/s, NMLOJ – 0,0003 g/s, SO2 – 0,00001 g/s, kietosios dalelės (KD) – 0,00001 g/s. Lyginant Laisvės pr. ir Oslo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto ir planuojamos teritorijos autotransporto srautų valandinį intensyvumą, dėl planuojamos veiklos autotransporto srautų padidėjimas aplinkinėse gatvėse padidės
tik iki 2-3 % bendro automobilių srauto, todėl aplinkos oro kokybei gyvenamojoje aplinkoje ir visuomeninių
objektų teritorijose dėl detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo pasekmės bus nereikšmingos.
Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje www.gamta.lt pateiktais oro užterštumo žemėlapiais
(http://www.aplinka.vilnius.lt) 2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Vilniaus miesto aplinkos ore",
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(atnaujinta 2017-06-22), vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio
11d. įsakymu Nr. 591/640 patvirtintomis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis, planuojamoje teritorijoje 2016 m. nustatytos kontroliuojamų teršalų vidutinės metinės koncentracijos neviršija gyvenamajai
aplinkai nustatytų aplinkos oro kokybės normų. Žemiau pateikiamos ištraukos iš Vilniaus miesto aplinkos
oro užterštumo žemėlapių su pažymėta planuojama teritorija.
Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija nagrinėjamoje teritorijoje 2016 m. sudarė apie 0,3
mg/m³, kai nustatyta ribinė vertė - 10 mg/m³.

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija nagrinėjamoje teritorijoje 2016 m. sudarė apie 20
µg/m³, kai nustatyta ribinė vertė - 40 µg/m³.

Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija nagrinėjamoje teritorijoje 2016 m. sudarė 20 µg/m³,
kai nustatyta ribinė vertė - 25 µg/m³

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija nagrinėjamoje teritorijoje 2016 m. sudarė 25-30 µg/m³,
kai nustatyta ribinė vertė - 40 µg/m³
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Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija nagrinėjamoje teritorijoje 2016 m. siekė tik 4 µg/m³, kai
nustatyta ribinė vertė - 20 µg/m³

Akustinis triukšmas
Triukšmo lygis planuojamoje teritorijoje, esančioje tarp intensyvaus eismo gatvių, daugiausia sąlygojamas
pravažiuojančio autotransporto. Stacionarių triukšmo šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. Numatomas darbuotojų ir paslaugų klientų bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius - apie 742 vnt. vidinėje
teritorijos dalyje: požeminėse aikštelėse - apie 514 vnt., antžeminėse – apie 228 vietos. Sunkiojo transporto
eismo planuojamoje teritorijoje nenumatoma, išskyrus teritorijos aptarnavimo reikmėms (atliekų išvežimas ir
pan.) atvykstančias kelias transporto priemones.
Rengiant detalųjį planą įvertintas esamas bei numatomas ūkinės veiklos ir autotransporto sukeliamas triukšmas (triukšmo vertinimo ataskaita pateikiama dokumento 3 priede). Planuojamoje teritorijoje veikla bus
vykdoma tik dienos metu, todėl su planuojama teritorija susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis
artimiausioje gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje vakaro ir nakties metu nepadidės.
Triukšmo vertinimas parodė, kad su planuojama teritorija Laisvės pr. 10 Vilniaus m. susijusios planuojamos
veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
dienos metu neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011
1 lentelės 4 punktą.
Viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama teritorija Laisvės pr. 10 Vilniaus m. susijusio
autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje Lazdynų g. Nr. 2A, Architektų g. Nr. 38, Nr. 40 ir Nr. 44 dienos metu neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą, o prie gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties
pastatų Lazdynų g. Nr. 14 ir Architektų g. Nr. 2, kurių aplinkoje esamas triukšmo ribinis dydis dienos metu
yra viršijamas, dėl projekto įgyvendinimo triukšmo lygis nepadidės.
Planuojamos teritorijos detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas nesąlygos nustatytų aplinkos kokybės
normų viršijimo ir nenumato reikšmingų neigiamų pasekmių nagrinėjamos Lazdynų dalies gamtos komponentų būklei bei artimiausios gyvenamosios aplinkos kokybei.
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4.3.3 Teritorijos jautrumas ir (arba) vertingumas aplinkos apsaugos požiūriu
Planuojama teritorija nėra ypatinga gamtinių komponentų vertingumo (pieva, kaip miesto želdynų dalis)
biologinės įvairovės aspektu.
Vadovaujantis Vilniaus miesto BP, planuojama teritorija patenka į urbanizuotą gamtinio karkaso teritoriją,
kuriai priskirtinas pažeisto geoekologinio potencialo laipsnis (išsamiau žr. 4.2 poskyryje). Vadovaujantis
Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. D1-96, 11 punkto reikalavimais, GK esančių kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis
neturi viršyti 30 % ploto. Į tai atsižvelgiant detaliajame plane numatytas užstatymo tankis – 30 % bendro
sklypo ploto.
Detaliuoju planu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.
D1-5 patvirtintomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, bus įvertinta planuojamoje
teritorijoje augančių medžių ir krūmų būklė, nustatyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų skyriaus
XXVII. "Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje" reikalavimai.
Vertingi želdiniai, augantys rekreacinėje planuojamos teritorijos dalyje, bus maksimaliai išsaugoti. Komercinės paskirties objektų užstatymo zonoje augantys ir estetinę vertę naujai kuriamam kultūriniam kraštovaizdžiui suteikiantys medžiai pagal galimybes bus išsaugomi. Prastos būklės medžiai bus šalinami pritaikant
kompensacines priemones, vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87.
Saugotinų ir naujai sodinamų želdinių tvarkymo sprendimai bus tikslinami techninio projekto stadijoje.
Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamų pasekmių urbanizacijos poveikiams jautrioms
gamtinėms saugomoms teritorijoms – Karoliniškių kraštovaizdžio draustiniui ir potencialiai Natura 2000
teritorijai - Neries upė.
Teritorijoje atlikti preliminarūs ekogeologiniai tyrimai, siekiant nustatyti planuojamos teritorijos galimas
pasekmes Vingio požeminio vandens vandenvietei, kurios apsaugos zonos cheminės taršos ribojimo juostoje
yra sklypas.
Nei viena iš Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų draudžiamų veiklų planuojamoje teritorijoje nevykdoma ir nenumatoma vykdyti. Vandens tiekimas, buitinių ir paviršinių nuotakų šalinimas numatomas
centralizuotomis miesto inžinerinėmis sistemomis.
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INFORMACIJA APIE PLANO AR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASEKMIŲ APLINKAI REIKŠMINGUMĄ
Aplinkos komponentai

Detaliojo plano
sprendinių grupės
K

R

Paviršinis vanduo

0

0

Požeminis vanduo

0

0

Aplinkos oras

0

0

Klimato kaita

0

0

Dirvožemis

0

0

Natūralios buveinės ir
biologinė įvairovė (įsk.
pasekmes gyvūnijai ir
augalijai)

0

0

Kraštovaizdis

0

+

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Motyvai, pastabos

Planuojamoje teritorijoje paviršinių vandens telkinių nėra. Išvalytų paviršinių nuotekų išleidimas į
centralizuotus tinklus reikšmingų pasekmių Neries vandens kokybei nenumato.
Geoekologinio tyrimo rezultatai konstatuoja gerą požeminio vandens būklę. Planuojamos teritorijos pastatais, vidaus keliais bei aikštelėmis užstatomose dalyse numatomos vandeniui nelaidžios
kietos dangos. Paviršinės neužterštos nuotekos nuo stogų, kietų dangų ir išvalytos nuo galimai
teršiamų plotų nuvedamos į miesto centralizuotus tinklus. Neigiamos pasekmės požeminiam vandeniui nenumatomos.
Stacionarių oro taršos šaltinių neplanuojama, numatomas centralizuotas pastatų šildymas. Oro
tarša teritorijoje nuo autotransporto pasireikš lokaliai. Dėl plano įgyvendinimo neigiamos pasekmės Lazdynų gyvenamųjų teritorijų aplinkos oro kokybei nenumatomos.
Planuojamos teritorijos objektuose ŠESD nesusidarys. Planuojamas paslaugų veiklos pobūdis
nesiejamas su reikšmingomis pasekmėmis klimato kaitai.
Dirvožemio dangos plotas sumažės užstatomoje sklypo dalyje bei įrengiant laikiną automobilių
stovėjimo aikštelę rekreacinėje teritorijoje, tačiau kitos paskirties žemėje šie pokyčiai
neišvengiami. Statybos metu nuimtas derlingas sluoksnis bus išsaugotas ir panaudotas želdynų ir
kitų gamtos elementų atkūrimo reikalams.
Planuojamoje teritorijoje vyrauja atvirų erdvių, ekotonų ir miško augalų bendrijos ir įprastos
(foninės) gyvūnų rūšys. Saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buveinių nėra registruota. Reikšmingų
pasekmių gretimų teritorijų biologinei įvairovei nebus. Natura 2000 teritorijos (Neries upės)
buveinėms ir saugomoms rūšims pasekmės nenumatomos. Detaliojo plano sprendiniais
planuojamai teritorijai nustatoma priklausomųjų želdynų norma.
Plano sprendiniai detalizuoja Vilniaus m. bendrąjį planą ir papildo Neries slėnio urbanizuotą
kraštovaizdį. Gretimų miškingų šlaitų fizinei aplinkai poveikio nebus. Planuojamas užstatymo
tankis ir priklausomųjų želdynų plotas atitinka gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus.
Komercinės zonos užstatymas nenumato pasekmių Lazdynų mikrorajono urbanistinei bei
Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio vizualinei aplinkai.
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Aplinkos komponentai

Detaliojo plano
sprendinių grupės
K

Motyvai, pastabos

R

Kultūros paveldas

0

0

Materialiniai
antropogeniniai ištekliai

+

+

Neatsinaujinantys ir
atsinaujinantys gamtos
ištekliai

0

0

Žmonių sveikata

0

0

Žmonių gerovė

0

+

Žmonių saugumas

0

0

Planuojama teritorija nepatenka į nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijas ar jų apsaugos zonas/
pozonius, teritorijoje nėra registruotų kultūros paveldo objektų. Rengiant detalųjį planą
atsižvelgiama į artimiausio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto - Vilniaus miesto dalies, vad.
Lazdynais (u.k. 16079) - vertingąsias savybes. Statybos reglamentų koregavimas yra lokalaus
masto sprendiniai. Jų įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos esamų Lazdynų kultūrinio
(urbanistinio-gamtinio) paveldo kontekstui, nedisonuoja su aplinkinio užstatymo charakteriu,
vizualiai neskaido gamtinio fono ir nesukuria naujų vertikalių dominančių Lazdynų panoramose.
Reikšmingų neigiamų pasekmių saugomoms vertybėms nenumatoma.
Numatomos plano įgyvendinimo teigiamos reikšmingos ilgalaikės pasekmės dėl naujai sukurtos
statinių, inžinierinės infrastruktūros bei kito nekilnojamojo turto materialinės vertės. Galima verslo
ir intelektinių paslaugų veikla turėtų teigiamas pasekmes miesto įvaizdžiui ir investicijoms.
Planuojamoje teritorijoje ir artimoje aplinkoje nėra gamtos išteklių (išskyrus požeminį vandenį)
telkinių. Rekreaciniams gretimų miesto miškų ištekliams planuojama lokalaus masto urbanizacija
reikšmingų pasekmių nenumato.
Plano įgyvendinimas neturi įtakos reikšmingiems akustinės situacijos pokyčiams dėl į teritoriją
atvykstančio autotransporto triukšmo artimiausios Lazdynų gyvenamosios zonos aplinkai. Su
būsima ūkine veikla susijusio autotransporto teršalų koncentracijos aplinkinių Lazdynų kvartalų
gyvenamajai aplinkai įtakos neturės dėl reljefo ir miško barjerų. Planuojama centralizuota vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Paslaugų objektų veiklos atliekos bus tvarkomos pagal
Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Plano sprendinių įgyvendinimas rekreacinėje teritorijos
dalyje sukuria prielaidas teigiamoms pasekmėms žmonių sveikatai.
Teritorijos komercinėje zonoje kuriamos naujos darbo vietos sudarys sąlygas darbuotojams turėti
nuolatines pajamas. Rekreacinės zonos esamos būklės išlaikymas bei galima kokybinė plėtra
suponuoja teigiamas pasekmes miesto žmonių gerovei.
Plano įgyvendinimas nesiejamas su reikšmingomis pasekmėmis žmonių saugumui.

Įgyvendinus detaliojo plano korektūros sprendinius tikėtinos neutralios arba daugiau teigiamos
pasekmės šios miesto dalies socialinei-ekonominei aplinkai. Neigiamų pasekmių gamtinės
0
+
aplinkos komponentams nenumatoma. Tikėtinos daugiau teigiamos ilgalaikės lokalios
urbanizacijos pasekmės nagrinėjamos Vilniaus teritorijos darniai plėtrai.
Žymėjimai: + tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės
+ /- tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės.
- tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės 0 nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių

Aplinkos komponentų ir
pasekmių jiems tarpusavio
sąveika
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KITA INFORMACIJA

6.1
Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai
prevencijai vykdyti, pasekmėms sumažinti ar kompensuoti
Planuojamoje teritorijoje bus taikomos galimų neigiamų pasekmių aplinkai prevencijos bei mažinimo
ar kompensavimo priemonės.
6.1.1 Prevencinės (pasekmių išvengimo) priemonės:
 kraštovaizdžio gamtinio karkaso (miškingo šlaito) geoekologinio potencialo stabilumo palaikymui
teritorijoje planuojamas reglamentuotas užstatymo tankis, numatyti norminiai priklausomųjų želdynų plotai, kurie koncentruojami pašlaitės zonoje ir vidinėse užstatymo erdvėse. Statytojas pasirengęs vadovaujantis fundamentaliaisiais ir taikomaisiais tyrimais bei atsižvelgiant į biologines ir
ekologines Lazdynų miško savybes, parengti projektą ir sutvarkyti mišką miestiečių poreikiams;
 vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96, 11 punkto reikalavimais, GK esančių kitos paskirties
žemės sklypų užstatymo tankis neturi detaliajame plane numatytas užstatymo tankis 30% bendro
sklypo ploto;
 į sklypą įsiterpęs miško žemės plotas rekreacinėje zonoje paliekamas kaip bendra želdynų teritorija;
 statinių ir kitų veiklos objektų vizualinio dominavimo efekto sušvelninimui nuo Laisvės pr. ir
Oslo g. pakraščių bus numatomas intensyvus apželdinimas medžiais;
 siekiant išvengti paviršinių nuotekų galimo patekimo į požeminį vandenį ir gruntą automobilių
stovėjimo aikštelės bus projektuojamos vandeniui nelaidžios dangos.
6.1.2. Galimų pasekmių aplinkai mažinimo priemonės:
 buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus
tinklus;
 automobilių stovėjimo aikštelių (galimai teršiamų teritorijų) paviršinės nuotekos nuo šių plotų bus
valomos iki Paviršinių nuotekų reglamente nustatytų į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo
normų ir išleidžiamos į Nerį per UAB „Grinda“ eksploatuojamus centralizuotus tinklus;
 ūkinėje veikloje susidariusios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos į atskirus konteinerius tam
numatytose aikštelėse. Pavojingos atliekos (naftos atskirtuvų dumblas, liuminiscecinės lempos)
bus tvarkomos pagal tokių atliekų tvarkymo reikalavimus. Visos veikloje susidariusios atliekos
pagal sutartis perduodamos registruotiems atliekų tvarkytojams.
 saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, genėjimo darbai sprendžiami statybos projekto
etape ir turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą, atlyginus medžių ir krūmų vertę,
nurodytą leidime.

6.2

Informacija apie galimą visuomenės nepasitenkinimą planu

Planuojama teritorija pagal Vilniaus bendrąjį planą yra urbanizuojamoje miesto zonoje. Teritorijos
naudojimo reglamentai nustatyti galiojančiu detaliuoju planu, patvirtintu 2000 m. gruodžio mėn.
Artimiausią gyvenamąją - Lazdynų mikrorajono - teritoriją nuo planuojamo sklypo skiria aukštas
šlaitas ir jame augantis miškas, todėl gyvenamasis rajonas su planuojamos teritorijos pastatais
tiesiogiai nesusijęs nei funkciškai, nei vizualiai. Planuojama administracinės paskirties komercinių
pastatų statyba ir šių objektų veiklos pobūdis nepablogins gretimybėse veikiančių ūkio subjektų
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veiklos sąlygų. Keičiami galiojančio detaliojo plano reglamentai nepažeidžia trečiųjų asmenų
interesų.
Apie rengiamą teritorijos detaliojo planavimo procesą visuomenė bus informuota teisės aktų nustatyta
tvarka. Suinteresuotai visuomenei bus sudarytos galimybės susipažinti su detaliojo plano sprendiniais
ir pareikšti savo nuomonę dėl teisėtų interesų. Visi gauti visuomenės pasiūlymai bus išnagrinėti ir
apsvarstyti, į juos bus atsakyta raštu, todėl visuomenės nepasitenkinimo ar nepritarimo planavimo
procese nesitikima.
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1 priedas. Dokumentai

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688
311, el.p. info@registrucentras.lt
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ
BANKO IŠRAŠAS
2017-03-28 19:09:21
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.:
1/28866
Registro tipas:
Žemės sklypas
Sudarymo data:
1999-05-07
Adresas:
Vilnius, Laisvės pr. 10
Registro tvarkytojas:
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Žemės sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovės pavadinimas:
Daikto pagrindinė naudojimo
paskirtis:
Žemės sklypo plotas:
Žemės ūkio naudmenų plotas viso:
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų
plotas:
Užstatyta teritorija:
Žemės ūkio naudmenų našumo
balas:
Matavimų tipas:

Žemės sklypas
0101-0051-0128
0101/0051:128 Vilniaus m. k.v.
Kita
6.2033 ha
4.9441 ha
4.9441 ha
1.2592 ha
40.0
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
482398 Eur
301499 Eur
3207000 Eur

Indeksuota žemės sklypo vertė:
Žemės sklypo vertė:
Vidutinė rinkos vertė:
Vidutinės rinkos vertės nustatymo
2016-01-08
data:
Vidutinės rinkos vertės nustatymo
Masinis vertinimas
būdas:
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-10
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Įregistravimo pagrindas:
Įrašas galioja:

Nuosavybės teisė
Vastint Lithuania, UAB, a.k. 111622773
žemės sklypas Nr. 0101-0051-0128, aprašytas p. 2.1.
2016-12-27 Vienintelio akcininko sprendimas
2016-12-30 Priėmimo - perdavimo aktas
Nuo 2017-01-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
9.1.
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Daiktas:
žemės sklypas Nr. 0101-0051-0128, aprašytas p. 2.1.
2014-01-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
Įregistravimo pagrindas:
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-37
Plotas:
0.1148 ha
Įrašas galioja:
Nuo 2014-02-04
9.2.
Daiktas:
Įregistravimo pagrindas:
Plotas:
Įrašas galioja:

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
žemės sklypas Nr. 0101-0051-0128, aprašytas p. 2.1.
2014-01-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-37
0.079 ha
Nuo 2014-02-04

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.
Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas:
žemės sklypas Nr. 0101-0051-0128, aprašytas p. 2.1.
2014-01-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
Įregistravimo pagrindas:
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-37
Įrašas galioja:
Nuo 2014-02-04
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.:

1/28866

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
2017-03-28 19:09:21
Dokumentą
atspausdino

SIMONAS
SKUKAUSKAS

TVIRTINU
(parašas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamentas
(viešojo administravimo subjekto, juridinio
asmens, institucijos

MINDAUGAS PAKALNIS
atsakingo asmens vardas, pavardė,

Vyriausiasis architektas
pareigos)
(data)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Vilniaus m. sav.,
Konstitucijos pr. 3

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
2017-07-03 Nr. REG36180

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
Vietovės
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
Kompleksinis
4. Planuojama teritorija:
6,2033 ha
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl
žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės
pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir
rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų
zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti
kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrąjį planą.
2) Papildomi uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei
kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai,
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai
dokumentai:
1. bendrieji planai:
1) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų, T00056038
(000132001881),
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
1) Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimas, T00059151
(000132003510), 2013-06-18
2) Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo išdėstymo vietų vilniaus mieste
schema, T00060110 (000132002764), 2011-03-21
3) Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas, T00072197, 2014-07-11
4) Vilniaus miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros iki 2020 metų programa,
T00059150 (000132003418), 2013-04-26
Jul 3, 2017 4:35 PM

5)

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos a, b, c kategorijų gatvių ribų nustatymo schema,
T00060113 (000132002791), 2011-07-19

3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
1) Prieš viešinant detaliojo plano sprendinius pateikti miesto plėtros departamentui peržiūrai
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo
sąlygos:
10.

Vyriausioji specialistė
(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens
pareigos)

11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja

ASTA TIŠKEVIČIENĖ
(parašas)

(vardas, pavardė)

2020-07-03
(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

Pastabos:
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

Jul 3, 2017 4:35 PM

TVIRTINU
(parašas)

Aplinkos apsaugos agentūra
(viešojo administravimo subjekto, juridinio
asmens, institucijos

JUSTINA ČERNIENĖ
atsakingo asmens vardas, pavardė,

Departamento direktorė
pareigos)
(data)

Aplinkos apsaugos agentūra, Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 9

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
2017-07-10 Nr. REG36615

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
Vietovės
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
Kompleksinis
4. Planuojama teritorija:
6,2033 ha
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl
žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės
pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir
rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų
zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti
kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrąjį planą.
2) Papildomi uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei
kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai,
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai
dokumentai:
1. bendrieji planai:
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
1) Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 “Dėl
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”,
nuostatomis, spręsti dėl detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų
atlikimo.
Jul 10, 2017 12:19 PM

2) Planuojamai teritorijai taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d.

3)

4)

5)
6)
7)
8)

įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Gamtinio
karkaso nuostatų reikalavimus.
Planuojant želdynų plotus vadovautis 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“
patvirtinto Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo reikalavimais.
Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugai taikyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų,
XXVII skyriaus reikalavimus.
Inžinerinius tinklus (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo) numatyti prijungti prie
centralizuotosios vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos.
Pateikti atliekų tvarkymo sprendinius.
Vadovautis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-06-30 raštu Nr.
(4)-1.7-2837pateiktais pasiūlymais planavimo sąlygoms (raštas pridedamas).
Vadovautis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybins miškų tarnybos raštu
pateiktais pasiūlymais planavimo sąlygoms

9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo
sąlygos:
10.

Vyriausioji specialistė
(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens
pareigos)

11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja

VIKTORIJA AMŠIEJŪTĖ
(parašas)

(vardas, pavardė)

2020-07-10
(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

Pastabos:
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

Jul 10, 2017 12:19 PM

TVIRTINU
(parašas)

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba
(viešojo administravimo subjekto, juridinio
asmens, institucijos

RIMANTAS STEPONAVIČIUS
atsakingo asmens vardas, pavardė,

Viršininkas
pareigos)
(data)

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Vilniaus m. sav., Pamėnkalnio g. 30

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
2017-06-28 Nr. REG35738

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
Vietovės
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
Kompleksinis
4. Planuojama teritorija:
6,2033 ha
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl
žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės
pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir
rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų
zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti
kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrąjį planą.
2) Papildomi uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei
kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai,
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai
dokumentai:
1. bendrieji planai:
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
1) Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti (patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312).
Jun 28, 2017 3:21 PM

2) Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr.
2-43).
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo
sąlygos:
10.

Vyresnysis inspektorius
(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens
pareigos)

11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja

(parašas)

DAINIUS
KRIŠTAPAVIČIUS
(vardas, pavardė)

2020-06-29
(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

Pastabos:
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

Jun 28, 2017 3:21 PM

TVIRTINU
(parašas)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos
(viešojo administravimo subjekto, juridinio
asmens, institucijos

VITAS KARČIAUSKAS
atsakingo asmens vardas, pavardė,

Skyriaus vedėjas
pareigos)
(data)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus m. sav., Šnipiškių g. 3

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
2017-07-10 Nr. REG36631

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
Vietovės
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
Kompleksinis
4. Planuojama teritorija:
6,2033 ha
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl
žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės
pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir
rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų
zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti
kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrąjį planą.
2) Papildomi uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei
kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai,
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai
dokumentai:
1. bendrieji planai:
1) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų, T00056038
(000132001881),
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
1) Vilniaus miesto dalies, vad. Lazdynais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16079)
teritorijos ribų planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-01-19
sprendimu Nr. 1-659, ,
2) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas U1P)
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos
ribų planas., T00053354 (100002000370), 2010-11-09
3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
Jul 10, 2017 3:13 PM

1)

Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
direktoriaus 2005-04-19 įsakymas Nr. Į-167 ,,Dėl Pasaulinio paveldo objekto – kultūros
paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento
patvirtinimo“, Į-167, 2005-04-19, ,

7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
1) Naudoti duomenis iš Kultūros vertybių registro (http://kvr.kpd.lt/#/);
2) Paveldosaugos dalyje aprašyti sprendinių poveikį kultūros paveldo vietovės vertingosioms
savybėms, tarp jų 2.2.3. 7.2.2.3. atviros erdvės - visuomeninės paskirties erdvė (sporto
aikštynai) R teritorijos dalyje tarp pušų masyvo ir Laisvės prospekto (-; TRP; BR Nr.1;
IKONOGR Nr. 6; FF Nr. 2; 2013 m.), 2.1.7. gamtiniai elementai - želdiniai: pušynų masyvai
Š, ŠV ir PR teritorijos dalyse, jų pobūdis (-; TRP; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 2-6, 10-11; FF Nr.
01-03, 14, 38-39, 43; 2013 m.), 2.2.5. panoramos - nuo kairiojo Neries kranto, formuojamas
vertikalių dominančių – šešiolikaukščių gyvenamųjų namų, iškylančių virš pušyno (-;
IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 38-39; 2013 m.);
3)
4)

9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo
sąlygos:
10.

Vyriausiasis specialistas
(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens
pareigos)

11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja

ARTŪRAS SAKALAUSKAS
(parašas)

(vardas, pavardė)

2022-07-10
(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

Pastabos:
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

Jul 10, 2017 3:13 PM

TVIRTINU
(parašas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamentas
(viešojo administravimo subjekto, juridinio
asmens, institucijos

VIRGINIJUS PAUŽA
atsakingo asmens vardas, pavardė,

Direktorius
pareigos)
(data)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas, Vilniaus m.
sav., Konstitucijos pr. 3

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
2017-07-04 Nr. REG36276

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
Vietovės
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
Kompleksinis
4. Planuojama teritorija:
6,2033 ha
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl
žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės
pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir
rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų
zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti
kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrąjį planą.
2) Papildomi uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei
kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai,
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai
dokumentai:
1. bendrieji planai:
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:

Jul 4, 2017 1:58 PM

1) 1)nagrinėjamos teritorijos eismo jungtį (-is) planuoti su Laisvės pr. ir Oslo g., susiejus jų

sprendinius su teritorijoje galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, išlaikant minimalius
atstumus tarp sankryžų ir įvažiavimų / išvažiavimų pagal statybos techninio reglamento STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus;
2) 2)teritoriją ribojančių gatvių pagrindinius techninius parametrus nustatyti vadovaujantis STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
3) 3)Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis
VMS administracijos direktoriaus 2009-10-15 patvirtintu įsakymu Nr. 30-1783 „Techninių
eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašas“ ir VMS
tarybos 2006-06-26 sprendimu patvirtintomis „Saugaus eismo reguliavimo priemonių
įrengimo Vilniaus mieste rekomendacijomis“.
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo
sąlygos:
10.

Vyriausiasis specialistas
(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens
pareigos)

11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja

MARIJA JOTEIKIENĖ
(parašas)

(vardas, pavardė)

2020-07-04
(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

Pastabos:
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

Jul 4, 2017 1:58 PM

TVIRTINU
(parašas)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(viešojo administravimo subjekto, juridinio
asmens, institucijos

RAIMONDAS VAIDGINAS
atsakingo asmens vardas, pavardė,

Vedėjas
pareigos)
(data)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus m.
sav., Kalvarijų g. 153

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
2017-06-27 Nr. REG35570

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo Laisvės pr. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
Vietovės
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
Kompleksinis
4. Planuojama teritorija:
6,2033 ha
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl
žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklype Laisvės
pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir
rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų
zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, nustatyti
kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrąjį planą.
2) Papildomi uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei
kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai,
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai
dokumentai:
1. bendrieji planai:
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:

Jun 27, 2017 1:29 PM

1) įvertinti esamiems ir planuojamiems objektams nustatytas specialiąsias žemės ir miško

2)

3)
4)

5)
6)

7)

naudojimo sąlygas, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „ Dėl
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ reikalavimais;
užtikrinti natūralaus apšvietimo sąlygas planuojamuose objektuose. Planuojant statinius turi
būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose
teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti natūralaus apšvietimo reikalavimai;
įvertinti poreikius ir užtikrinti saugaus geriamojo vandens tiekimą bei numatyti saugius
buitinių nuotekų ir buitinių atliekų tvarkymo būdus;
įvertinti planuojamos komercinės veiklos bei su ja susijusio transporto srautų poveikį
(triukšmo ir oro taršos) esamai teritorijai bei besiribojančioms su planuojama teritorija, šio
poveikio pakitimus realizuojant planavimo sprendinius. Nustačius galimą neigiamą poveikį
numatyti ir realizuoti kompensacines priemones;
numatyti infrastruktūros objektų išdėstymą, užtikrinant saugius atstumus nuo automobilių
parkavimo aikštelių iki esamų ir planuojamų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų;
numatant planuojamuose sklypuose vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuri patenka į ūkinės
komercinės veiklos rūšių, kurioms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sąrašus bei
nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkinės
veiklos apribojimai, vadovautis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19
d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių
patvirtinimo“ ir Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „ Dėl Specialiųjų žemės
ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, reikalavimais;
numatant planuojamoje teritorijoje vykdyti ūkinę veiklą, kuri patenka į Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede nurodytą
planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo,
rūšių sąrašą, šis vertinimas turi būti atliekamas teritorijų planavimo dokumentų rengimo
metu ir turi būti baigtas iki Nuolatinės statybų komisijos posėdžio;

9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo
sąlygos:
10.

Vyriausiasis specialistas
(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens
pareigos)

11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja

EITVYDAS TAUJANSKAS
(parašas)

(vardas, pavardė)

2020-06-29
(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

Pastabos:
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.

Jun 27, 2017 1:29 PM
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Sklypo Laisvės pr.10 Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas

2 priedas. Grafiniai priedai
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alt. 125 m
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Pėsčiųjų tiltas
Planuojamos teritorijos riba

PJŪVIS 1-1

Geležinio Vilko g.

Oslo g.
Planuojami pastatų tūriai Laisvės pr. 10

Laisvės pr.

Laisvės pr.
Geležinio Vilko g. 2 (buv. "Velgos" gamyklos teritorija")
Neris

DP 55454

·

2

·
·

Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veikos mastų detaliojo plano
(reg. Nr. 712) sprendinių koregavimo (planuojamos teritorijos) ribos
Gretimose teritorijose galiojančių detaliųjų planų ribos
Esamų statinių aukščiai:

·

DP 712

·

DP 1547

·

DP 2081

·

DP 3901
DP
1547

·

·

SP

·

Sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano (reg. Nr. 55454) statybos zona;
nustatyta maks. statinių aukščio altitudė - 132 m; statinių aukštis - 35 m.
Rengiamas Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veikos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinių koregavimas;
numatomos statybos zonos ir statinių aukščių altitudės - 134 m (statinių aukštis - <35 m.) ir 122 m (statinių aukštis - <23 m).
Teritorjjos šalia parodų g. 9 detaliojo plano (reg. Nr. 1547) statybos zona;
nustatyta statinių aukščio altitudė - 109-115 m, statinių aukštis - 14-20 m.
Sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 2081) statybos zonos;
nustatytos statinių aukščio altitudės - 142 m (statinių aukštis - 35 m); alt. 139 m (statinių aukštis - 35 m); 125 m (statinių aukštis - 23 m).
Sklypo Geležinio Vilko g. 9A ir jo gretimybių detaliojo plano (reg. Nr. 3901) statybos zonos;
nustatytos statinių aukščio altitudės - 144 m (statinių aukštis - 30 m); alt. 123 m (statinių aukštis - 9 m).
Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste teritorijoje tarp Geležinio Vilko g., Laisvės pr. ir Neries upės specialusi splanas;
nustatytos statinių aukščio altitudės: zona T-1 - 201 m (statinių aukštis - 88 m); zona T-2 - 176 m (statinių aukštis - 66 m); zona T-3 - 155 m (statinių aukštis - 48 m).
Planuojamas užstatymas Laisvės pr. 10 iki 35 m.
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Geležinio Vilko g. 2 (buv. "Velgos" gamyklos teritorija")

PJŪVIS 2-2

DP
2664

1

Planuojami pastatų tūriai Laisvės pr. 10

DP 2664

·

DP 2634

·

DP 55454

·

DP 712

·
·

Sklypų Oslo g. 5 ir Oslo g. 5A detaliojo plano (reg. Nr. 2664) statybos zona;
nustatyta maks. statinių aukščio altitudė - 135,5 m; statinių aukštis - 29,5 m.
Sklypų Oslo g. 1, Šiltnamių g. 26 detaliojo plano (reg. Nr. 2634) statybos zona;
ustatyta statinių aukščio altitudė - 108,5 m; statinių aukštis - 10 m.
Sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano (reg. Nr. 55454) statybos zona;
nustatyta maks. statinių aukščio altitudė - 132 m; statinių aukštis - 35 m.
Rengiamas Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veikos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinių koregavimas;
numatomos statybos zonos ir statinių aukščių altitudės - 134 m (statinių aukštis - < 35 m.) ir 122 m (statinių aukštis - < 23 m).
Planuojamas užstatymas Laisvės pr. 10 iki 35 m.
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA
ESAMA SKLYPO RIBA
STATYBOS RIBA

Teritoijos
Nr.

Sklypo
Nr.

Sklypo
plotas,
m²

SKIRTINGŲ REŽIMŲ RIBA

Teritorijos
naudojimo
tipas

GATVĖS RAUDONOJI LINIJA

Leistinas pastatų aukštis
(sklypo dalyse )
Žemės
Žemės
naudojimo
Nuo
žemės
naudojimo būdai
paskirtis
Altitudė, m
paviršiaus,
m

Anžeminio
užstatymo
tankis, %

Užstatymo
intensyvumas

Užstatymo
tipas

PAPILDOMI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI
Galimi žemės sklypų
dydžiai
Mažiausi,
m²

Didžiausi,
m²

Priklausomųjų
želdynų ir
želdinių teritorijų
dalys, %

Servitutai

Pastatų
aukštų
skaičius
(sklypo
dalyse)

Automobilių
statymo
reglamentas

Statinių
paskirtys

VILNIAUS MIESTO DALIES, VAD. LAZDYNAIS (U.K. 16079) TERITORIJA

1A.

MIŠKO ŽEMĖ

≤ 23 m

STATYBOS ZONA

ESAMI PĖSČIŲJŲ ŠALIGATVIAI

34

1.

1.

62033

SK

Kita

teritorijos (K)*

1B.
≤ 32,6 m

1B.
alt. ≤ 134,10

≤ 30

≤ 2,0

Laisvo
planavimo

-

-

≥ 10 % ;
≥ 40 % ***

S1
1518 m²

Rekreacinės

ESAMAS GAISRINIS HIDRANTAS/ HIDRANTO NR.

1B.

≤ 8 a.

teritorijos (R)*

TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS - PASLAUGŲ TERITORIJA

PA

1A.

≤ 6 a.

Komericinės
paskirties
objektų

SERVITUTAS

ĮVAŽIAVIMAI/ IŠVAŽIAVIMAI

1A.
alt. ≤ 122,00

1C**
-

TERITORIJOS NAUDOJIMO BŪDAI:
KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS

1C**
-

Negyvenamieji
viešbučių,
administracinės,
prekybos, paslaugų,
maitinimo, kultūros,
mokslo, gydymo, sporto,
religinės, poilsio
paskirties pastatai.

Požeminė
saugykla,
antžeminės
aikštelės

1
3
5

2
4
6

TERITORIJOS NUMERIS
TERITORIJOS PLOTAS
TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI:
1 - galimas žemės naudojimo būdas
2 - leistinas pastatų aukštis (m)
3 - leistinas žemės sklypų užstatymo tankis (%)
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (vieneto dalimis)
5 - užstatymo tipas
6 - automobilių statymo reglamentas

Teritorija tvarkoma vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (LR
Vyriausybės nutarimas Nr. 343, 1992-05-12, ir naujos redakcijos) skyrių reikalavimais:
- I - ryšių linijų apsaugos zonos;
- V - aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona;
- XX - požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;
- XXVI - miško naudojimo apribojimai;
- XXVI - saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;
- XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Servitutas S1 - teisė važiuoti transporto priemonėmis; teisė naudotis pėsčiųjų taku.

*- komercinės paskirties objektų teritorijos plotas - 29362 m², rekreacinės teritorijos 32671 m².

**- statybos zona 1C. skirta antžeminei automobilių aikštelei įrengti;
*** - nustatoma priklausomųjų želdynų norma komercinės paskirties objektų teritorijos

1C**
-

sklypo daliai - ≥10%, rekreacinės teritorijos sklypo daliai - ≥40%.

REKREACINĖS TERITORIJOS
1
62033

Kiti reglamentai

Pastabos:
1. Vadovaujantis Miškų įstatymo 4 str. 3 d., privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis, jeigu privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės plotas yra arba
tampa mažesnis kaip 5 hektarai. Planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje įsiterpusios miško žemės plotas ~ 78 m² .
2. Statinių statyba neišlaikant reglamentuotų atstumų iki sklypo ribos galima gavus gretimo sklypo savininko rašytinį sutikimą (pagal STR 1.05.01:2017
dokumentai. Statybos
Statybos sustabdymas.
arba vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 3 priedo reikalavimais.
3. Požeminis užstatymas galimas visoje planuojamoje teritorijoje, vadovaujantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 3 priedo reikalavimais. Kiemo statinių (atraminių sienučių, atitvarų, biokonstrukcijų, aikštelių,
pandusų, mažosios architektūros formų ir kitų gerbūvio elementų) galimybė numatoma visame sklype; konkreti vieta bus parinkta techninio projekto metu, atsižvelgiant į STR ir kitų teisės aktų reikalavimus.
4. Įvažiavimų, išvažiavimų ir gatvių elementų techniniai parametrai konkretizuojami techninio projekto stadijoje.
5. Atstumai nuo planuojamų automobilių aikštelių ir įvažiavimų į požeminę saugyklą iki aplinkinių pastatų išlaikomi pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimus.
6. Esamų požeminių inžinerinių tinklų iškėlimas iš planuojamos statybos zonos ribų, naujų inžinerinių tinklų projektavimas ar planuojamo užstatymo prijungimas prie esamų centralizuotų miesto inžinerinių tinklų bus sprendžiamas
techninio projekto stadijoje pagal poreikį, gavus eksploatuojančių organizacijų technines sąlygas. Kol neparengtas techninis projektas ir neiškelti esami inžineriniai tinklai, galioja Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų skyrių
reikalavimai.
7. Pastatai sklype išdėstomi užtikrinant gaisrinę saugą, vadovaujantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai", STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11 priedo, STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio
reikalavimai. Gaisrinė sauga" reikalavimais, LR Aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai
reikalavimai".
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SP - zona T-2
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alt. 176 m

alt. 166 m

alt. 159 m
SP - zona T-3

alt. 148 m
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alt. 132 m
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alt. 132 m

alt. 142 m

alt. 139 m

DP 2081

alt. 134 m

alt. 155 m
alt. 144 m
DP 2081

DP 3901

DP 55454
DP 2081
DP 1547

alt. 125 m

alt. 123 m

DP 3901

alt. 115 m

Oslo g.
alt. 99 m

alt. 99 m

Pėsčiųjų tiltas
Planuojamos teritorijos riba

PJŪVIS 1-1

Geležinio Vilko g.

Oslo g.
Planuojami pastatų tūriai Laisvės pr. 10

Laisvės pr.

Laisvės pr.
Geležinio Vilko g. 2 (buv. "Velgos" gamyklos teritorija")
Neris

DP 55454

·

2

·
·

Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veikos mastų detaliojo plano
(reg. Nr. 712) sprendinių koregavimo (planuojamos teritorijos) ribos
Gretimose teritorijose galiojančių detaliųjų planų ribos
Esamų statinių aukščiai:

·

DP 712

·

DP 1547

·

DP 2081

·

DP 3901
DP
1547

·

·

SP

·

Sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano (reg. Nr. 55454) statybos zona;
nustatyta maks. statinių aukščio altitudė - 132 m; statinių aukštis - 35 m.
Rengiamas Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veikos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinių koregavimas;
numatomos statybos zonos ir statinių aukščių altitudės - 134 m (statinių aukštis - <35 m.) ir 122 m (statinių aukštis - <23 m).
Teritorjjos šalia parodų g. 9 detaliojo plano (reg. Nr. 1547) statybos zona;
nustatyta statinių aukščio altitudė - 109-115 m, statinių aukštis - 14-20 m.
Sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 2081) statybos zonos;
nustatytos statinių aukščio altitudės - 142 m (statinių aukštis - 35 m); alt. 139 m (statinių aukštis - 35 m); 125 m (statinių aukštis - 23 m).
Sklypo Geležinio Vilko g. 9A ir jo gretimybių detaliojo plano (reg. Nr. 3901) statybos zonos;
nustatytos statinių aukščio altitudės - 144 m (statinių aukštis - 30 m); alt. 123 m (statinių aukštis - 9 m).
Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste teritorijoje tarp Geležinio Vilko g., Laisvės pr. ir Neries upės specialusi splanas;
nustatytos statinių aukščio altitudės: zona T-1 - 201 m (statinių aukštis - 88 m); zona T-2 - 176 m (statinių aukštis - 66 m); zona T-3 - 155 m (statinių aukštis - 48 m).
Planuojamas užstatymas Laisvės pr. 10 iki 35 m.
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Geležinio Vilko g. 2 (buv. "Velgos" gamyklos teritorija")

PJŪVIS 2-2

DP
2664

1

Planuojami pastatų tūriai Laisvės pr. 10

DP 2664

·

DP 2634

·

DP 55454

·

DP 712

·
·

Sklypų Oslo g. 5 ir Oslo g. 5A detaliojo plano (reg. Nr. 2664) statybos zona;
nustatyta maks. statinių aukščio altitudė - 135,5 m; statinių aukštis - 29,5 m.
Sklypų Oslo g. 1, Šiltnamių g. 26 detaliojo plano (reg. Nr. 2634) statybos zona;
ustatyta statinių aukščio altitudė - 108,5 m; statinių aukštis - 10 m.
Sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano (reg. Nr. 55454) statybos zona;
nustatyta maks. statinių aukščio altitudė - 132 m; statinių aukštis - 35 m.
Rengiamas Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veikos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinių koregavimas;
numatomos statybos zonos ir statinių aukščių altitudės - 134 m (statinių aukštis - < 35 m.) ir 122 m (statinių aukštis - < 23 m).
Planuojamas užstatymas Laisvės pr. 10 iki 35 m.
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1

Triukšmo vertinimo metodika

Su planuojama teritorija Laisvės pr. 10 Vilniaus m. sav. susijusios planuojamos veiklos bei
autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa
CadnaA (versija 4.5.151).
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar
kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs, taškiniai, plotiniai, tūriniai), įvertinant pastatų, kelių,
tiltų bei kitų inžinerinių statinių parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, meteorologines
sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti prieštriukšminių
priemonių konstrukcines savybes, triukšmo izoliacijos, atspindžio ar absorbcijos koeficientus.
Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų
modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos
patvirtintomis metodikomis ir standartais: autotransportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO
9613, geležinkeliams – SRM II, oro transportui – ECAC. Doc. 29 bei Europos Parlamento ir
Europos Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.
Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant mobilių, taškinių, plotinių ir tūrinių ūkinės veiklos
triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų
ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus,
palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių
variantą.
Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų
izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų yra
1 dB(A). Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje kai vertinamoje teritorijoje vyrauja
mažaaukščiai gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai arba 4,0 m aukštyje kai
teritorijoje vyrauja daugiaaukščiai pastatai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika.
Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika
(Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of
calculation). Priimtos standartinės meteorologinės sąlygos triukšmo slėgio lygio
skaičiavimams: aplinkos temperatūra 10 oC, o santykinis drėgnumas 70 %. Skaičiuojant
triukšmo sklaidą, triukšmo slėgio lygis vertinamas prie 500 Hz dažnio. Triukšmo sklaidos
skaičiavimo žingsnio dydis, vertinant planuojamos veiklos bei autotransporto sukeliamą
triukšmo lygį – dx(m): 2; dy(m): 2.
Prognozuojamas planuojamos veiklos triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso
slėgio lygį LAeqT. Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis
HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais
ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais. Skaičiuojamas ekvivalentinis dienos, vakaro ar
nakties periodų triukšmo lygis, įvertinant du variantus:
 Įvertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą
triukšmą, pridedant dėl planuojamos veiklos padidėsiantį autotransporto srautą;
 Įvertinant planuojamos veiklos sukeliamą triukšmą.
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Vertinant autotransporto sukeliamą triukšmą viešo naudojimo gatvėse ir keliuose, taikytas
HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas, ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą - HN 33:2011 1 lentelės 4
punktas. HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 punktai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas
Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triukšmo (3 punktas)
Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje ūkinės
komercinės veiklos (4 punktas)

Paros laikas,
val.

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax),
dBA

6–18

65

70

18–22

60

65

22–6

55

60

6–18

55

60

18–22

50

55

22–6

45

50

Remiantis HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamojoje aplinkoje,
prie gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribų arba nedidesniu nei 40 m atstumu nuo
gyvenamojo pastato fasado.

2

Informacija apie vertintus triukšmo šaltinius

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie veiks
planuojamoje teritorijoje Laisvės pr. 10, Vilniaus m. sav. Skaičiavimai atliekami 1-ajam
detaliojo plano koregavimo etapui.
Mobilūs triukšmo šaltiniai:
 41 vietos antžeminė lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri numatyta prie
pietinės 1-ojo detaliojo plano koregavimo etapo sklypo ribos;
 26 vietų antžeminė lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri numatyta prie rytinės
1-ojo detaliojo plano koregavimo etapo sklypo ribos;
 37 vietų antžeminė lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri numatyta prie rytinės
1-ojo detaliojo plano koregavimo etapo sklypo ribos;
 24 vietų antžeminė lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri numatyta prie
vakarinės 1-ojo detaliojo plano koregavimo etapo sklypo ribos;
 100 vietų antžeminė lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri numatyta prie
pietinės 2-ojo detaliojo plano koregavimo etapo sklypo ribos;
 742 lengvosios autotransporto priemonės per dieną, atvyksiančios į lengvųjų
automobilių stovėjimo aikšteles. 228 autotransporto priemonės atvyks į antžemines
stovėjimo aikšteles ir 514 į požemines, kurios numatytos 1-ojo detaliojo plano
koregavimo etapo ribose.
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Lengvųjų autotransporto priemonių judėjimo keliai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai, o
stovėjimo aikštelės kaip plotiniai triukšmo šaltiniai. Autotransporto priemonės į planuojamą
teritoriją atvyks ir iš jos išvyks tik dienos (6-18 val.) metu.
Privažiavimo keliai iki planuojamos teritorijos Laisvės pr. 10, Vilniaus m. sav. numatyti iš
rytinės ir vakarinės pusių, pasukant iš Laisvės pr. ir Oslo g. Atliekant autotransporto sukeliamo
triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
(VMPEI) viešojo naudojimo Laisvės pr. ir Oslo g., prie kurio pridėtas autotransporto srautas,
padidėsiantis dėl planuojamos teritorijos. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijos bendrojo plano keitimo brėžinyje „Susisiekimo sistema. Valandinė transporto srautų
kartograma“ 2016 m. gruodžio 7 d. pateiktais duomenimis, valandinis autotransporto srautas
Laisvės pr. buvo 2710 aut./val., o Oslo g. 4415 aut./val. Valandiniai autotransporto srautai
perskaičiuoti į vidutinį metinį paros eismo intensyvumą, o siekiant įvertinti metinį
autotransporto srauto augimą, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas perskaičiuotas
2017 m. Duomenys, apie triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudotą autotransporto srauto
intensyvumą pateikti 2 lentelėje. Sunkiojo autotransporto procentinė dalis bendrame sraute
nustatyta vadovaujantis „Aplinkos triukšmo strateginio kartografavimo organizavimo ir
įgyvendinimo pavyzdinis modelis“ metodikos 11 lentelės duomenimis.
2 lentelė. Autotransporto srautų intensyvumas viešo naudojimosi gatvėse
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
(VMPEI)
Gatvė, gatvės atkarpa

VISO autotransporto,
aut./parą

Tame tarpe sunkiojo
autotransporto
diena/vakaras/naktis, %

Laisvės pr.

39875

10/6/3

Oslo g.

64963

10/6/3

3

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant planuojamos veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas tik dienos triukšmo lygis,
kadangi mobilūs triukšmo šaltiniai planuojamoje teritorijoje Laisvės pr. 10, Vilniaus m. sav.
gali veikti tik dienos metu.
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje Lazdynų g. Nr. 2A, Architektų g. Nr. 8, Nr. 10, Nr. 20, Nr. 36 ir Nr. 44. Vertinamoje
teritorijoje esantys gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai yra daugiaaukštės
statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 4,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus.
Planuojamos veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė. Prognozuojamas planuojamos veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamųjų ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
Gyvenamosios paskirties
pastatai
Lazdynų g. Nr. 2A
Architektų g. Nr. 8
Architektų g. Nr. 10
Architektų g. Nr. 20

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
33
25
33
28
-

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

5
Sklypo Laisvės pr. 10 Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimas
Triukšmo vertinimo ataskaita
Gyvenamosios paskirties
pastatai
Architektų g. Nr. 36
Architektų g. Nr. 44

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
31
38
-

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo
ribinio dydžio, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4
punktą.
Planuojamoje teritorijoje veikla bus vykdoma tik dienos metu, todėl planuojamos veiklos
sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje vakaro ir nakties metu nepadidės.
Planuojamos veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 1:
„Planuojamos veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“.

4

Autotransporto sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant autotransporto sukeliamą triukšmą, vertinamas tik dienos triukšmo lygis, kadangi
su planuojama veikla susijęs autotransportas, į planuojamą teritoriją atvyks ir iš jos išvyks tik
dienos metu. Autotransporto triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinant esamą ir
planuojamą situacijas, siekiant nustatyti autotransporto srautų sukeliamą triukšmo lygio pokyti
viešojo naudojimo gatvėse prieš ir po projekto įgyvendinimo planuojamoje teritorijoje Laisvės
pr. 10, Vilniaus m. sav:
 Esama situacija: neįvertinus autotransporto srauto, padidėsiančio dėl planuojamos
teritorijos;
 Planuojama situacija: įvertinus autotransporto srautą, padidėsiantį dėl planuojamos
teritorijos.
Atliekant esamos situacijos triukšmo sklaidos skaičiavimą, vertinamas tik esamas vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse, o skaičiuojant planuojamą
situaciją, prie vidutinio metinio paros eismo intensyvumo, pridėtas autotransporto srautas,
padidėsiantis dėl planuojamos teritorijos.
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, esančioje arčiausiai viešojo naudojimo Laisvės pr. ir Oslo g, kuriomis naudosis su
planuojama teritorija susijęs autotransportas. Artimiausi gyvenamosios ar visuomeninės
paskirties pastatai, kurių aplinkoje vertinamas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis yra
Lazdynų g. Nr. 2A ir Nr. 14, Architektų g. Nr. 2, Nr. 38, Nr. 40 ir Nr. 44. Vertinamoje
teritorijoje esantys gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatai yra daugiaaukštės
statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 4,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus.
Autotransporto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė. Esamas ir planuojamas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamųjų
ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
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Triukšmo vertinimo ataskaita

Gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties
pastatai, adresas
Lazdynų g. Nr. 2A
Lazdynų g. Nr. 14
Architektų g. Nr. 2
Architektų g. Nr. 38
Architektų g. Nr. 40
Architektų g. Nr. 44

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
Nakties
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Esama
Planuojama
Esama
Planuojama
Esama
Planuojama
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
62
62
68
68
69
69
58
58
58
58
64
64
-

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Modeliavimo rezultatai rodo, kad viešo naudojimosi gatvėmis pravažiuojančio autotransporto
srauto, prie kurio pridėtas ir autotransporto srautas, padidėsiantis dėl planuojamos teritorijos,
sukeliamas triukšmo lygis gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje Lazdynų
g. Nr. 2A, Architektų g. Nr. 38, Nr. 40 ir Nr. 44 dienos metu neviršys triukšmo ribinio dydžio,
reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.
Įvertinus esamą situaciją, triukšmo lygis gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje Lazdynų g. Nr. 14 ir Architektų g. Nr. 2 dienos metu 3-4 dB(A) viršija triukšmo ribinį
dydį reglamentuojamą pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Lyginant esamą situaciją su
planuojamą, triukšmo lygis šių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
dienos metu nepadidėja.
Planuojamoje teritorijoje veikla bus vykdoma tik dienos metu, todėl su planuojama teritorija
susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamųjų ar visuomeninės
paskirties pastatų aplinkoje vakaro ir nakties metu nepadidės.
Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 2:
„Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“.
Išvados
 Prognozuojama, kad su planuojama teritorija Laisvės pr. 10 Vilniaus m. sav. susijusios
planuojamos veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinio dydžio,
reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
 Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama
teritorija Laisvės pr. 10 Vilniaus m. sav. susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo
lygis artimiausių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje Lazdynų
g. Nr. 2A, Architektų g. Nr. 38, Nr. 40 ir Nr. 44 dienos metu neviršys triukšmo ribinio
dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą, o prie gyvenamųjų ar
visuomeninės paskirties pastatų Lazdynų g. Nr. 14 ir Architektų g. Nr. 2, kurių aplinkoje
triukšmo ribinis dydis dienos metu yra viršijamas, triukšmo lygis po projekto
planuojamoje teritorijoje Laisvės pr. 10 Vilniaus m. sav. įgyvendinimo nepadidės.
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Triukšmo vertinimo ataskaita
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Priedas Nr. 1: Planuojamos veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai

PLANUOJAMOS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3500 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- sklypo riba;
- kelias;
- pastatas;
- miškas ir krūmynai,
- detaliojo plano 1-ojo ir 2-ojo koregavimo etapų riba,
- automobilių stovėjimo aikštelė,

Priedas Nr. 2: Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (esama situacija)
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:4000 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

- sklypo riba;

Sutartiniai žymėjimai:
- kelias;
- pastatas;
- miškas ir krūmynai,

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (planuojama situacija)
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:4000 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- sklypo riba;
- kelias;
- pastatas;
- miškas ir krūmynai,
- detaliojo plano 1-ojo ir 2-ojo koregavimo etapų riba.

32
Sklypo Laisvės pr.10 Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas
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1.

Įvadas
UAB "Geotestus" 2017 m. rugpjūčio mėn., UAB "Vastint Lietuva" užsakymu atliko preliminarųjį
ekogeologinį tyrimą teritorijoje Laisvės pr. 10, Vilniaus m. sav.
Ataskaitai parengti papildomai naudoti ankstesnių geologinių tyrimų [5] bei Lietuvos geologijos
tarnybos fondo duomenys.

1.1

Bendra tyrimų objekto ir jo apylinkių apžvalga
Tyrimo plotas yra pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje. (1 pav.). Bendras sklypo plotas – 6,2 ha.
Tyrimo plotas šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse apribotas Laivės prospekto ir Oslo gatvės. Ties
vakarine tirto ploto riba nedidelis miško masyvas, už kurio – Lazdynų mikrorajonas. Ties rytine
sklypo riba, už ~30 m – Lukoil degalinė (2 pav.).
Tyrimo plote nėra potencialios geologinės taršos židinių. Teritorijoje, spendžiant pagal
infrastruktūros liekanas (suoliukai, aikštyno kontūras), buvo vykdoma rekreacinio pobūdžio veikla
(1 ir 2 nuotraukos).

Nuotr. 1 Vaizdas iš pietų į šiaurę

Nuotr. 2 Vaizdas iš šiaurės į pietus

Artimiausias vandens telkinys – už ~600 m pietryčių kryptimi esanti Neries upė. Artimiausia
saugoma teritorija – už ~2 km šiaurės kryptimi esantis Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis. Tirtas
plotas patenka į Vingio vandenvietės AZ cheminės taršos apribojimo 3a sektorių.
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Pagal LAND 9:2009 [1] ir „Cheminėmis medžiagomis
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ [2], pagal jautrumą taršai, tirta
teritorija yra priskiriama jautrių taršai (II kategorijos) grupei, nes tirtas plotas patenka į Vingio
vandenvietės AZ cheminės taršos apribojimo 3a sektorių.
Ankščiau šioje teritorijoje ekogeologinis tyrimas nebuvo atliekamas.

1.2

Tiriamųjų darbų programa ir tikslai
Tiriamųjų darbų programą sudarė paruošiamieji ir gręžimo darbai, vandens ir grunto mėginių
paėmimas, jų laboratoriniai tyrimai, topografiniai darbai, gautų duomenų bei archyvinės medžiagos
analizė ir šios ataskaitos paruošimas ir pateikimas vertinti Lietuvos geologijos tarnybai.
Preliminariojo ekogeologinio tyrimo programoje buvo numatyti šie tikslai:
•

nustatyti sklypo geologines - hidrogeologines sąlygas (aeracijos zonos litologiją, vandeningo
sluoksnio slūgsojimo gylį, vandens tekėjimo kryptį),

•

nustatyti gruntinio vandeningo horizonto faktinį hidrocheminį foną,

UAB ‘‘Geotestus‘‘
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•
•

įvertinti aeracijos zonos taršą cheminėmis medžiagomis.
pagal faktinius tyrimo duomenis įvertinti objekto pavojingumą aplinkai normatyvinių

reikalavimų atžvilgiu.
Darbų metu buvo išsiaiškintas sklypo viršutinės litosferos dalies geologinis pjūvis, nustatytas
gruntinio sluoksnio slūgsojimo gylis bei gruntinio vandens tekėjimo kryptis. Taip pat paimti mėginiai
dirvožemio, aeracijos zonos bei gruntinio vandeningo sluoksnio ekogeocheminei būklei įvertinti.

1 pav. Tyrimo vietos apžvalginė schema (pagrindas GDR50LT©NŽT)
Tirto ploto centro koordinatės X – 6060437, Y – 578766 (LKS – 94)
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2 pav. Tirtos teritorijos gretimybių apžvalginė schema
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2.

Tiriamųjų darbų metodika
Atliekant tyrimus remtasi:
•

„Ekogeologinių tyrimų reglamentas“. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr.1-111 [3].

•

“Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai”. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. D1-583.
Ekogeologinio tyrimo apimtys nustatytos pagal ekogeologinių tyrimų reglamento V skyriaus 12
poskyrio reikalavimus.

2.1

Gręžimo darbai
Tiriamųjų gręžinių vietų išdėstymas parodytas 4 pav.
Sklype, ankstesnių tyrimų metu 2015 metais [5], buvo išgręžti ir įrengti 5 stebimieji gręžiniai (2
priedas). Gręžiniai skirti gruntinio vandens lygio stebėsenai. Dalis šių gręžinių panaudota gruntinio
vandens mėginių paėmimui šio tyrimo tikslams. Likusios teritorijos dalies, ir grunto mėginių
paėmimui, papildomai išgręžti 8 tiriamieji gręžiniai iki 1 m gylio.
Paėmus grunto mėginius 8 tiriamieji gręžiniai likviduoti, gręžskylės užpiltos gręžimo šlamu.
Gręžinių koordinatės ir absoliutiniai aukščiai pateikti 2 priede.

2.2

Laboratoriniai tyrimai
Vandens ir grunto tyrimai
Vandens mėginiuose nustatyta: gręž. Nr. 1, 3, 5 - pilna cheminė analizė, ChDS (cheminis deguonies
sunaudojimas), PI (permanganatinė skaičius), aromatinių angliavandenilių ir sunkiųjų metalų (Pb,
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn) koncentracija, gręž. Nr. 3 - naftos produktų indeksas.
Dirvožemio mėginiuose nustatyta: Nr. 4, 5, 6, 7, 8 - sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)
koncentracija; Nr. 1, 2, 3 - daugiaciklių aromatinių angliavandenilių koncentracija. Grunto
mėginiuose nustatyta: Nr. 5, 6, 8 - naftos produktų koncentracija (svorio metodas), organinės anglies
kiekis, granuliometrinė sudėtis.
Laboratorinių tyrimų rezultatai pateikti 5 ir 6 prieduose. Rezultatų analizė – 3.1 - 3.3 poskyriuose.
Tyrimai atlikti UAB “Vandens tyrimai” (Leid. Nr. 983766). Laboratorijos leidimas pateiktas 1
priede. Granuliometrinė sudėtis nustatyta Vilniaus universiteto hidrogeologijos ir inžinerinės
geologijos katedros laboratorijoje.
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4 pav. Faktinės medžiagos schema
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3.

Tyrimų rezultatai

3.1

Trumpa vietovės geologinių - hidrogeologinių sąlygų charakteristika
Geologinės sąlygos
Geologinė sąranga ir hidrogeologinės sąlygos apibūdinamos pagal ankščiau atliktų tiriamųjų darbų
rezultatus[5], bei Lietuvos geologijos tarnybos fondinę medžiagą.
Tyrimų sklypo reljefas yra dalinai pakeistas, kadangi sklype yra piltinio grunto sluoksnis, kurio storis
labai įvairus ir kinta nuo 0,5 m (šiaurinė dalis) iki 3,6 m (pietinė dalis). Šis gruntas aptiktas
gręžiniuose Nr. 2-5, ir slūgso iki 0,5-3,6 m gylio nuo žemės paviršiaus. Didžiausias šio grunto
sluoksnio storis (3,2-3,6 m) aptiktas gręžiniuose Nr. 4 ir 5 - pietinėje sklypo dalyje. Piltinis gruntas
sudarytas iš smėlio su statybinėmis atliekomis.
Po technogeninio grunto storyme, iki gręžiniais pasiekto gylio (16,5 – 20,0 m), slūgso Baltijos
posvitės (aIIIbl) aliuvinės ir Žemaitijos posvitės (g II žm) glacialinės nuogulos. Aliuvinės nuogulos
aptiktos visuose gręžiniuose po augaliniu sluoksniu (gręž. Nr. 1) ir piltiniu gruntu (gręž. Nr. 2 - 5),
kur gręžiniuose Nr. 1 - 4 sluoksnio padas tyrimais nepasiektas, o gręžinyje Nr. 5 iki 16,0 m gylio.
Viršutinėje dalyje iki 3,2 - 7,1 m gylio slūgso stambus žvyras su rieduliais, žvyringas, smulkus ir
dulkingas smėlis bei gręžinyje Nr. 3 dulkingas molis (1,6 - 3,6 m gylio intervale). Po minėtais
gruntais gręžiniuose Nr. 1 - 4 iki tyrimų metu pasiekto gylio (19,0 - 20,0 m), o gręžinyje Nr. 5 iki
16,0 m slūgso vidutinio rupumo smėlis. Moreninės nuogulos aptiktos tik gręžinyje Nr. 5 nuo 16,0
m gylio. Tai moreninis smėlingas dulkingas molis. Moreninio smėlingo dulkingo molio sluoksnio
padas tyrimų metu gręžiniais nebuvo pasiektas (gręžinio Nr. 5 gylis 16,5 m).
Pagal LGT fondinę medžiagą, tirtos teritorijos apylinkėse, kvartero nuogulų storis siekia ~ 56 - 76 m
(34 - 42 m abs. a.). Kvartero nuogulos slūgso ant viršutinės kreidos K2 smėlingo dulkio. Duomenys
pateikti pagal gręžinių Nr. 2609 ir 8717 (1 pav.) aprašymą.
Detalus geologinio pjūvio aprašymas pateiktas 5 - 6 pav. ir 2 priede.

Hidrogeologinės sąlygos
Tyrimų metu gruntinis vanduo sutiktas 12,89 – 13,00 m (88,54– 85,96 m abs. a.) gylyje. Vandenį
talpina ir vidutinio rupumo smėlis. Gruntinio vandens tėkmės kryptis tirto sklypo ribose – rytų (7
pav.). Pagrindinė gruntinio vandens tėkmės kryptis – rytų – pietryčių, link Neries upės, vietinės
gruntinio vandens iškrovos srities. Kvartero nuogulų storymėje yra trys, Medininkų (gIImd) ir
Žemaitijos (gIIžm) posvičių ir Dzūkijos (gIdz), 8 - 15 m storio glacialinių darinių sąlyginės
vandensparos, kurias sudaro smėlingas dulkingas molis moreninis.
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5 pav. Geologinis – hidrogeologinis pjūvis I - I
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6 pav. Geologinis – hidrogeologinis pjūvis II - II
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7 pav. Hidrogeodinaminė schema

3.2

Požeminio vandens tyrimų rezultatai
Vandens laboratorinių tyrimų rezultatai pateikti 4 tekstiniame priede ir 3.2 lentelėje.
Hidrocheminės kokybės įvertinimui naudoti normatyviniai dokumentai: „Dėl Cheminėmis
medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ LR aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-583 bei Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos
reikalavimai (LAND 9-2009) LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-694.
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Laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad tirtame plote požeminis vanduo yra nepaveiktas vykdytos
ūkinės veiklos. Gręžinių Nr. 1, 3, 5 vandens mėginiuose aromatinių ir naftos angliavandenilių,
sunkiųjų metalų ir bendracheminių rodiklių koncentracijos neviršija nustatytų ribinių verčių.

3.2 lentelė. Požeminio vandens hidrocheminių tyrimų rezultatai
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analitė
Ištirpusių
mineralinių
medžiagų
suma, mg/l
Bendras
kietumas, mgekv/l
pH
Permanganato
skaičius, mg
O/l
ChDS, mg
O/l
CO32-,mg/l
Cl-, mg/l

SO42-, mg/l
9. HCO3-, mg/l
10. NO2-, mg/l
11. NO3-, mg/l
12. Na+, mg/l

8.

13. K+, mg/l
14. Ca2+, mg/l
15. Mg2+, mg/l
16. NH4+, mg/l
17. Zn, µg/l
18. Cr, µg/l
19. Cu, µg/l
20. Cd, µg/l
21. Pb, µg/l
Ni, µg/l
22.
23. Hg, µg/l

D1-583
D1-694
(RVII)*

Gręž.
Nr. 1

Gręž.
Nr. 3

Gręž.
Nr. 5

411

541

630

5,08

7,50

7,09

7,8

7,58

7,53

1,58

1,24

1,36

<4,0

<4,0

<4,0

0.29
6.4

0,29
4.8

0,26
4.8

500

3.4

15.8

12.1

1000

287

470

471

<0.010

<0.010

<0.010

18.0

14.2

13.5

3.1

2.0

1.9

1.3

1.4

1.4

75.5

105

98.5

16.0

27.5

26.5

<0.010

0.013

<0.010

<40
1
6
<0,3
1
17
<0,1

<40
<1
3
<0,3
<1
5
<0,1

<40
<1
4
<0,3
<1
5
<0,1

100

1000
100
2000
6
75
100
1
50

Benzenas,
<1,0
<1,0
<1,0
µg/l
Toluenas,
<1,0
<1,0
<1,0
25.
µg/l
Etilbenzenas,
<1,0
<1,0
<1,0
26.
µg/l
o- ksilenai,
<1,0
<1,0
<1,0
27.
µg/l
m- ir p<1,0
<1,0
<1,0
28. ksilenai, µg/l
TMB suma,
<1,0
<1,0
<1,0
29.
µg/l
AA suma,
<1,0
<1,0
<1,0
30.
µg/l
NP indeksas,
<0,1
2
31.
mg/l
Pastaba: paryškinti skaičiai rodo viršyta ribinę vertę; *- jautrumo taršai kategorija

24.

3.3

Grunto tyrimų rezultatai
Grunto laboratorinių tyrimų rezultatai pateikti 5 tekstiniame priede bei 3.3 ir 3.4 lentelėse.
Grunto užterštumo įvertinimui naudoti normatyviniai dokumentai: „Dėl Cheminėmis medžiagomis
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-
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583 bei „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (LAND 92009) LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-694

3.3 lentelė. Grunto laboratorinių tyrimų rezultatai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gręž.
Nr. 1

Gręž.
Nr. 7

Gręž.
Nr. 8

7
<4
<4
7
Ni, mg/kg
5
<4
2
5
Cu, mg/kg
7
5
8
7
Cr, mg/kg
3
4
2
3
Pb, mg/kg
<0,15
<0,15
<0,15
<0,15
Cd, mg/kg
<20
<20
<20
<20
Zn, mg/kg
Naftalinas, mg/kg
<0,001
<0,001 <0,001
Acenaftenas, mg/kg
<0,001
<0,001 <0,001
Fluorenas, mg/kg
<0,001
<0,001 <0,001
Fenantrenas, mg/kg
<0,001
0,00117 0,00328
Antracenas, mg/kg
<0,001
<0,001 <0,001
Fluorantenas, mg/kg
<0,001
<0,001 0,00125
Pirenas, mg/kg
<0,001
<0,001 <0,001
Benz(a)antracenas, mg/kg
<0,001
<0,001 <0,001
Chrizenas, mg/kg
<0,001
<0,001 0,00105
Benzo(b)fluorantenas,
<0,001
<0,001 0,00107
mg/kg
Benzo(k)fluorantenas,
<0,001
<0,001 <0,001
mg/kg
Benzo(a)pirenas, mg/kg
<0,001
<0,001 <0,001
Dibenzo(a,h)antracenas,
<0,001
<0,001 <0,001
mg/kg
Benzo(g,h,i)perilenas,
<0,001
<0,001 0,00118
mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pirenas,
<0,001
<0,001 <0,001
mg/kg
Poliaromatinių angl.
0,00117 0,00783
suma, mg/kg
Pastaba: paryškinti skaičiai rodo viršyta ribinę vertę; *- jautrumo taršai kategorija

<8
2
6
2
<0,15
<20

Analitė

Gręž.
Nr. 2

Gręž.
Nr. 3

Gręž.
Nr. 4

Gręž.
Nr. 5

Gręž.
Nr. 6

D1-583
Nr. 611
(RV - II)*
75
75
80
80
1,5
300
5

60
5
20
125
2
2
10
0,5

160
12

Laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad grunto mėginiuose sunkiųjų metalų bei policiklinių
aromatinių angliavandenilių koncentracijos neviršija, nustatytų ribinių verčių arba yra žemiau
prietaisais nustatomos ribos.

3.4 lentelė. Naftos produktų analizės (svorio metodu) grunte rezultatai
Mėgi
nio
nr.

Gylis, m

Sausa
medžiaga
%

mg NP /kg
sauso grunto

Cfmaks.
/RV

% Corg /100g
sauso grunto

5.
0,5 – 0,6
86
<50
0,03
6.
0,5 – 0,6
99,1
<50
0,15
8.
0,5 – 0,6
99,5
<50
0,16
Pastaba: paryškinti skaičiai rodo viršyta ribinę vertę; *- jautrumo taršai kategorija

Grunto pavadinimas, pagal
LST EN ISO 14688-2
Vidutinio rupumo smėlis
Smulkus smėlis
Žvyringas smėlis

D1-694
(RV - II)*
mg/kg
150

Užterštumo naftos produktais vertinimui buvo taikyta ribinė vertė (150 mg/kg) skirta smėliniam (rupiam)
gruntui [1]. Visuose grunto mėginiuose nustatyta naftos produktų koncentracija neviršija ribinės vertės.
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4.

Rezultatai ir išvados
1.

Tyrimo plotas yra pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje. (1 pav.). Bendras sklypo plotas – 6,2 ha. ).
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Pagal LAND 9:2009 [1] ir „Cheminėmis medžiagomis
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ [2], pagal jautrumą taršai, tirta
teritorija yra priskiriama jautrių taršai (II kategorijos) grupei, nes tirtas plotas patenka į Vingio
vandenvietės AZ cheminės taršos apribojimo 3a sektorių.

2.

3.

Laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad tirtame plote požeminis vanduo yra nepaveiktas vykdytos
ūkinės veiklos. Gręžinių Nr. 1, 3, 5 vandens mėginiuose aromatinių ir naftos angliavandenilių,
sunkiųjų metalų ir bendracheminių rodiklių koncentracijos neviršija nustatytų ribinių verčių.
Laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad grunto mėginiuose sunkiųjų metalų, policiklinių aromatinių
angliavandenilių ir naftos produktų koncentracijos neviršija, nustatytų ribinių verčių arba yra žemiau
prietaisais nustatomos ribos.

4.

5.

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus nėra poreikio atlikti detalųjį ekogeologinį tyrimą.

Literatūra
1.

LAND 9-2009 Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Žin.,

2.

2009, Nr. 140-6174.
Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Žin., 2008,

3.

Nr. 53-1987.
Ekogeologinių tyrimų reglamentas. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

4.

direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr.1-111
Užterštų teritorijų pavojingumo vertinimo metodika. Lietuvos geologijos tarnyba. 2007 metai,

5.

Vilnius.
Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai (požeminio vandens lygių matavimai) teritorijoje
Laisvės per. 10, Vilniaus m. sav. / Žaržojus G.; UAB „Geotestus“. - Vilnius, 2015.
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PRIEDAI
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1 priedas. Leidimai tirti Žemės gelmes ir atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką
teršalų ir aplinkos tyrimus
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2 priedas. Gręžinių geologiniai techniniai pjūviai, koordinačių ir altitudžių
žiniaraštis
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Gręžinių koordinačių ir altitudžių
žiniaraštis
Objektas: Teritorija
Adresas: Laisvės pr. 10, Vilniaus m. sav.

Gręžinio
Nr.

Išgręžimo
data

Koordinatės pagal LKS -94

Abs. a., m
gręžinio
kamieno viršus

vandens
lygis

x

y

žemės
paviršius

1.

6060487

578694

98,94

99,44

88,27

2.

6060489

578807

98,96

99,46

85,96

6060355

578761

99,07

99,57

87,19

4.

6060241

578712

101,43

101,93

88,54

5.

6060256

578828

1.

6060472

578692

100,17
98,5

100,67
-

87,11
-

2.

6060473

578797

98,7

-

-

3.

6060336

578755

98,5

-

-

6060260

578692

99,0

-

-

6060278

578823

100,0

-

-

6060430

578750

98,7

-

-

3.

2015.02

4.

2017.08

5.
6.
7.
8.
Pastabos:

6060563

578736

98,7

-

6060669

578715

98,8

-

1. Koordinatės nustatytos vietoje, su GPS.
2. Altitudės nustatytos naudojant Fenel nivelyrą.

Duomenys surašyti teisingai
UAB ,,Geotestus‘‘ inžinierius - geologas

UAB ‘‘Geotestus‘‘

V. Paškevičius

29

Preliminarusis ekogeologinis tyrimas teritorijoje Laisvės pr. 10, Vilniaus m. sav.

3 priedas. Grunto ir vandens bandinių ėmimo protokolai
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4 priedas. Grunto ir vandens bandinių laboratorinės analizės rūšys, apimtys,
metodai ir tikslumas
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Analitės rūšis
Vandens analizė
1. Bendroji cheminė sudėtis:
Na+, K+
Ca2+, Mg2+
NH4+
NO2 NO3- , ClHCO3SO42bendrasis kietumas
CO2
pH
savitasis elektros laidis
2. Permanganato skaičius
3. ChDS (chem. deguonies suvart.)
4. Aromatiniai angliavandeniliai
5. Naftos angliavandenilių indeksas (C10C40)
6. Sunkieji metalai:
Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd, Hg
Grunto analizė
1. Sunkieji metalai:
Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd

Atliktų
analičių
kiekis, vnt.

Matas

Mažiausia
nustatymo riba

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

LST EN ISO 14911:2000
LST EN ISO 14911:2000
LST EN ISO 14911:2000
LST ISO 10304-1:1998
LST ISO 10304-1:1998
LST ISO 9963-1:1998
LST ISO 10304-1:1998
LAND 73:2005
titrimetrinis
potenciometrinis
LST EN 27888:2002
LST EN ISO 8467:2002
ISO 15705:2002
ISO 11423-1:1997

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l
mmol/l
CO2/l
vnt. d.
µS/cm
mgO2/l
mgO2/l
µg/l

0,1
1
0,05
0,05
0,5
0,4
0,1
0,05
1
2-16
5
0,5
4
1,0

1

LAND 61-2003

mg/l

0,1

3

LST EN ISO 17294:2004

µg/l

0,005–2,0

mg/kg

5-6

µg/kg

0,02–0,06

g/kg

0,5

mg/kg
-

100
-

5

2. Daugiacikliai angliavandeniliai

3

3. Organinė anglis

3

4. Bendra angliavandenilių koncentracija
5. Granuliometrinė analizė

3
3

UAB ‘‘Geotestus‘‘

Analizės metodas

AAS-GF,
veiklos procedūra FI-0003
J.T. Beker,
(Application Note, AN 376)
suK2Cr2O7
rūgščioje terpėje
svorio
ISO 11277
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5 priedas. Vandens laboratorinių tyrimų rezultatai
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6 priedas. Grunto laboratorinių tyrimų rezultatai
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LIETUVOS GEOLOGIJOSTARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudietin€
g. 35,LT-03123
Vilnius,tel.:(8 5)2332889,2332482,
istaiga,S. Konarskio
faks.(8 5) 2336156,el. p. lgt@lgt.lt,
http://www.tgt.tt.
Duomenys
kaupiami
ir saugomi
Juridiniq
asmenq
registre,
kodas188710780

UAB,,Geotestus"
Aplinkos apsaugos
agentura
VilniausRAAD
UAB "VastintLietuva"

2017-0s-f,r
I 20r7-09-2s

-//fl
Nr.(6)-r.7
Nr. 17-019

DEL PRELIMINARAUS EKOGEOLOGINIO TYRIMO ATASKAITOS VERTINIMO
Lietuvos geologijostarnyba (LGT), vadovaudamasiCheminemismedZiagomisuZter5tq
teritorijq tvarkymo aplinkos apsaugosreikalavimais,LAND 9-2009 ir Ekogeologiniqtyrimq
reglamentui5nagrinejoUAB ,,Geotestus"
pateikt4ataskait4rrPreliminarusisekogeologinis
tyrimas
teritorijoje Iaisvdspr. 10,Vilniaus m. sav'6.TyrimasatliktasUAB "VastintLietuva"uZsakymu.
Tirtas kitos paskirtiessklypaspietvakarinejeVilniaus miestodalyje, Siaurineje,rytineje ir
pietinejedalyseapribotasLaisvesprospektuir Oslo gatve.Ties vakarinejo riba yra mi5kelis,uZ
kurio - Lazdynr4mikrorajonas.Teritorijoje iikine veikla lig Siol nebuvo vykdoma,ji apaugusi
Sienaujama
Zole,i5likg suoliukaibei sportoaik5tynokonturai.Artimiausiasvandenstelkinys- uZ
-600 m pietrydiq kryptimi tekanti Neries upe. Skll,paspatenka Vingio vandenvietesapsaugos
i
zonoscheminestar5osapribojimo3a sektoriq.
Tyrimq centrokoordinatesLKS - 94 koordinadiqsistemoje:X - 6060437,Y - 578766.
Tirtos teritorijosplotasapima6,2ha. Pagal,,Chemindmis
medZiagomis
uZter5tqteritorijq tvarkymo
aplinkos apsaugosreikalavimus" tyrimq plotas yra priskirtinas II grupes jautrioms tar5ai
teritorijoms.
Tyrimq metui5grgZti5 grgZiniaiiki 20,0m gylio, paimti 8 gruntomeginiaii5 ivairausgylio
ir 3 gruntiniovandensmeginiai.
Grunteir gruntiniamevandenyjetyrimo metu nustatytqmedZiagqkiekiai nesiekiaribiniq
verdiq (RV), galiojandiqjautriosetar5ai(Zemes[kio, gyvenamosiose,
rekreacinese)
teritorijoseir
nurodytqCheminemismedZiagomis
uZter5tqteritorijq tvarkymoaplinkosapsaugos
reikalavimuose
bei LAND 9-2009,t.y. geologinejeaplinkojetechnogenines
tar5ospolymiaineaptikti.
AtsiZvelgianti preliminariqtyrimq rezultatusdetalusobjekto ekogeologinistvrimas nera
reikalineas.
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