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ATSAKYMAS Į PASIŪLYMUS DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO M. K. OGINSKIO G. 

17, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

 

MB „Sostinės architektai“ statytojo įgalioto asmens UAB „Volberna“ užsakymu parengė daugiabučio 

gyvenamojo namo M. K. Oginskio g. 17, Vilniuje projektinius pasiūlymus (toliau – Projektiniai pasiūlymai), 

kurie kartu su kita privaloma informacija buvo paviešinti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.  

Jūs viešinimo metu pateikėte pastabą, į kurią teikiame atsakymą. 

 

Teigiate, kad rajono tankinimas galimas tik parengus revitalizacijos projektą ir statyba yra 

negalima, kol šis projektas nėra parengtas. 

 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane, Aiškinamojo rašto 3.6.2 punkte yra nurodyta, 

kad: 

„Sovietmečio statybos gyvenamieji rajonai modernizuojami parengus kompleksinius rajono ar jo dalies 

renovacijos projektus, numatančius pastatų modernizavimo, aplinkos atnaujinimo principus, lokalių 

kvartalo želdynų sistemą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo principus. Nauja statyba, tankinanti 

šių rajonų gyvenamųjų teritorijų užstatymą, galima tik tuo atveju jei tai numatyta kompleksiniuose jų 

renovacijos projektuose ir yra tiesiogiai susieta su teritorijos revitalizacija.“ 

Visų pirma, atkreipiame dėmesį, kad yra planuojama ne nauja statyba, o esamo gyvenamojo pastato 

rekonstrukcija. 

Visų antra, pažymime, kad bendrojo plano sprendiniai turi būti aiškinami sistemiškai, kartu su kitais 

susijusiais sprendiniais. Bendrojo plano aiškinamojo rašto brėžinyje Nr. 3.1 Gyvenamosios teritorijos, 

detalizuojančiame reikalavimus gyvenamųjų rajonų tvarkymui ir statybai  yra išskirtos gyvenamųjų 

rajonų teritorijos, kuriose turi būti rengiami kompleksiniai projektai, vykdant gyvenamųjų namų rajonų 

plėtrą (sutartinis ženklas – „Gyvenamieji rajonai, kuriuose turi būti modernizuojamas būstas pagal 

kompleksinius projektus“).  

Žemės sklypas M. K. Oginskio g. 17, Vilniuje, nepatenka į šias teritorijas. Taigi, Jūsų nurodomas 

reikalavimas nėra taikomas statybai sklype, nei rekonstravimo, nei naujos statybos darbams. 

 

Kadangi atsižvelgdami į suinteresuotos visuomenės pastabas papildėme Projektinius pasiūlymus, jų 

kopiją teikiame ir Jums. Taip pat teikiame ir viešo susirinkimo protokolą. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Papildyti Projektiniai pasiūlymai. 

2. Protokolas. 
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