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DĖL STATYBŲ ŽEMĖS SKLYPE ADRESU E. PLIATERYTĖS G. 2, VILNIUJE
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento specialistai
išnagrinėjo Jūsų 2018-11-12 skundą (registracijos Nr. Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje
@vilys A60-354/18(68614) dėl galimai neteisėtai išduoto leidimo Nr. LRS-01-180918-00187.
Informuojame, kad statytojas - UAB "Investicijų srautas" 2018-08-27 informacinėje
sistemoje “Infostatyba” pateikė prašymą Nr. SRA-100-180827-22702 išduoti statybą leidžiantį
dokumentą kitos paskirties inžinerinių statinių – esamų aikštelių unik. Nr. 4400-3132-3334 ir 44003132-3412 E. Pliaterytės g. 2, Vilniaus m., supaprastintam rekonstravimo projektui. Vadovaujantis
galiojančių statybą leidžiančių dokumentų išdavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais
2018-09-18 buvo išduotas leidimas Nr. LRS-01-180918-00187 kitos paskirties inžinerinių statinių –
esamų aikštelių unik. Nr. 4400-3132-3334 ir 4400-3132-3412 E. Pliaterytės g. 2, Vilniaus m.,
supaprastintam rekonstravimo projektui. Projekto sprendiniai buvo nustatyta tvarka peržiūrėti ir
suderinti. Projekto sprendiniams pritarė visos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau
– Statybos įstatymas) nuostatas privalančios statinio projektą patikrinti tikrinančios institucijos.
Projekto sprendiniuose buvo numatytas I grupės nesudėtingųjų statinių - aikštelių unik. Nr. 44003132-3334 ir 4400-3132-3412 rekonstravimas į aikštelę A1 (6855 kv. m. bendrojo ploto) ir aikštelę
A2 (5527 kv. m. bendrojo ploto), II grupės nesudėtingojo statinio - privažiavimo kelio žemės
sklypo E. Pliaterytės g. 2 ribose nauja statyba, I grupės nesudėtingųjų statinių – dviejų aikštelių
griovimas bei I grupės nesudėtingųjų statinių – tvoros ir dviejų įvažiavimų į sklypą nauja statyba.
Aikštelės A1 ir A2 yra priskiriamos kitų inžinerinių statinių grupei, II grupės nesudėtingųjų statinių
kategorijai pagal inžinerinių statinių požymius ir techninius parametrus, nurodytus statybos
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techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelėje. Aikštelėse A1 ir A2
numatoma žvyro danga, aikštelėse A1 ir A2 numatoma sandėliuoti nebirias, nedulkias ir nedegias
medžiagas. Projekte nėra numatyta sandėliavimo paskirties pastatų statyba. Į žemės sklypą E.
Pliaterytės g. 2 numatyti du įvažiavimai: vienas iš E. Pliaterytės g., esamo įvažiavimo vietoje, kitas
vakarinėje sklypo pusėje iš J. Tiškevičiaus g. tik dešiniaisiais posūkiais. Su projekto sprendiniais
Jūs turite galimybę susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros
departamente 401 kab., tel. (8 5) 211 2780. Priėmimo laikas: pirmadieniais 9.00 – 12.00 val.,
trečiadieniais 14.00 – 16.00 val.
Pažymėtina, kad pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punktą leidimas nugriauti
statinį išduodamas tik ypatingojo ir neypatingojo statinio griovimui. Projekte numatytos griauti
aikštelės nėra priskiriamas ypatingiesiems ar neypatingiesiems statiniams, todėl aikštelių griovimas
galimas be leidimo griauti. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas" 3 priedą leidimas statyti ar rekonstruoti I grupės nesudėtinguosius statinius šioje
teritorijoje (E. Pliaterytės g. ir J. Tiškevičiaus g.) nėra privalomas.
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