
 
 
 

PARAIŠKA  
 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos rengiamam geriausio nekilnojamojo turto projekto 
konkursui „UŽ DARNIĄ PLĖTRĄ 2011“ 

 
 
1. Projektą teikiančio dalyvio pavadinimas (vystytojas): UAB „Santariškių namai“ 
 
2. Projekto pavadinimas: „ Mėta kotedžai“  
 
3. Projektuotojas: „Eventus pro“ 
 
4. Architektas: Vytenis Gerliakas 
 
5. Užsakovas: UAB „Santariškių namai“ 
 
6. Generalinis rangovas (rangovas): UAB „Santariškių namai“ 
 
7. Kategorija (gyvenamasis/komercinis/daugiafunkcinis): gyvenamasis 
 
8. Projekto vieta (pateikiamas miesto žemėlapis su pažymėta objekto vieta jame). 

 
 
9. Projekto vizualinė informacija: pateikiamos 3-4 kokybiškos, vidutinės raiškos fotonuotraukos (viena nuotrauka neturi būti didesnė nei        
2 MB). Taip pat pageidautina – trumpa vaizdo medžiaga apie projektą (galima pateikti nuorodą į video failų talpyklą, pvz. 
www.YouTube.com) 
 

http://www.youtube.com/


 
 

 
 



 
 

  
 
10. Pagrindinės statinio ekonominės ir techninės charakteristikos, energetinio efektyvumo rodikliai: sienų ir lubų šiluminė varža, vidutinės 
energijos sąnaudos statinio apšildymui/vėdinimui. Pateikiamas pastato/pastatų energinio naudingumo sertifikatas su jo priedais 
(Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatais, Priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas, Pastato būklės 
duomenys). Taip pat pageidautina paminėti Pastato energinio naudingumo sertifikate tiesiogiai neatsispindimus architektūrinius 
erdvinius sprendimus, tausojančius išteklius, energiją, formuojančius patalpų šiluminį ir apšvietimo komfortą. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



11. Projekto santykis su aplinka: pažymėti pagrindinius projekto privalumus – atstumus iki pagrindinių miesto sociokultūrinių, transporto 
infrastruktūros, objektų; paminėti teritorijos, kurioje yra pristatomas projektas, tolimesnę vystymo perspektyvą (pagal miesto bendrąjį 
planą, kitų vystytojų planus šioje teritorijoje), kita. 
 
„MĖTA“ kotedžai („Santariškių namai“ II etapas)  - tai naujos kartos mažaaukščiai kotedžai, kuriuose įrengti butai su individualiais 
įėjimais, terasomis ir privačiais kiemeliais, kurie išsiskiria ne tik savo unikalia vieta šalia Verkių parko, bet ir kokybe.  
  
Šeimos, įsikūrusios pirmo aukšto butuose, turi ne tik jaukią terasą, bet ir savo išpuoselėtą pievelę. Antrojo aukšto šeimininkai į butą 
patenka tik jiems priklausančia laiptine ir šiltus vakarus gali leisti didžiulėje terasoje ant stogo. Svajojantiems apie nedidelį namuką, čia 
pasiūlysime jaukų butą-kotedžą per du aukštus su privačiu kiemeliu. 
  
Naujieji „Mėta“ namai skirti tiems, kurie vertina ne tik kokybišką namų aplinką, bet ir energijos taupymą. 
  
·         Aukščiausios klasės langai: 
-          Ne mažiau 5-ių kamerų plastikiniai armuoti langų profiliai, dviejų kamerų trijų stiklų paketai, iš kurių du selektyviniai, užtikrina 
šilumos ir garso sulaikymą. 
·         Šildymas: 
-          Butuose įrengiamas grindinis šildymas vandeniu, kuris palaiko šilumą naudodamas +30 - +40 °C temperatūros vandenį. (Plieniniai 
radiatoriai tokį pat šilumos efektyvumą suteikia tik naudojant +65 °C  temperatūros vandenį.) San. mazge sumontuojama montažinė 
dėžutė elektrinio gyvatuko rozetei. 
-          Šildymo sistema kolektorinė su individualia apskaita kiekvienam butui. Šilumos ruošimas centralizuotoje namo dujinėje katilinėje, 
kuri leis  nepriklausomai nuo centralizuoto miesto šildymo pradėti ir baigti šildymo sezoną. Bendra 3 namų katilinė įrengiama rūsyje.  
·         Saulės kolektoriai: 
-          Ant namo stogo įrengiami saulės kolektoriai karštam vandeniui ruošti, kurie vasarą leis sutaupyti iki 65 proc. vandens šildymo 
kaštų.  Esant nepakankamam saulės energijos kiekiui, karštas vanduo šildytuvuose iki reikiamos temperatūros pašildomas dujinių katilų 
pagalba. 
·         Papildomi sprendimai: 
-          Aukštos būsto patalpos iki 3 m leidžia įsirengti rekuperaciją, kuri ne tik aprūpina gyvenamąją erdvę gaiviu oru, bet ir leidžia 
sutaupyti šilumos kaštus. 
-          Galimybė įsirengti židinį, kuris suteiks šilumos ir jaukumo namams. 
   
  
Kotedžų "MĖTA" privalumai: 
• Individualūs įėjimai į butus/kotedžus. Name nėra bendrų patalpų – laiptinių. 
• Privačios erdvės butų/kotedžų savininkams kiemo ar stogo terasos, privatūs kiemeliai, sandėliukai ūkiniam inventoriui kiemuose. 
• Lankstus butų/kotedžų pasirinkimas nuo 50 iki 104 m2 ploto. 
• Individualūs interjero projektai (lanksčiai planuojamos erdvės, parenkamos apdailos medžiagos). 
• Name tik 10-12 butų/kotedžų.  
 
Gyvenvietės privalumai: 
• Nauja moderni gyvenvietė su puikiai išvystyta infrastruktūra (vaikų žaidimų aikštelės, pasivaikščiojimo, dviračių takai, slidinėjimo 
trasos, visuomeninis transportas, maisto prekių parduotuvės, grožio salonas, stomatologinis kabinetas). 
• Vaizdinga ir rami vieta Verkių regioninio parko kaimynystėje (nuošaliau nuo triukšmingų magistralių, švarus miško oras, netoliese 
ežerai). 
• Patogus susisiekimas (visuomeniniu transportu 26 ir 75 autobusai iki gyvenvietės, 15 min automobiliu Geležinio Vilko gatve iki centro). 
• Erdvės aktyviam laisvalaikiui (Verkių regioninis parkas, dviračių ir slidinėjimo takai, ežerai). 
 
12. Lietuvos gamintojų produkcija: nurodyti, kokios medžiagos ar įrengimai, sukurti Lietuvoje šalies gamintojų yra panaudoti 
įgyvendinant projektą. 
 
Medžiagos Mėta kotedžai 
Langai x 

Durys x 

Fibo blokeliai   

Silikatinės plytos x 

Šiltinimo vata x 

Betonas  x 

Cementas x 

G/B perdangos plokštės  x 

Cinkuotos skardos ortakiai x 

PVC vamzdynai x 



Polistirolas x 

Keramzito granulės x 

Langų ir durų sąramos x 

Laiptinių turėklai vidiniai ir išoriniai x 

Betoninės trinkelės x 

Asfaltas x 

Smėlis, skalda x 
 
 
Asmuo kontaktams: (vardas, pavardė, telefonas / mob. telefonas, el. pašto adresas)   
Vitalija Rutkauskaitė, 8 698 56 273, vitalija@eika.lt  
 
Projekto interneto svetainė (jeigu yra): www.santariskiunamai.lt/kotedzai  
 

mailto:vitalija@eika.lt
http://www.santariskiunamai.lt/kotedzai

