
 
 

 

PARAIŠKA  
 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos rengiamam geriausio nekilnojamojo turto projekto 

konkursui „UŽ DARNIĄ PLĖTRĄ 2011“ 

 

 

1. Projektą teikiančio dalyvio pavadinimas (vystytojas):   UAB „Inreal valdymas“ 

 

2. Projekto pavadinimas:       „Elniakampio namai“ 

 

3. Projektuotojas:      UAB „Renova“ 

 

4. Architektas:      Alvidas Songaila 

 

5. Užsakovas:       UAB „Elniakampio namai“ 

 

6. Generalinis rangovas (rangovas):    UAB „Naresta“ 

 

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) 
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OBJEKTO VIZUALIZACIJOS 
 

 

  
 
 

 

 

 

VIDEO-PREZENTACIJA – ELNIAKAMPIO NAMŲ STATYBOS ISTORIJA (http://www.youtube.com/watch?v=LbzHSuwamXY) 
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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. 

 

Pastatas yra artimo stačiakampio tūrio, dviejų aukštų su mansarda. Pastate suprojektuota 15 (pradiniame projekte – 17) butų. Gyventojams 

patekimas į butus numatytas per laiptinę ir liftą. Prie lifto projektuojamos techninės patalpos ir įvadai (vandentiekio, ryšių, elektros) turi atskirą 

įėjimą iš lauko. Pastato stogas sutapdintas (nuolydis i=0.025), vidinė lietaus nuvedimo sistema.  

 

Laikančios konstrukcijos: 

 Gelžbetonio kolonos 

 Gelžbetoniniai perdengimai 

 „Velox“ plokščių sienos 

 

Durų specifikacija: 

 Šilumos perdavimo koeficientas 2,0  W/m2K 

 

Langų specifikacija: 

 Šilumos perdavimo koeficientas 0,7  W/m2K 

 Butų langų rėmai klijuoto medžio, įstiklinimas dviejų kamerų stiklo paketu su selektyvikiu vidiniu stiklu.  

 

Garso izoliacijos reikalavimai numatyti remiantis normomis ir standartai, bei siekiant užtikrinti komfortines gyvenimo sąlygas butuose.  

 Tarp butų ne mažiau 55R‘wdB 

 Tarp buto ir laiptinės – 60R‘wdB 

 Tarp butų ir gatvės  – 35R‘wdB 

 Tarp buto ir kiemo – 32 R‘wdB  

 

Pastato šilumos laidumo rodikliai atitinka STR 2.05.01:2005.  

Išorės atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas 0,19  W/m2K, stogo - 0,15  W/m2K, langų – 0,7  W/m2K.  

 

Butų vėdinimas natūralus. Oro ištraukimas numatytas iš virtuvių ir sanmazgų. Oras išmetamas virš stogo, o pritekėjimas numatytas per lango 

rėmuose įrengtas orlaides.  
 

 

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. 

 

Sklypas yra Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijos dalyje, Valakampiuose, Elniakampio gatvės pradžioje (važiuojant iš Svajonių gatvės). Sklypas 

nesiriboja su kitais sklypais, tik su valstybine žeme. Sklypo plotas – 1200 m².  

Įvažiavimas į teritoriją – iš Elniakampio gatvės. Pirmame aukšte – 19 vietų gyvatvore apželdinta automobilių aikštelė. Įvažiavimai į parkavimo 

vietas atviro tipo. 

Vaikų žaidimo aikštelę įrengiama pietrytinėje teritorijos dalyje, kuri ribojasi su mišku. 

Lauko apšvietimas įrengiamas prie įvažiavimo į teritoriją. Patogiai apšviesta automobilių aikštelė. 

Buitinių atliekų konteinerio vieta numatyta šalia įvažiavimo į sklypą. Konteineris talpinamas tam skirtoje pastogėje.  

Atstumai iki sociokultūrinių, transporto ir infrastruktūros objektų: 



 200 m – miesto autobuso (15 nr.) stotelė 

 2 km iki Nemenčinės plento, kur yra prekybos centras, Baltijos Amerikos klinika, pašto skyrius 

 4 km iki Saulėtekio universitetinio miestelio 

 4-5 km iki Antakalnio rajono infrastruktūros (4,5 km iki Antakalnio poliklinikos, 5 km iki Antakalnio vidurinės mokyklos)  

 7 km iki Katedros aikštės 

 1-2 km iki Valakupių paplūdimių. Nuo jų Neries pakrante yra nutiesti dviračių takai, kuriais galima pasiekti Verkių Rūmus, Trinapolio 

vienuolyną, miesto centrą 

 

12. Lietuvos gamintojų produkcija: nurodyti, kokios medžiagos ar įrengimai, sukurti Lietuvoje šalies gamintojų yra panaudoti 

įgyvendinant projektą. 

 

 Plytelės apdailai – „Dvarčionių keramika“  

 Mediniai langai – UAB „Rūdupis“ 

 Betonas – UAB „Perdanga“  

 Ruloninės stogo dangos – UAB „Mida“ 
 

Asmuo kontaktams: (vardas, pavardė, telefonas / mob. telefonas, el. pašto adresas) . 
 
AGNIUS TAMOŠAITIS 
NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO VADOVAS 

 

MOB. +370 610 00156 
AGNIUS.TAMOSAITIS@INREAL.LT 
___________________ 
UAB „INREAL VALDYMAS“  
PALANGOS G. 4 
LT-01402 VILNIUS, LIETUVA 
TEL.    +370 5 273 0000 
FAKS. +370 5 273 3065 

 

WWW.INREAL.LT 

 

 

Projekto interneto svetainė (jeigu yra): www.elniakampionamai.lt 

file:///C:/Users/RMercaitiene/Desktop/NT/INTV/Elniakampis/agnius.tamosaitis@Inreal.lt
file:///C:/Users/RMercaitiene/Desktop/NT/INTV/Elniakampis/www.Inreal.lt

