
 

Valstybės įmonė 

Kęstučio g. 45 
LT-08124 Vilnius 

 

Tel.: (8-5) 278 0900, 278 0909 

Faks (8 5) 275 1155 
El. p. info@turtas.lt 

http://www.turtas.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 
Kodas 112021042 

PVM mokėtojo kodas LT 120210411 

 

 
 

 

 
UAB „Atamis“ 

Žirmūnų g. 139,  

LT-09120 Vilnius 

El.p.: info@atamis.lt 

 

 

 

PAŽYMA APIE KOKYBIŠKAI PARENGTĄ STATYBOS PROJEKTĄ TAIKANT 

SKAITMENINĮ INFORMACINĮ MODELIAVIMĄ (BIM) 

  

 

 Užsakovas – VĮ „Turto bankas“, adresas – Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius, įmonės kodas 

112021042. 

 Vykdytojas – UAB „Atamis“, adresas – Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, įmonės kodas 

300564438. 

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties su specialios paskirties patalpomis, 

Vilniaus miesto 5-tojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje, 

statybos projekto parengimas. 

Projekto apimtis: Parengtos šios techninio projekto dalys: bendroji, sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano), susisiekimo, architektūros, konstrukcijų, technologijos, vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), 

elektrotechnikos (gatvių apšvietimas), elektrotechnikos (lauko ir vidaus), elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) (lauko ir vidaus), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, 

procesų valdymo ir automatizacijos, gaisrinės saugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė.  

Projekto apibūdinimas:  

Projektuojamas objektas yra Vilniuje, Sietyno g. 24, suformuotame 0,5353 ha ploto sklype 

visuomeninės paskirties teritorijoje (Sklypo nuosavybė – LR, valstybinės žemės patikėjimo teisė – 

VĮ Turto bankas). Projektuojamas administracinis pastatas, kuriame numatoma įkurti Vilniaus 

apskrities VPK Vilniaus miesto penktąjį ir šeštąjį policijos komisariatą, Kelių policijos valdybą, 

Lietuvos kelių policijos tarnybą, buhalterinės apskaitos valdybą. Suprojektuotas pailgas, plane 

lygiašonio keturkampio formos, 4 aukštų pastatas su cokoliniu ir vienu požeminiu aukštu. Sklype 

projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai bei poilsio zonos. Taip pat 

suprojektuota Sietyno gatvės atkarpa ties projektuojamu objektu su pėsčiųjų ir dviračių takais. 

Projektas pilna apimtimi parengtas BIM (angl. Building Information Modeling), liet. 

objekto atvaizdavimo skaitmeninėje erdvėje. BIM projekto eigą koordinavo BIM koordinatorius, 

kuriam patikėtas BIM plano ruošimas, procesų ir modelio kūrimo koordinavimas, susikirtimų 

analizė.  
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Bendras pastato plotas: 9.756,50 m2; 

Statinių kategorija: Ypatingasis statinys; 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Administracinės paskirties pastatai; 

Parengti dokumentai: Techninis projektas; 

       Statybos rūšis: nauja statyba; 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-03/2021-06-08 d. (gautas statybą leidžiantis 

dokumentas Nr. LSNS-01-210608-00915).  

Projektavimo paslaugų (techninio projekto parengimo) kaina  –  

Projektuotojų komanda: 

Projekto vadovė/ bendrosios bei ekonominės dalių vadovė  

Projekto BIM koordinatorius  

Projekto architektūrinės dalies/Sklypo plano dalies vadovas  

Susisiekimo dalies vadovas  

Statinio konstrukcijų dalies vadovas  

Technologijos dalies vadovė  

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovė)  

Šilumos gamybos ir tiekimo bei ŠVOK dalies vadovas  

Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalies vadovas  

Elektrotechnikos, Lauko elektroninių ryšių, Apsauginės signalizacijos, Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo, Procesų valdymo ir automatizacijos dalių vadovas  

Vidaus elektroninių ryšių dalies vadovas  

Gaisrinės saugos dalies vadovas  

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies vadovas  

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovas  

 

 

Projekto BIM modelis detalus, statybos techninis projektas parengtas kokybiškai. Užsakovas 

pretenzijų neturi. 

 

 

Teisės ir administravimo departamento direktorius,  

laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas. 

A.V. 

Rolandas Galvėnas  
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Pagrindinis  > Paslaugos  >  ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

· Turinys
· Metaduomenys
· Parašai
· Tikrinimas

Pavadinimas: Pažymai apie kokybiškai parengtą techninį projektą Sietyno g. 24,
Vilnius. 5 VPK.
Rinkmena: PAŽYMA APIE KOKYBIŠKAI PARENGTĄ STATYBOS PROJEKTĄ.adoc (ADOC-V1.0,
GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

 El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

Pažymai apie kokybiškai parengtą
techninį projektą Sietyno g. 24, Vilnius.
5 VPK.

Pažyma

 Sudarytojai
 Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis
asmuo

VĮ Turto
bankas

1120210
42

Kęstučio 45,
LT-08124
Vilnius-4

 Dokumento sudarymas
 Sudarymo data Parašai

2021-06-14 16:54:51

 Dokumento registracijos

 Registravimo data Dokumento registracijos
Nr.

Įmonės (įstaigos)
kodas Parašai

2021-06-15
07:56:29

(10.7 A30S) SK4-
7400

112021042

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

 Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis
padalinys

Vaidilė Kruliūtė Dokumentų
administrato
rė

Bendrųjų
reikalų
skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

 El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio
dokumento grupė

eDVS pavadinimas
ir versija Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC Elpako
v.20210601.1

 

 El. dokumento klasifikavimas

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
http://www.archyvai.lt/
http://www.archyvai.lt/
http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
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 El. dokumento klasifikavimas

 Saugykla Parašai

 

 Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas

10.7 A30S

 

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

  

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
http://www.mitsoft.lt/
http://www.sintagma.lt/

