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PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI

SKLYPO PLOTAS

0,1253 ha

UŽSTATYMO PLOTAS

744.19 m2

UŽSTATYMO TANKIS

59.39 %

UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

1.75

ANTŽEMINĖS DALIES TŪRIS

10234.19 m3

POŽEMINĖS DALIES TŪRIS

4231.26 m3

NAUDINGAS PLOTAS

1772.61 m2

BENDRAS PLOTAS (SU RŪSIU IR TERASOMIS)

2994.72 m2

BENDRAS PLOTAS (ANTŽEMINIAI DALIAI BE TERASŲ)

1699.28 m2

TERASŲ PLOTAS

493.70 m2

POŽEMINIO PARKINGO PLOTAS

728.45 m2

AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO VIETŲ SKAIČIUS

25 vnt.

ŽELDYNŲ PLOTAS (SU STOGAIS)

>25%
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URBANISTINĖ IDĖJA
Sklypas yra Žvėryno seniūnijoje, Šiaurėje besiribojantis su Sėlių g., Rytuose – su Kęstučio g.,
Pietuose – su vidine, kvartalą aptarnaujančia gatve, Vakaruose – su kaimyniniu Sėlių g. 50 sklypu.
Šiuo metu sklypas užstatytas vieno aukšto su mansarda gyvenamuoju pastatu, stovinčiu
lygiagrečiai Sėlių g.
Siekiama optimalaus projektuojamo sklypo panaudojimo. Įvertintas gretimų teritorijų (sklypų)
užstatymas, kad būtų maksimaliai išsaugota darni teritorijos, kurioje yra projektuojamas sklypas.
Projektuojamas pastatas formuos gatvės perimetro išklotinę. Akcentuojama sankryža. Pastato
aukštis derinamas su aplinkiniu užstatymu. Pagrindini įėjimas matomiausioje vietoje, formuojamas
atviras apsaugotas nuo gatvės triukšmo vidinis kiemas.

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Projektuojamas išsiskiriantis ir pastebimas pastatas vietos urbanistiniame kontekste, bet, tuo pačiu
jis nedisonuos su esamu kontekstu, įvairialaikiu užstatymu. Tūris bus kompaktiškas, stačiakampio
plano. Siekiama, kad projektuojamas pastatas taptų įmonės vizitine kortele, kuri atspindėtų įmonės
deklaruojamas vertybes ir savybes. Sukuriama patogi, kokybiška aplinka, atitinkanti ne tik joje
dirbančių žmonių poreikius, bet ir tausojanti gamtą ekologijos požiūriu. Suprojektuotas tvarus
(„Žaliasis pastatas”) pastatas ir jo aplinka, kuris galės būti sertifikuotas pagal tarptautinę tvarių
pastatų vertinimo sistemą. Daug dėmesio skirta, kad biuro architektūrinių sprendinių, eksterjero ir
interjero kompozicinė visuma būtų aukštos kokybės, inovatyvi, tvari bei atspindinti šiuolaikinės
architektūros tendencijas.
Esamas gyvenamasis, vieno aukšto su pastoge, istorizmo stiliaus, „plytų“ architektūros namas
nėra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Jį numatoma perstatyti ir įjungti į
projektuojamą pastatą. Išsaugoti mūro fasadus, bet atsisakoma dvišlaitės stogo formos.
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Projektuojant pastatą, remtasi sveikos biuro aplinkos principais Pagrindinis įėjimas numatomas
nuo gatvių sankryžos, centinėje vietoje. Patenkama į holą, kuriame yra 2 liftai ir laiptinė. Tai
patogiausia vieta patekti į abu pastato „sparnus“. Veiksmingas liftų, laiptinių, sanitarinių mazgų,
techninių patalpų, vertikalių inžinerinių sistemų paskirstymo planavimas užtikrins efektyvią pastato
eksploataciją. Laiptinės ir evakuaciniai išėjimai suprojektuoti taip, kad jie būtų lengvai atpažįstami
bei skatintų norą jais naudotis trumpiems atstumams tarp aukštų. Projektuojamos patalpos
efektyviai išnaudoja kiekvieną pastato centimetrą. Tūriai nėra platūs, todėl gerai apšviečiami
natūralia šviesa. Galimas išplanavimo lankstumas (galimas tiek atviras, tiek kabinetinis, tiek abiejų
tipų planavimas), visos darbo vietos turės vaizdus į lauką. Maksimaliai išnaudotas sklypo
užstatymo intensyvumas. Sukuriama patraukli bendravimui ir darbą skatinanti erdvė sklypo viduje.
Taip pat ji pritaikyta bei „atvira” visuomenei, joje numatyta pėsčiųjų ir transporto kietos dangos,
norminis apželdinimas, apšvietimas, rekreacijai skirtos poilsio zonos, mažosios architektūros
elementai, kt. Esamas mūrinis pastatas galėtų tapti kavine. Numatoma bendravimo erdvė ant
stogo. Po visu pastatu įrengiama automobilių saugykla, taip pat joje numatyta vieta šiukšlių
rūšiavimo konteineriams pastatyti. Numatytos dviračių saugojimo vietos, apsaugotos nuo kritulių.
Taip pat numatytos persirengimo patalpos su dušais ir spintelėmis drėgniems dviratininkų rūbams
džiovinti.
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PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS
Projektuojamo pastato apdaila jautriai įsilies ir derės su aplinkiniu kontekstu. Naudojamos tvarios,
natūralios, matinės, neblizgios kokybiškos, atsakingos kilmės statybines medžiagas, kurios turėtų
kaip galima mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Nėra imitacijos, tik šiuolaikiškos medžiagos kurios
atskleis naujo objekto formas ir bus draugiškos kaimyniniams pastatams. Betoniniai, grubaus tinko
paviršiai. Didesni langų plotai bus dengiami ažūriniais elementais, kad išvengti blizgumo ir suteikti
smulkesnį mastelį.

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI
Išnaudojama esama situacija ir reljefas. Pėstieji patenka nuo gatvių sankryžos. Transportas
organizuojamas iš aptarnaujančios gatvelės, iš jos galima bus patekti į požeminę automobilių
saugyklą ir vidinį kiemą (Įvažiavimą/išvažiavimą į/iš požeminės automobilių saugyklos bei
įvažiavimą į/iš antžeminės automobilių parkavimo aikštelės projektuotas pagal galiojančio Detaliojo
plano sprendinius). Numatyta įrengti minimalų norminį automobilių parkavimo vietų skaičių (25). Į
vidinį kiemą, reikalui esant gali įvažiuoti ir sunkusis transportas. Numatyta elektros pasikrovimo
stoteles elektrinėms transporto priemonėms.

PASTATO A++
Pastato energetinė klasė A++. Pastatas suprojektuotas racionalus (racionali statyba ir
eksploatacija), inovatyvus, ergonomiškas ir funkcionalus. Pastato architektūriniai ir techniniai
5

201801

sprendiniai mažinantys neigiamą poveikį aplinkai Pastatas pilnai aprūpinti save energija, taps „0”
energijos suvartojimo pastatu. Ant pastato stogo ir fasado numatoma Įrengti atsinaujinančių
energijos šaltinių sistemas - fotovoltinius elementus.
Siektinas tarptautinis pastato įvertinimas (LEED, BREEAM, WELL Building Standard (WELL) ir kt.);
konstrukcijas, plytų fasadą/-us, t.t.) į naujo pastato sprendinius.
Racionaliai panaudota saulės (dienos) šviesą projektuojamo pastato vidaus erdvių apšvietimui.

STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI
Statinio konstrukcijos gelžbetoninės. Galimi keli sprendimai: surenkami gamykliniai elementai arba
formuojami statybos vietoje. Betono liejimo technologijų pažanga yra labai didelė, siekiama
pritaikyti pačias inovatyviausias ir gauti nacionalinį bei tarptautinį apdovanojimą už architektūrinius
ir inžinerinius sprendimus.
PASTATO PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI;
Pastate numatytas geoterminis šildymas, sujungtas su saulės kolektorių sistema. Numatoma
lietaus vandens panaudojimo sistema ir kiti sprendimai, kurie užtikrins efektyvų statinių
eksploatavimą ir energijos išteklių naudojimą. Dėka gerai suprojektuotų pastato tūrių galimas
autonominis inžinerinių sistemų valdymas.
Ploto panaudojimo ir efektyvumo įvertinimui galima numatyti ir pateikti kelis skirtingo išplanavimo
bei judėjimo zonų variantus, kiekvienas iš kurių optimizuotų darbo erdvės ir judėjimo zonų
išplanavimą bei užtikrintų žmonių evakuacijos reikalavimus.
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