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1. URBANISTINĖ IDĖJA 

Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas, yra šalia dviejų pagrindinių Žvėryno gatvių 
(Kęstučio ir Sėlių) sankryžos, pietinėje pusėje sklypas ribojasi su šalutine pagalbine 
gatvele, skirta patekti į kvartalo gilumoje esančius sklypus. 

Aplinkinis užstatymas – mišrus, smulkus Žvėryno vilų mastelis ir medžiagiškumas 
medžio, geltonų plytų mūro fasadai, šlaitiniai stogai kaitaliojasi su masyviais biurų bei 
gyvenamaisiais daugiabučiais pastatais ir moderniomis medžiagomis: metalu, stiklu. 

Pastatas projektuojamas reaguojant į aplinkoje vyraujantį užsatymą - masyvus į Sėlių ir 
Kęstučio gatvių pusę ir suskaidyta pietinė dalis, kur dominuoja mažesnio aukštingumo ir 
dydžio statiniai. 

 

2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

Sklype, kuriame projektuojamas pastatas, yra esamas statinys būdingos Žverynui 
istorinės mūrinės architektūros. Šis pastatas ribojasi su gretimame sklype esančiu 
panašaus mastelio ir architektūros pastatu. Atsižvelgiant į tai, nupręsta esamą pastatą 
išsaugoti ir „įterpti“ jį į naujai projektuojamą kompleksą. 

 
Esama situacijos fotofiksacija iš Sėlių g. 

 

 



Projektuojamas statinys atitraukiamas nuo sklypo ribos iki pusės „senojo“ pastato 
pločio, suformuojant viešąją erdvę priešais statinį, pateikiant „senąjį namuką“ kaip 
brangakmenį juvelyriniame dirbinyje. Naujojo pastato stiklo plokštumų pasvirimas 
atkartoja „namuko“ šlaitinio stogo kampą, o veidrodiniai paviršiai daro jį matomą iš 
įvairių sankryžos vietų.  

 
Pastato vizualizacija iš Sėlių g.  

Pietinėje pusėje pastatas suskaidomas į du skirtingo aukščio tūrius, prisitaikant prie 
kaimyninio užstatymo mastelio. Šie pastato fasadai projektuojami ramūs, atkartojant 
seniesiems Žveryno pastatams būdingą langų ritmiką ir proporcijas. 

 
Pastato vizualizacija iš Kęstučio g. 

 



Rytinė statinio dalis „sustiprinama“, ją pakeliant, o fasadas atsukamas į gatvių sankryžą. 

 
Pastato vizualizacija iš Kęstučio g. ir Sėlių g. sankryžos 

 

3. PASTATO FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS 
 
Sklypas 
Projektuojamas sklypas užstatomas vos virš 56% sklypo ploto. Dėl automobilių 
stovėjimo vietos poreikio, reglamentuoto vejos ploto sklype, visas automobilių 
parkavimas numatomas dviejų aukštų požeminėje parkavimo aikštelėje. Viso 42vt, iš jų 
4vt. skirtos žmonėms su negalia, bei 8vt. skirtos elektriniams automobiliams. Tiap pat, 
sumoje planuojama12vt. dviračių laikymo zona.  
Vertinant projektuojamo pastato užstatymo plotą, patekimus į požeminį parkingą, kitus 
niuansus, sklype natūraliai pasiekiamas 256 kv.m. vejos. Tai yra mažiau nei 
reikalaujama konkurso sąlygose (313,25kv.m.). Kad būtų išpildyta ši sąlyga, ketvirtame 
pastato aukšte projektuojama terasa su žalia vejos zona, apželdinimu medžiais, 
žemaūgiais augalais – 67kv.m ploto. . Sumoje pasiekiamas 323kv.m. vejos plotas. Taip 
pat, ant stogo kuriama terasa pastato patrauklumą didina ne tik estetine išraiška, bet ir 
funkcine. Žmonių judėjimas pastate tampa ne tik horizontalus, bet ir vertikalus. 
Sukūriamos erdvės darbui, poilsiui, gamtai. O technologinės pastato galimybės dar ir 
išnaudoja gamtos teikiamą naudą- lietaus vandenį, saulės energiją. 
Sklype numatomas patekimas į požeminę parkavimo aikštelę iš pietinės sklypo dalies, 
kaip numatoma detaliam plane.  



 
Sklypo detalaus plano pagrindinio brėžinio fragmentas. 

 
Buitinių ir rūšiuojamų atliekų konteineriams numatoma zona iš ažūrinių trinkelių, o patys 
konteineriai montuojami po žeme. 
Patekimas į pastatą iš Sėlių gatvės pusės. Alternatyva patekimui – iš pietinės pastato 
pusės, kur numatomas pastato formuojamas kiemelis. 
 

 
Sklypo plano schema. 



 
Pastatas 
Projektuojamas keturių aukštų administracinis pastatas su dviem požeminiais aukštais, 
skirtais automobilių stovėjimo aikštelei, techninėms pastato patalpoms. 

 
Pastato pjūvis B-B. 

 
Pagrindinis tikslas - sukurti funkciškai patrauklų administracinį pastatą. Pastato 
architektūrinė eksterjero idėja neatsiejamai susilieja su vidaus patalpų išplanavimu. 
Keturis antžeminius aukštus jungia bendra erdvė, kylanti nuo vestibiulio. Pagrindinė 
laiptinė, juosianti liftų bloką yra pastato centrinė ašis. Ji apšviečiama pietinės saulės nuo 
pietuose „iškąsto“ pastato kontūro, taip pat tęsiama minėta tarpaukštine edve, kuri lyg 
susijungia su stikliniu pagrindiniu fasadu į Sėlių gatvę. 
Ergonomiškas patalpų išplanavimas, optimaliai suprojektuotos pagalbinės patalpos, 
sanitariniai mazgai, besijungiančios vertikaliai visais aukštais, erdvės, gaunančios daug 
natūralaus saulės apšvietimo, galimybė darbo vietas zonuoti priklausomai nuo poreikio, 
pirmas aukštas, atviras visuomenės poreikiams, taip pat terasa, kuria galima naudotis 
ne tik administracinio pastato darbuotojams- vieni pagrindinių tikslų, išsikelti 
projektuojant pastatą. 
 



Detaliau norėtųsi akcentuoti kiekvieno iš aukštų išplanavimą. 
Pirmiausia, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Skaičiuojant pastato poreikį 
automobilių stovėjimo vietoms nustatyti, skaičiuojamas automobilių vietų skaičius yra 
56vt.. Tačiau, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas 
pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koficientų schemą, 
projektuojamo sklypo, Sėlių g. 48, Vilniuje, patenka į trečiąją, tad gali būti taikomas 0,75 
koeficientas. Tokiu atveju, 56 x 0,75 = 42 automobilių stovėjimo vietos. Šį skaičių talpina 
projektuojamas dviejų požeminių aukštų parkingas. Kiekviename iš požeminių aukštų 
projektuojamos po 6vt. dviračių laikymui – viso 12. Pagrindinis skatinimas naudotis 
dviračiais -  patogumas laikyti nešvarius drabužius, galimybė naudotis persirengimo 
kambariu bei dušais, tiek vyrams, tiek moterims. Tokios patalpos įrengiamos -1 aukšte.  
-2 aukšte planuojama 22vt. automobilių stovėjimo aikštelė, 6vt dviračių stovėjimo zona, 

vandens įvado bei lietaus vandens perdirbimo patalpa, evakuacinė laiptinė, jungianti 
visus aukštus, tambūras, liftų tambūras su patekimu į juos. Kiekviename požeminiame 
aukšte numatytos po 2vt. žmonėms su negalia, su 1,5m pločio išlipimo aikštele, bei po 
4vt. elektriniams automobiliams, su galimybe juos pasikrauti. Visos parkavimo vietos 
projektuojamos 2,5m x5,1m matmenų. -2 aušto patalpos aukštis nuo 2m iki 2,2m. . -1 
aukšto – nuo 2,3m iki 2,5m. Tačiau šis, kiek didesnis aukštis skiriamas komunikacijų 

išvedžiojimui, kad nebūtų mažinamas norminis patalpų aukštis. 

 
-2 aukšto planas. 

 



-1 aukšte planuojama 20vt. automobilių stovėjimo aikštelė, 6vt. dviračių stovėjimo zona, 
evakuacinė laiptinė su tambūru, liftų tambūras, elektros įvadų patalpa, su pastato 
serveriais, minėtos dušų ir persirengimo patalpos, nešvarių drabužių laikymo patalpa. 

 
-1 aukšto planas. 

 
Pirmas pastato aukštas.  
Pagrindinis patekimas į pastatą iš šiaurinės pusės, nuo Sėlių g. Patenkama į vestibiulio 
erdvę, kuri vertikaliai per visa pastatą formuoja atvirą erdvės šulinį. Liftai, pagrindinė 
laiptinė- pastato ašis, kuria kylant nuo pirmo aukšto per stiklines vitrinas matosi 
aplinkinė teritorija. Kitas išėjimas iš pastato, pietinėje pusėje, iš kiemelio. Pirmame 
aukšte paliekamas senojo gyvenamojo mūrinio namuko kontūras skirtas lounge zonai, 
kuri apjungia vestibiulio ir kavinės erdves. Šios zonos skirtos visuomenei bei 
administracinio pastato darbuotojams. Pirmame aukšte taip pat išskirta zona patalpai, 
kuri skirta nuomai. Tai gali būti interjero salonas, prekybos patalpa, galų gale, esant 
poreikiui, zona gali būti transformuojama į darbo erdvę, konferencijų zoną. Evakuacinė 
laiptinė, san.mazgai, pagalbinės patalpos glaudžiamos vakarinėje pastato dalyje, kurios 
užstoja už sienos planuojamą nusileidimą į požeminį parkingą. Likęs perimetras 
permatomas per vitrinas. Taip įsileidžiama maksimalus kiekis natūralaus apšvietimo. 



 
Pirmo aukšto planas. 

 
Antras ir trečias pastato aukštai. 
Šių aukštų erdvės pritaikytos atvirų ofisų funkcijai. Apart evakuacinės laiptinės, 
sanitarinių mazgų, pagalbinių patalpų (virtuvėlių darbuotojams), visas aukšto plotas 
skiriamas darbuotojams. Kuriamas Open Office principas, su uždarais pasitarimų 
kambariais, keletu vadovų kabinetų, poilsio zonomis, pašnekėsių erdvėmis. Išplanavime 
vaizduojama galimybė aukšte turėti pora operatorių, tačiau išplanavimas suteikia 
galimybę apjungti ne tik aukšto išplanavimą pritaikant vienam operatoriui, bet apjungti 
antrą bei trečią aukštus, nes liftai ir pagrindinė laiptinė yra ne tik estetiškai patraukti, bet 
ir funkciškai patogiausiame statinio taške, iš kurios patekimas į aukštų zonas yra pats 
ergonomiškiausias. 



 
Antro aukšto planas. 

 
Trečio aukšto planas. 



 
 
 
Ketvirtas aukštas. 
Ketvirtame pastato aukšte numatyta evakuacinė laiptinė, san. Mazgai, pagalbinė 
patalpa/virtuvėlė baro zonai, koridorius/ baro erdvė bei zona ofisui. Esant poreikiui, 
ofisas gali būti transformuojamas į konferencijų erdves, arba apjungiamas funkciškai su 
trečio aukšto biurų operatoriumi. Iš ketvirto aukšto numatytas patekimas į terasą. 
Terasa per vitrininius langus funkciškai jungiasi su baro/poilsio erdve, taip pat vertikalia 
tarpaukštine erdvė. Terasoje kuriamos žalios zonos, aplink jas formuojamas suoliukas 
atsisėdimui. Žalios zonos pakeltos nuo terasos grindų, žali plotai skirti ne tik estetiniam 
vaizdui, bet ir funkcijai- kaupiamas lietaus vanduo drenuodamas kaupiamas į lietaus 
vandens surinkimo sistemą, kur sukauptas vanduo vandens įvado/ perdirbimo patalpoje 
išvalomas ir gražinamas į pastato vandentiekio sistemą, naudojamas san. Mazgų 
poreikiams., sklypo laistymui. 

 
Ketvirto aušto planas. 

 

 



4. PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS 

Pastato medžiagiškumui pasirinktos dvi pagrindinės medžiagos: veidrodinio stiklo 
aliuminės sistemos ir klinkerio plytelės. Tokiu būdu norima parodyti, kaip šiuolaikinė ir 
istorinė architektūra gali papildyti viena kitą tik dar labiau viena kitą pabrėždamos ir 
sustiprindamos.Šios dvi medžiagos sujungia epochas – dabartį ir istoriją. Veidrodinis 
stiklas veikia, kaip ekranas, atspindintis aplinką, o klinkerio plytelių „mūras“ pakeltas ant 
stiklo kaip ant pjedestalo. 

Dalis langų angų pietiniame fasade yra „imituojamos“, jų vietos užpildomos saulės 
baterijos panelėmis. 

Išoriniai langų angokraščiai „įrėminami“ išsikišančiais iš fasado juodo metalo apvadais, 
kurie sukuria šešelių žaismą ir suteikia fasadams subtilumo. Taip pat juodas metalas 
atkartoja tos pačios ritmikos ir spalvos stiklo fasadų laikančiasias konstrukcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI 

Pastato fasadas „įtraukiamas“ į sklypo vidų, suformuojant prieš jį atvirą erdvę, taip 
pabrėžiant šį fasadą kaip pagrindinį. Rytinė pastato dalis pakeliama, kad pėsčiųjų 
srautai sklandžiai judėtų iš Sėlių į Kęstučio gatvę. 

Pagrindinis pėsčiųjų įėjimas į pastatą projektuojamas šiaurinėje dalyje iš Sėlių gatvės. 
Pėsčiųjų patekimas taip pat numatomas iš pietinės statinio pusės per statinyje 
projektuojamą „įkirtimą“. 

Transporto įvažiavimas į požeminę stovėjimo aikštelę numatomas pietiniame pastato 
kampe po konsole, taip vizualiai jį „paslėpiant“. 

 



 

                                                                     

Sklypo planas 

 

 

6. PASTATO PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ IR A++ ENERGETINĖS 
KLASĖS REIKALAVIMUS APRAŠANTYS SPRENDINIAI 

 
Remiantis sklypo detaliuoju planu, numatomas statinio šildymas – centrinis. Tačiau, 
siekdami kurti nulinės energijos emisijos pastatą planuojame centrinio šildymo poreikį 
mažinti maksimaliai išnaudodami galimybę pasisavinti saulės energija – saulės 
kolektoriai, baterijos/panelės ant stogo, fasade, kur imituojami langų angokraščiai 
užpildomi saulės baterijų panelėmis/ stiklais, turinčiais galimybę kaupti saulės energiją.  
Elektros įvado/ serverinės patalpa, -1a. Joje planuojama įrengti minėtą saulės energija 
kaupiančius įrenginius, skirstančius energijos poreikį šildymo, vėdinimo sistemų 
poreikiams, karšto vandens ruošimui. Vanduo- tiekiamas miesto tinklų.  



Pastatas, kurio siekis tapti pavyzdžiu ne tik estetine, bet ir energijos 
saugojimo/naudojimo prasme, privalo naudoti pačiame pastate esančią energiją. Tam 
numatomas kavinių virtuvėlėse naudojamų įrenginių išskiriamos šilumos kaupimas ir 
panaudojiams pastato reikmėms grįžtamąja prasme.  
Pastato mechaninis vėdinimas, lietaus vandens surinkimas ir perdirbimas pastato 
reikmėms, saulės energijos kaupimas ir perdirbimas/panaudojimas- pagrindiniai nulinės 
energijos emisijos pastato principai, naudojami šiame projekte. 
A++ klasės reikalavimai pasiekiami naudojant sertifikuotas medžiagas pastato statybai, 
reikalavimus atitinkančius sienų, stogo, grindų mazgus. Taip pat, projektuojama 
rekuperacinė vėdinimo sistema, alternatyvus energijos šaltinių panaudojimai pastatą 
kelia į A++ ir aukštesnius reikalavimus atitinkantį projektą. 
Ypatingas dėmesys žmogui, pastato santykis su aplinka, pastato pasiekiamumas su 
viešuoju transportu. Greta projektuojamo sklypo esančios viešojo transporto stotelės 
lengvai ir saugiai pasiekiamos. Patekimas į pastatą kuriamas pagrindinių kompozicinių ir 
funkcinių ašių vietoje, tad kuriama vieša erdvė priešais pastatą tik įprasmina pastato 
draugiškuma ir atvirumą aplinkai. 
Tvarumas aplinkai, naudojamoms medžiagoms, atsinaujinantiems energijos šaltiniams- 
pagrindinės teisingo projektavimo gairės padėsiančios pastatą sertifikuoti LEED, 
BREEAM, WELL standartams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. STATINIO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 
 
Projektuojamas pastatas iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų, monolito kolonų, 
rygelių, perdangų, laiptų, lifto šachtos.  

 

Pjūvis A-A. 

Fasadinė vitrinų sistema- aliuminio konstrukcijos su stiklo paketais. Lauko sienos – 
akyto betono blokai su putų polistirolo apšiltinimų bei klinkerio plytelių apdaila iš lauko 
pusės.  

 
 
Pastato stogo konstrukcijos – ant kolonu numatytos metalinės sijos, ryšiai, ant sijų 
numatomas profiliuotų lakštų paklotas, apšiltintas poliuretano plokštėmis/ putų 
polistirolu. Stogas virs terasos – monolitinė perdanga, apšiltinta poliuretanu.  
Pastato konstrukcinė schema vertikaliai jungiantis kolonoms yra labai ergonomiškas 
sprendinys, siekiant turėti maksimaliai išnaudojamą naudingą plotą bei galimas patalpų 
išplanavimo variacijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju 
atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji 
statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 

 

Pavadinimas 

 

Mato vienetas 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

 

   

1. sklypo plotas 

 

m2 

 

1253  

2. sklypo užstatymo intensyvumas 

 

 1,86  

3. sklypo užstatymo tankis           

 

II SKYRIUS 

PASTATAI 

% 56,18  

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai). 

Administracinio 
pastatas. Darbo 
vietų skaičius 
kintantis  

 



Pavadinimas 

 

Mato vienetas 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

2. Pastato bendrasis plotas.* 

 

m2  

 

2329,70 
Antžeminis 
plotas 

1646,07 
Požeminis 
plotas 

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 

 

2012  

4. Pastato tūris.*  

 

m³ 

 

12225 

Antžeminis 

5718 

Požeminis 

5. Aukštų skaičius.* 

 

vnt. 

 

4 Ir du 
požeminiai 

6. Pastato aukštis. *  m 

 

17,00  

7. Energinio naudingumo klasė   A++  

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    B  

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

 

 

 II  

V SKYRIUS 

KITI STATINIAI 

- 

   

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų [5.39]. 

 

Statinio projekto vadovas : _____________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 


