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URBANISTINĖ IDĖJA
Administracinio pastato urbanistinę kompoziciją sudaro du paprastos formos keturių aukštų tūriai
pasukti vienas kito atžvilgių 50 laipsnių kampu. Mažesnis korpusas komponuojamas lygiagrečiai
pietuose esančiam pravažiavimui, trumpuoju galu orientuotas į Kęstučio Sėlių gatvių sankirtą. Didesnis
korpusas sklype statomas statmenai Sėlių gatvei. Esamo namo mūro fragmentai įkomponuoti į šio
korpuso tūrį.

Susiformavusi piltuvo formos erdvė šiaurės pusėje Lokių gatvės ašyje naudojama kaip pagrindinio
įėjimo į pastatą erdvė. Pietų pusėje projektuojama panaši tik mažesnė erdvė tarnauja ūkio reikmėms.
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Pastato architektūroje naudojamos paprastos stačiakampės formos atspindinčios biuro paskirties
charakterį. Korpusų gabaritai savo masteliu artimi gretimam užstatymo masteliui. Stačiakampiai langai
dėstomi vienodu ritmu su 60 cm aklinu tarpu. Vietomis kur langas nėra būtinas projektuojama aklina
siena. Tokiu pat principu komponuojami apželdinti plotai ant eksploatuojamo stogo. Esamo namo
mūro sienos įkomponuojamos į didesnįjį tūrį, jų fragmentai yra matomi tiek viduje, tiek išorėje.

PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Pastatas projektuojamas keturių aukštų su rūsiu. Rūsyje numatytos automobilių saugykla, techninės
patalpos, dviračių saugykla su dušais ir rūbų džiovinimo patalpomis, bei lietaus vandens rezervuaras.
Pirmo aukšto patalpos skirtos komercijai su atskirais patekimai iš lauko. Esamo namo kontūre
numatytos prekybinės patalpos (knygynas, parduotuvė ir t.t.). Ties Kęstučio Sėlių gatvių sankirta
projektuojama nedidelė kavinė – restoranas. Pietinėje didesnio korpuso dalyje projektuojama
universali salė. Joje yra galimybė rengti parodas, konferencijas, kamerinius koncertus, pokylius,
bendruomenės susirinkimus ir t.t.
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Likusią pirmo aukšto dalį užima holas su poilsio zona ir nedidele kavine atvira laiptine, liftu. Ši zona turi
betarpišką ryšį su universalia sale ir gali būti naudojama kaip viena erdvė. Antrą , trečią ir dalį ketvirtos
aukšto užima biurų patalpos. Biurų planavimas universalus, suteikiantis galimybę planuoti darbo vietas
tiek vienoje atviroje erdvėje (open space principu), tiek kabinetinę sistema arba naudojant abejas
sistemas. Likusioje erdvėje (laiptinės ir lifto zonoje) siūloma įengti poilsio zonas, virtuvėlę, WC. Dalyje
ketvirto aukšto suplanuota lauko erdvė su amfiteatru skirta viešam naudojimui. Vasaros metu čia
numatyta lauko kavinė. Amfiteatras taip gali būti naudojamas įvairiems renginiams – kinui po atviru
dangum, kameriniams koncertams, susirinkimas, banketams ir t.t.
Virš ketvirto aukšto patalpų numatytas gausiai apželdintas eksploatuojamas stogas (galimas daržovių
ir prieskonių auginimas apačioje esantiems maitinimo taškams). Taip pat erdvė gali būti naudojama
kaip rekreacinė zona pastato darbuotojams.

PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS
Pastato išorės ir vidaus apdailai, bei konstrukcijoms naudojamos vietinės, ekolologiškos bei
atsinaujinančios medžiagos. Išorės apdailai numatytas vietinės (pvz. Matuizų plytinės) plytų mūro
apdaila. Plytos pagal savo spalvą ir faktūrą turi būti kiek įmanoma panašesnės į esamo namo plytas,
kas užtikrintų seno ir naujo harmoningą susiliejimą. Pastato išorines laikančias sienas numatyta mūryti
iš vietinių plytų, perdangų konstrukcijoms naudoti medžio (atsinaujinanti medžiaga) balkių sistemą.
Vidaus apdailai numatyta gausiai naudoti vietinį medį ir molio keramiką sukuriančius šiltą, ekologišką
ir patrauklią darbui atmosferą.

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI
Transporto ir dviratininkų patekimas į sklypą ir požeminę automobilių ir dviračių saugyklą numatytas
iš pietinėje sklypo dalyje esančio pravažiavimo. Plačia nuožulnia plokštuma įvažiuojama į pastato
požemį su įrengtom automobilių saugyklom po naujai projektuojamais korpusais ir dviračių saugykla
įrengta esamo namo rūsyje. Šalia suprojektuoti dvi dušų patalpos bei šlapių rūbų džiovykla. Dalis
parkavimo vietų suprojektuotos su elektros įkrovimo stotelėmis.
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Sėlių ir Kęstučio g. – pagrindinės pėsčiųjų judėjimo ašys. Viena iš priežasčių – viešojo transporto
sustojimų vietos minėtose gatvėse. Susiformavusi piltuvo formos erdvė šiaurės pusėje Lokių gatvės
ašyje naudojama kaip pagrindinio įėjimo į pastatą erdvė. Priešais pagrindinį įėjimą suprojektuotos
trumpalaikio sustojimo vietos keleivių išlaipinimui.
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Gaisro gesinimo transporto sustojimo vietos numatytos Sėlių g. ir Kęstučio g. bei pietinėje pastato
pusėje esančiame pravažiavime. Aptarnaujančio transporto sustojimas numatytas pietiniame
pravažiavime.
PASTATO ENERGETINIAI SPRENDIMAI
Pastato rytiniame, pietiniame ir vakariniame fasaduose langų zonose numatyti fotovoltiniai elementai.
Numatyti saulės kolektoriai karšto vandens gamybai, tenkintų pastato karšto vandens poreikius.
Pastate suprojektuoti dvigubi langai užtikrinantys apsauga nuo gatvės triukšmo. Tarp jų numatyta
sumontuoti saulės apsaugos sistemas.

Pritaikius tokią lango veikimo schemą, tiesiogine saulės šviesa apšviestus pastato fasadus, būtų galima
naudingai išnaudoti elektros ir šilto vandens gamybai.
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Pastate numatyta kuo daugiau panaudoti natūraliais principais veikiančias vėdinimo sistemas.
Languose numatyta sukonstruoti orlaidžių sistemą, kuri leistų vasaros metu pritekėti grynam orui į
patalpas. Nakties metu ši sistema veiktų pilnu pajėgumu atvėsindama pastatą, taip sumažindama
vėsinimo išlaidas dienos metu.

O eksploatuojamo stogo augalinis sluoksnis saugotų pastato viršutinius aukštus nuo įkaitimo. Po
esamu pastatu, šalia rūsio numatytas lietaus vandens rezervuaras. Jame sukauptą vandenį numatyta
naudoti sanitariniuose mazguose ir apželdinto stogo augmenijos laistymui.

STATINIO KONSTRUKCIJOS
Rūsio aukštas numatytas iš monolitinio gelžbetonio konstrukcijų. Antžeminių aukštų išorines laikančias
sienas numatyta mūryti iš plytų, perdangų ir stogo konstrukcijoms naudoti klijuoto medžio balkių
sistemą.

PASTATO PAGRINDINIŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ SPRENDIMAI
Pastate numatyta įrengti visas būtinas inžinierines sistemas užtikrinančias komfortišką mikroklimatą
darbui projektuojamuose patalpose. Numatoma naudoti energiją taupantis prietaisai ir įranga (
rekuperatorinė vėdinimo sistema, elektrą taupantys prietaisai ir sistemos). Numatyta įrengti
individualią mikroklimato (temperatūros, oro drėgnumo bei vėdinimo) reguliavimo sistemą.
Sanitariniuose
mazguose
numatyta
naudoti
vandenį
taupantis
prietaisai.
Visi inžinerinių tinklų sprendiniai numatomi įrengti vadovaujantis technologijomis sertifikuotomis
LEED, BREEAM, WELL, taip užtikrinant A++ pastato energetinę klasę.
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PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

SKLYPAS:
Sklypo plotas

m2

1253

Sklypo užstatymo plotas (požeminė d.)

m2

888,9

Sklypo užstatymo plotas (antžeminė d.)

m2

772,1

Užstatymo tankumas

%

64,3

Užstatymo intensyvumas

%

1,9

%

27,5

m2

345

Pastatų bendras plotas

m2

3152,32

Pastatų bendras plotas (antžeminė d.)

m2

2411,16

Pastatų bendras plotas (požeminė d.)

m2

741,16

Prekybos/ maitinimo paslaugų plotas
(pirmas aukštas)

m2

327,16

Pagrindinis (biurų) plotas

m2

Pagalbinis plotas

m2

724,46

Garažų plotas

m2

592,44

Techninės/pagalbinės patalpos (rūsyje)

m2

177,03

Aukštų skaičius

vnt.

Apželdintas plotas (įskaitant žaliuosius
plotus ant eksploatuojamo stogo)
Apželdintas plotas (įskaitant žaliuosius
plotus ant eksploatuojamo stogo)

Pagal DP – 1253 m2

Pagal DP – 70
Pagal DP – 2,0
Pagal DP – 25
Pagal DP – min 313

PASTATAS:

Pastato aukštis (nuo žemės paviršiaus
vidurkio)

m

1359,4

4
17.3

27 stovėjimo vietos

Pagal DP – 1-4
Pagal DP – 17,9

Visi pastato ir sklypo bendrieji rodikliai skaičiuoti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė” 5 priedą, išskyrus susisiekimo komunikacijų, (lauko) inžinerinių
tinklų ir kitų statinių (atraminių sienučių, tvorų, lauko laiptų ir pan.) rodiklius.
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