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ĮVADAS 

Administracinis pastatas Sėlių g. 48, Vilniuje – visapusiškai ryšį su aplinka išlaikantis, savarankiškas ir tuo pačiu 
atviras miesto gyventojams ir svečiams organizmas.  

Pagrindinė idėja – tvarus ir darnus pastato ryšys su jį supančia aplinka. Projektuojamas objektas atspindi ir vienija 
istorinę Žvėryno ir tuo pačiu šiuolaikinę architektūros kalbas. Biuras projektuotas siekiant jį paversti natūraliu 
objektu Žvėryno kontekste: išlaikant vietinės architektūros aukštingumą, tūrių morfotipą, medžiagiškumą ir žalias 
erdves. “Citus“ biurų pastato kaip architektūrinio objekto tikslas yra plataus masto. Žvėryno lygmenyje tai naujai 
suaktualizuota viešoji erdvė vietiniams gyventojams ir bendruomenėms. Miesto lygmeniu pastatas pažymi tvarios 
architektūros, energiją taupančių, atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo ir požiūrio į šiuolaikišką darbo kultūrą 
svarbą.  

Kartu su visomis sudedamosiomis pastatas tampa įmonės vizitine kortele, kuriama architektūros ir inovacijų 
pagalba.  
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URBANISTINĖ KONCEPCIJA 

Žvėryno, buvusio Vilniaus istorinio priemiesčio, vykstant miesto urbanizacijai, struktūra ir gatvių tinklas smarkiai 
pasikeitė. Iš esmės, Žvėryno šiaurinėje dalyje esantis verslo, komercijos kompleksai yra naujadarai, kurių 
daugumos tūrinė erdvinė kompozicija nėra užbaigta. Čia taip pat nėra suformuotos viešųjų erdvių sistemos, 
aiškaus užstatymo morfotipo. Nagrinėjama sklypo teritorija, kompoziciškai ir funkciškai yra menkai sujungta su 
miesto centru, ji neturi vizualinių ryšių ar charakteringų apžvalgos taškų. Taip pat, teritorijoje nėra išvystyta želdynų 
sistema, trūksta aiškių bendro naudojimo erdvių, kurių poreikis yra labai didelis. 

Nagrinėjamas sklypas, apribotas Sėlių ir Kęstučio gatvėmis, yra strategiškai patrauklioje vietoje. Kęstučio g. yra 
ašinė, jungianti Žvėryno gatves į vientisą tinklą, o Sėlių g., dabar, atlieka jungiamąją funkciją su T. Narbuto g., 
pagrindinė dešiniojo kranto arterija. Be to, Sėlių gatvė perspektyvoje turi galimybę prasitęsti iki Geležinio Vilko 
gatvės, kuri yra Neries kairiajame krante. Tokių būdų susikurtų net tik fizinis ryšis tarp Neries pakrančių, bet ir 
atsirastų naujas, patrauklus traktas pėstiesiems, apjungiantis Žvėryno ir senamiesčio urbanistines sistemas (gatvių 
tinklą, viešas erdves). Taigi, savo pasiūlyme siekiama traktuoti naujai projektuojamą administracinį pastatą kaip 
vieną iš šiame trakte esančių branduolių, kuris padėtų įsilieti į vientisą urbanistinę sistemą. 

Siekiant sukurti kokybišką meninę urbanistinę kompoziciją, tūriniai ir erdviniai sprendiniai grindžiami remiantis 
istoriniu Žvėryno užstatymu. XX a. Pradžioje, iškart po Žvėryno parceliacijos čia pradėti intensyviai statyti ne tik 
pavieniai mediniai pastatai, bet ir pastatų kompleksai. Vadovaudamiesi šiuo principų, projektuojame tris 
kompaktiškus tūrius su dvišlaičiais stogai, kurie atkartotų istorinį - sodybinį Žvėryno užstatymą, bei suformuotų 
perimetrą, o erdvę tarp jų, atriumą, kuriame kaip žalią erdvę, kuri būtų patogi, patraukli ir atvira ne tik 
darbuotojams ar klientams, bet ir Žvėryno gyventojams, praeiviams. Atsižvelgiant į sklypo ribotą plotą, atriumas 
yra traktuojamas ne tik kaip jungiamasis elementas tarp trijų tūrių, bet ir kaip‚ vertikalus sodas, kurio pagalba 
žaliųjų erdvių plotas gali būti padidintas paliekant maksimalų užstatymą. 
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TRANSPORTO IR PĖSČIŪJŲ SRAUTAI 

Sklypas yra pagrindinių Žvėryno tranzitinių gatvių sankryžoje, todėl čia aktyvus pėsčiųjų ir transporto srautas, arti 
viešojo transporto stotelės. Pėsčiųjų patekimas į pastato atriumą orientuojamas nuo Sėlių ir šalutinės Kęstučio 
gatvių. Pastarasis, kadangi gretinasi šalia ramios šalutinės gatvės, tampa pagrindiniu darbuotojų patekimu į 
administracinį pastatą. Įėjimai iš abiejų pastato pusių tolygiai paskirsto pėsčiųjų srautus ir tarnauja atviro pastato 
idėjai. Šalutinėje gatvėje taip pat numatytas įvažiavimas į požeminio parkavimo liftą, dengtą dviračių saugyklą 
– tai užtikrina sklandžius darbuotojų srautus į pastatą ir iš jo.  Greta projektuojamos laikinos iškrovimo - taksi 
sustojimo, elektromobilių įkrovimo, atliekų rūšiavimo ir pakrovimo vietos užtikrinančios saugų šalutinės Kęstučio 
gatvės aktyvumą. Dviračių eismui išskirta papildoma juosta, besijungianti su miesto svarbos dviračių takais.   

Pastato požeminiame aukšte automobilių parkavimo vietų poreikis nustatomas pagrindinį plotą 1634kv.m. 
dalinant iš 25. Gaunamas kiekis: 65 vietos. Siūlomu atveju atriumas būtų naudojamas  ir kaip netradicinė laikina 
darbo arba susitikimų vieta, tad, įskaičiavus jo plotą, vietų poreikis - 79. Taikant Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus schemą ir 0.75 koeficientą 
gauname 60 vietų poreikį. Požeminiame aukšte sutalpiname 69 automobilių saugojimo vietas, tad vertinant 
užsakovo poreikį ir dalinį dviračių bei viešojo transporto naudojimą (pagal BREEM standartą), automobilių 
saugyklą būtų galima mažinti.  
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PASTATO A++ ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS 
ENERGIJOS ŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS 

 

Saulės elementai (apie 800m²) montuojami ant šlaitinių stogų, kurių dauguma orientuoti PR, P, V kryptimis.  
Didesnis stogo plotas lyginant su plokščiu stogu ir tinkama orientacija leidžia maksimizuoti sugeriamos energijos 
kiekius. Pietinė atriumo vitrina turėtų stikle integruotus saulės elementus, kurie taip pat veiktų kaip švelnų šešėlį 
formuojantis ažūras ir saugotų nuo perkaitimo.  

Pastato šildymui ir vėsinimui tikslinga naudoti geoterminius siurblius sklypo ribose. Grindyse sumontuotas 
kapiliarinis tinklas tolygiai išsklaido šilumą arba vėsą. Tokiu būdu eliminuojamas brangaus oro kondicionavimo 
poreikis.  

Taupant energiją, oras patalpų viduje bus vėdinamas priklausomai nuo jų užimtumo. Klimatą reguliuos patalpose 
įrengti išmanūs davikliai, kurie remsis išorės temperatūros, oro kokybės bei žmonių kiekio patalpose duomenimis. 
Vėdinimo sistema turės rotacinius šilumokaičius (rekuperatorius), kurie efektyviai reguliuos oro srautus ir padės 
atgauti šilumą. Oro paėmimo vietos pozicionuotos šlaitų kraiguose, kur mažiausia oro tarša. Kadangi 
požeminiame aukšte numatoma automatinė parkavimo sistema, vėdinimo poreikis ten bus minimalus, o 
įrengimas ekonomiškas. Atriumas projektuotas kaip dalinės natūralios ventiliacijos generatorius: per angas 
perdangose kylantis šiltas oras formuoja savaiminę oro trauką iš patalpų ir išmetamas per automatiškai varstomas 
angas stoglangio plokštumoje. 

Automatizuotas elektrinis automobilių keltuvas taupo laiką, erdvę, eliminuoja  manevravimo poreikį ir oro taršą 
pastato aplinkoje ir jo viduje.  Statybos kaštus taupo ekonomiškai išnaudota vientisa 6.4m aukščio erdvė su plieno 
stelažais automobiliams (dėl sudėtingos sklypo konfigūracijos ir parkavimo vietų poreikio standartiškai reikėtų 
bent 3 aukštų požeminio parkavimo su rampomis arba liftu).  

Prie tvariųjų sistemų priskirtume antrinį lietaus vandens panaudojimą tualetų nuleidimui bei želdinių laistymui, 
elektros energiją generuojančius liftus.  

Techninės patalpos minėtoms inžinerinėms sistemoms numatytos požeminės pastato dalies rūsyje.  
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TVARUMO KRITERIJAI PAGAL LEED, BREEM STANDARTUS 

Transportas ir judrumas. Pėsčiųjų patekimas į pastatą orientuojamas nuo Sėlių ir šalutinės Kęstučio gatvės. 
Patogūs, bent 1.5m pločio, ir saugūs šaligatviai apie pastatą veda į erdvų atriumą – viešąją erdvę, kuri kaip ir 
visas pastatas pritaikyta žmonėms su negalia ir skirtingo amžiaus, lyties, fizinio pasirengimo žmonėms, mamoms 
su mažais vaikais. Viešojo transporto stotelės yra netoliese (40m). Automobilių, dviračių ir pėsčiųjų srautų 
susikirtimai nenumatomi.  Dviračių naudotojams suprojektuota 45vt uždara saugykla, personalo patalpa su 
dušais tualetais, virtuve ir valgomuoju. Žemutiniame lygyje bent 5proc. visų projekte naudojamų automobilių 
stovėjimo vietų priskiriama žaliems automobiliams. 

 
Tvarus sklypas. Sklype vertingos augalijos nėra, augantys 2 medžiai kertami, bet tuo pačiu atsodinami vakarinėje 
sklypo dalyje. Atriume formuojamas parkelis iš vietinių augalų rūšių siekiant sukurti skvero įspūdį. Čia bus galima 
prisėsti, susitikti, pakilti į stogo terasą. Sklype suplanuota 23.5 proc. želdynų, tačiau šiuo atveju vertėtų įtraukti 
atriumo želdynų plotą, kuris sudaro 112m². Vertinant užsakovo norą 1 aukšto erdves pritaikyti visuomenės 
poreikiams, atriumo želdiniai kuria pridėtinę vertę tiek lankytojams, tiek darbuotojams viduje. Analogišku tikslu 
projektuojama stogo terasa su kavine - ją eksploatuoti būtų galima tiek darbo metu, tiek po jo. Vasaros metu 
nuo jos turėtų matytis senojo Žvėryno panorama. Stogo lietaus vanduo būtų kaupiamas ir panaudojamas vidaus 
želdinių automatiniam laistymui.  

Žemėje įleidžiamų rūšiavimo ir buitinių konteinerių vieta - sklypo vakaruose, greta įvažiavimo į požeminio 
parkavimo liftą.  

Vandens efektyvumas. Stogo lietaus vanduo būtų kaupiamas ir panaudojamas tualetų nuleidimui ir vidaus 
želdinių automatiniam laistymui. 

Energija ir aplinka. Projektuojamos saulės elementų ant stogo ir vitrinų stikluose sistemos turėtų padengti 5-10% 
pastato metinių energijos sąnaudų.  

Medžiagos ir atliekos. Šio projekto tikslas - maksimaliai panaudoti vietines ir tvarias statybines medžiagas. 
Griaunamo pastato plytos būtų panaudojamos priešgaisriniu požiūriu reiklioms laiptinių sienoms. Siekiant 
sumažinti transportavimo poveikį pagrindinė antžeminių tūrių statybinė žaliava turėtų būti lietuviška mediena 
(karkasinėms sienoms, perdangoms, sienų ir stogo medžio apdailai). Laikantiems elementams (kolonoms, 
sienoms, atriumo perdangoms, laiptinėms) siūlomas lokalus betonas, o saulės elementams bei vėdinimo sistemai 
siūlome rinktis  lietuvių gaminamą produkciją, kuri vertinama ir pripažinta užsienio rinkose.  

Vidaus mikroklimatas ir sveikata. Kaip minėta anksčiau, pastate įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema su 
daline natūralia ventiliacija. Ventiliacijos šachtos įrengiamos greta laiptinių / liftų. Oro paėmimas numatomas 
stogo kraiguose, kur tarša mažiausia. Minėta individuali vėdinimo ir šildymo - vėsinimo kontrolė. Atsisakoma 
kondicionierių.  

Siekta maksimizuoti natūralios apšvietos kiekį, tačiau išvengiant perkaitimo. Pagrindinėse darbo erdvėse 
labiausiai nuo langų nutolę darbo vietos yra per 7m, o langai projektuoti, stilizuojant rajonui būdingu gyvenamųjų 
namų langus, taip pat atsižvelgiant į optimalius apšvietos principus: palangės 80cm aukštyje, langų aukštis 2m. 
Visi langai vienodi (ekonomiški), turintys automatines žaliuzes išorinėje nišoje, taip pat įrengtas nišas palangėse 
gėlių vazonams. Pastaroji savybė aktualiausia gatviniuose fasaduose, pro kuriuos matosi mažiausiai žalumos. 
Galima miesto sodininkystė ant stogo terasos. Minėta langų konfigūracija, antresolė šlaitinėje erdvėje ir tūrių 
skaidymas kuria namų pojūtį, manome – ir geresnes darbo sąlygas. Prie to prisideda papildomos poilsinės 
funkcijos 1 aukšte ir stogo terasose.   

Aukšta sienų ir langų šiluminė varža taip pat užtikrina aukštą garso izoliaciją nuo išorinio triukšmo. Atriume 
augmenija turėtų veikti kaip aidėjimą slopinanti priemonė.  

Atriume gausiai naudojamas stiklas turės integruotus saulės elementus, kurie taip pat atliks kaip šešėliavimo 
funkciją. 

Pagrindinė atriumo laiptinė jungia visus antžeminius aukštus, yra gerai matoma ir pasiekiama. Darbuotojų ir 
žvėryno gyventojų fiziniam aktyvumui palaikyti gali būti naudojamas elektros energiją generuojanti treniruoklių 
salė pirmajame pastato aukšte. 
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STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI 
 
Pamatams, požeminiam pastato aukštui, antžeminėms kolonoms, atriumo perdangoms ir laiptinių blokams 
naudojamas gelžbetonis. Šio aukšto tankus vidinis plieno dvitėjinių kolonų tinklas tarnauja kaip automobilių 
stelažų atramos ir kaip išsklaidyta atrama plokštiniam pamatui žemės lygyje. Toks sprendimas leidžia antžeminį 
vidinį konstrukcijų tinklą projektuoti nepriklausomai nuo požeminio.  Dalinai panaudojamos nugriauto pastato 
plytos. Dominuojančiai pastato sienų konstrukcijai su šlaitiniais stogais siūlomas medžio karkasas su klijuoto medžio 
kolonų tinklu, perdangoms- klijuoto medžio sijų tinklas.  Tokių gabaritų pastatui ypatingų medžio konstrukcijų 
sprendimų neturėtų būti, todėl statyba tampa ekonomiška ir paprasta. Antžeminių sienų ir stogo storis su apdaila- 
apie 50cm.  

Kadangi nutarėme naują ir gretimą pastatą atskirti 1,2m tarpu, šioje zonoje reikalingos papildomos priešgaisrinės 
kompensacinės priemonės (įrengti ugniasienę mediniam gyvenamajam namui, abiems pastatams naudoti 
gaisriniu požiūriu atsparius langus, medžiagas).  

 

PASTATO PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI 
 
Griaunant esamą ir projektuojant naują pastatą visi požeminiai tinklai projektuojami naujai. Visos komunikacijos 
- miesto, išskyrus šildymą (geoterminis). Įvadų ir visių inžinerinių sprendimų techininės patalpos numatomos 
požeminiame pastato aušte išlaikant trumpą atstumą iki miesto tinklų.  
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PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

 

   

1. sklypo plotas 
 

m2 

 
1253  

2. sklypo užstatymo intensyvumas 
 

 
 

1.96  

3. sklypo užstatymo tankis           
 

% 
 

70  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

   

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

   

2. Pastato bendrasis plotas. 
 

m2  

 
2450.89 Antžeminis 

3. Pastato pagrindinis plotas. * 
 

m2 

 
1633.73  

4. Pastato tūris.*  
 

m³ 
 

12168  

5. Aukštų skaičius.* 
 

vnt. 
 

4  

6. Pastato aukštis. *  
 

m 
 

17.1  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: 
 

vnt.  
 

-  

7.1. 1 kambario 
 

vnt.  
 

-  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.  
 

-  

8. Energinio naudingumo klasė  
 

 A++  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   
 

 C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 

 -  

11. Želdynų plotas 
 

m² 407  

 
Šiuo atveju įtraukiamas atriumo želdynų plotas, kuris sudaro 112m². Vertinant užsakovo norą 1 aukšto erdves 
pritaikyti visuomenės poreikiams, atriumo želdiniai kuria pridėtinę vertę tiek lankytojams, tiek darbuotojams 
viduje. 
 


