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ADMINISTRACINIS PASTATAS SĖLIŲ G. 48, VILNIUJE  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 



Aiški a asis raštas  1. Ur a isti ė idėja Urbanistinė projekto idėja – sufor uoti šios Žvėry o Sėlių–Kęstučio gatvių sa kryžos do i a tę, tuo pačiu 
iki galo sufor uoja t ir pačią sa kryžą. Dėl šios priežasties kuriamas pastatas išlaiko sklypo peri etrą, kuris 
for uoja as iš trijų krašti ių. Šiauri e ir vakari e krašti ė is sufor uoja a aiški pastato kryptis į pietus, 
kuria ą viešąją erdvę. Svar i jau paka ka ai ur a istiškai susifor avusi Sėlių gatvės iškloti ė, kur aiškiai 
jaučia a peri etri io užstaty o iurų ir ko er i ės paskirties pastatais te de ija. Ši kryptis ir tęsia a 
sklypo šiauri ėje pusėje.  Tuo tarpu pieti ėje dalyje ar hitektūriškai atsižvelgia e į ko trasti gą daug s ulkes io astelio Žvėry ą, 
kuria  ūdi gos vilos į gatvę atsuktais fasadais. Šioje dalyje for uoja a vieša erdvė – skveras. Tokiu ūdu 
savo pieti e puse pastatas atsiveria į Kęstučio gatvę, į sa kryžą. Pastato šiauri ė ir pieti ė krašti ės ties 
Sėlių ir Kęstučio gatvių sa kirta suei a į s aigalį, kuris pa rėžia sa kryžą, jos euždaro, padeda for uoti 
sa tykį su kitais sa kryžoje esa čiais pastatais, atkreipia dė esį, sufokusuoja žvilgs į ūte t į šią vietą 
žvelgia t iš visų pusių. Šioje vietoje sufor uota viešoji erdvė ir įėji as pa rėžia i, kviečia užeiti.  2. Ar hitektūri ė idėja 
Sklypo plotas ėra didelis, tad, siekia t išpildyti ori ą progra ą, eveik visą jį reikėtų užstatyti vie u 
dideliu tūriu. Dėl to sklype pasiri ko e užstatyti vie tisą, aiškią for ą, kuri padeda pa rėžti pastato monu e ta ulą. Ši for a leidžia projektuoti atvirą skverą saulėtoje pieti ėje sklypo dalyje, ūti le gvai 
priei a u ir atviru sa tykyje su sa kryža.  
Iš skvero for uoja as pagri di is įėji as kartu su atriumu perpjauna pastatą išilgai, tokiu ūdu kuria a 
tūri ė ko pozicija iš dviejų dalių. Tūrių dali i as tiek ko ep iškai, tiek tūriškai reikali gas ko tekste, taip 
pa rėžia as Žvėry o dvilypu as, ar hitektūroje tęsia as ur a isti is ko eptas.   
Šiauri ėje dalyje for uoja as vie tisas, o u e talus, aksi alaus aukščio tūris pa rėžia Sėlių gatvės 
peri erti į užstaty ą, šiuolaiki į Žvėry ą. Pieti is tūris atiduoda pagar ą se aja  Žvėry ui: tūris vizualiai 
skaido as į ažes es, di a iškas dalis, projektuoja i šlaiti iai stogai, tokiu ūdu kuria as s ulkes io, 
Žvėry o astelis.  3. Pastato funkcinis suplanavimas 
Projektuoja i pateki ai į pastatą pėstiesie s, dvirati i ka s ir auto o ilia s. Pagri di is įėji as 
pėstiesie s – iš pietuose esa čio skvero. Taip pat projektuoja as šiauri is įėji as iš Sėlių gatvės, tuo pačiu 
kuria i ir atskiri įėji ai į ko er i es patalpas. Tru pa  palikti dviračius ir auto o ilius gali a skvere 
projektuoja ose vietose palei gatvę. Dviračia s ir auto o ilia s projektuoja as pože i is dviejų aukštų 
garažas, į kurį pate ka a pietvakari ėje sklypo pusėje, kaip ir u atyta pagal Detalųjį pla ą. Tokiu ūdu 

ažiausiai trikdo o pėsčiųjų srautai. Be auto o ilių stovėji o vietų ir dviračių saugyklos šiuose aukštuose 
u atyti dušai, pagal i ės ir te h i ės patalpos, lietaus vandens rezervuaras. 

Pir aja e aukšte projektuoja os viešos fu k ijos: ko er i ės patalpos, kavi ė–restoranas bei foje–
prii a asis. Ko er ijai skirta šiauri ė aukšto zo a palei sklypo aktyviausią, la iausiai ato ą – Sėlių – 
gatvę. Pieti ėje dalyje u ato os privates ės patalpos: restora as–kavi ė suju gia i su skveru. Šalimais, 
arčiau įėji o for uoja a pastato repreze ta i ė erdvė – foje su prii a uoju. Atriu as fu k iškai atskiria 
ko er i es patalpas uo kavi ės–restora o ir foje. Čia svarbiausias akcentas – laiptai, kurie yra pagri di ė 
ju gtis tarp visų aukštų. 



A trojo, trečiojo ir ketvirtojo aukštų išpla avi as yra a alogiškas, tai – iurų erdvės. Darbo vietoms 
iš audoja os peri etri ės, ilgosios pastato krašti ės, taip aksi aliai iš audoja a die os šviesa, kuri e 
tik aži a e ergijos su audoji ą, tačiau taip pat padeda dar uotoja s geriau jaustis. Prie kiekvieno darbo 
vietų loko projektuoja os atskiros susitiki ų zo os. Į savo dar o vietas ž o ės pate ka laiptais iš pastato centre esa čio atriu o. Ce tre taip pat for uoja os poilsio vietos. Šiauri ėje kiekvie o aukšto dalyje 
for uoja os ūki ės patalpos, edideli privatūs ka ariai pokal ia s telefo u silent boxes). 
Projektuoja os dvi evakua i ės laipti ės, šiauri ėje ir pieti ėje pastato pusėse. Pasiri kto išpla avi o 
privalu as tai, kad jis gali  ūti le gvai tra for uoja as iš open-space tipo erdvės į kiek uždares es erdves 
le gvų pertvarų pagal a  ar et ka i etus, kur ir kada toks poreikis atsiranda.  Ketvirtame aukšte, iš audoja t visą šiauri į pastato tūrį for uoja os a tresolės, kuriose numatomos 

dar o vietos ir te h i ės patalpos ta , kad visi i ži eri iai įre gi iai ūtų tvarki gai paslėpti po stogu, tokiu ūdu išsauga t gry ą ar hitektūri ę estetiką.  
Plokščias šiauri io tūrio stogas taip pat aksi aliai iš audoja as. Dalis stogo skirta saulės ele e ta s, jie 
atsukti į pietų pusę. Kita dalis – apželdi ta stogo terasa. Į šią erdvę pate ka a pagri di iais laiptais iš 
atriu o, tad ji vieša ir le gvai priei a a visie s iestiečia s. Ši zo a for uoja a gatvių sa kryžos pusėje, 
iš jos atsiveria puiki pa ora a.  4. Pastato edžiagišku as 
Projektuoja as dvigu as fasadas. Pir a, visą pastato peri etrą de gia stiklas. Tuomet dvi skirtingas 
ko ep i es ir tūri es dalis pa rėžia skirti gos edžiagos: eto as ir edis, jos ko trastuoja tarpusavyje. 
Šiauri is ir vakari is fasadai išskiria i ažūriška eto o apdaila. Ažūriškas fasado degi as suteikia privatumo, reguliuoja šviesos pateki ą į pastatą. Beto as – o u u e talus, tolygus, statiškas.  
Šia  ko trastuoja pieti is fasadas, projektuoja as iš vertikalių edžio žaliuzių, kurios auto atiškai 
reaguoja į šviesą. Tad šis fasadas e tik s ulkes io, ž ogiško astelio, tačiau taip pat – di a iškas ir uolat 

esikeičia tis, e to edis – dar vie as se ojo Žvėry o otyvų, kuriuos siekė e išsaugoti ir prikelti auja , 
oder ia  ir iš a ia  gyve i ui.  

Įėji as ir atriu as išskiria i gry o stiklo fasadu, kuris orga iškai perei a a t stogo. Šis ruožas taip pat 
ko ep iškai, tūriškai ir pastato penktąjį fasadą – stogą dali a į dvi dalis. Pieti ės dalies stogas, kaip ir fasadai – medinis, taip pasiekiamas tūrių vientisumas.  5. Tra sporto ir pėsčiųjų srautų spre di ai Du pagrindiniai įėji ai į pastatą suprojektuoti tiesiogiai reaguoja t į apli ką: esa ą ir u ato ą pėsčiųjų 
judėji ą. Vie as įėji as – iš aujai for uoja o skvero ir Sėlių–Kęstučio gatvių sa kryžos. Kitas įėji as – 
palei aktyvią Sėlių gatvę, greta esa os perėjos. Tad visų pirma siekia a patogu o pėsčiaja . Antrame 
pla e atsiduria auto o iliai, į pastatą pate ka a iš šaluti ės gatvelės, atsižvelgia t į Detalųjį pla ą. Pagal 

u ato ą auto o ilių srautą ir parkavi o vietų kiekius laiko a, kad šis įvažiavi as – tinkamas, be to 
etrukdys e dra  auto o ilių eis ui rajo e. Dviračiai į pože i į garažą pate ka kartu su auto o iliais, projektuojama erdvi ra pa su dviračių juosta užtikri a dvirati i kų saugu ą. Laikinai automobiliu ar 

dviračiu atvyksta tie s pastato svečia s u atytos stovėji o vietos greta skvero ir pagri di io įėji o 
palei gatvę.  
Auto o ilių vietų poreikio ustaty as. Biurų plotas – 1229,09 kv.m., poreikis 25 kv.m. – 1 aut., nustatytas 
aut. vietų poreikis – 49 vnt. Ko er i ių patalpų plotas – 201,16 kv.m., poreikis 30 kv.m. – 1 aut., nustatytas 
aut. vietų poreikis – 7 vnt. Restora o, kavi ės e dras plotas – 134,46 kv.m., poreikis 15 kv.m. – 1 aut., 

ustatytas aut. vietų poreikis – 9 v t. Visas ustatytas aut. vietų poreikis – 65 automobiliams. Pagal 
„Vilniaus miesto savivaldy ės teritorijos suskirsty o į zo as pagal ustatytus auto o ilių stovėji o vietų 



skaičiaus koeficientus schemą“ sklypas pate ka į trečiąją zo ą. Todėl gali a pritaikyti ,7  koef. Reikali gas 
auto o ilių vietų poreikis – 49 vnt. Suprojektuota vietų – 51 vnt. 6. Pastato A++ klasės spre di ių pa audoji as 
Projektuoja t šį pastatą atsižvelgta į tris pagri di es tvaraus pastato ele e tų grupes: tūrį, išpla avi ą ir 
i ži eri ius spre di ius. Pir i is tikslas yra pasiekti kuo dar es į pastato veiki ą atūralio is 
prie o ė is ar hitektūra , o tik vėliau – pasitelkti i ži eri ius spre di us, užtikri ti, kad jie ūtų teisi gai ir saikingai naudojami. 
Tūris 
Visų pir a, pastatui pasiri kta ko paktiška for a – pagal sklypą. Kuo ko paktiškes ė for a, tuo ažesni nereikalingi energijos nuostoliai. Ko paktiška for a taip pat leido sklype palikti aksi alią erdvę žalia  skverui. A tra, projektuoja t pastatą atidžiai atsižvelgė e į orie ta iją pasaulio šalių atžvilgiu. Siekė e iš 
pieti ės ir vakari ės saulės gauti kuo daugiau atūralios die os šviesos ir šilu os, tačiau šiuos aspektus ir 
ko troliuoti pasitelkda i dvigu ą fasadą auto atiškai reguliuoja as edi es lauko žaliuzes ir eto i į 
ažūrą . Medžio stogas pieti ėje pastato dalyje taip pat jį saugo uo perkaiti i o. Šios stogo dalies 
šlaitišku as iš audoja as vakari ei saulei patekti į patalpas žie os etu, o vasarą stogo for a 
tiesiogi ia s spi dulia s patekti eleidžia.  
Verta pa i ėti ir tai, kad o oliti io karkaso pastato ko struk ija yra ter iškai i tertiška, todėl aži a 
šildy o poreikį žie ą ir vėsi i o – vasarą. Pasiri ktos edžiagos – betonas ir medis – gali ūti le gvai 
ra da i Lietuvoje, tai yra vieti ės edžiagos. Be to jos yra le gvai perdir a os tokiu atveju, jeigu pastatą 
ateityje ūtų uspręsta ugriauti.  
Išpla avi as: 
Pastato išpla avi as taip pat gali že kliai prisidėti prie dar ios ar hitektūros, ypati gai turi t galvoje ja e 
dir a čių ž o ių gerą savijautą ir sveikatą ei e ergiją, iš audoja ą pastatui išlaikyti. Dar o vietų planavimas palei pastato peri etrą geri a darbuotojų savijauta ir aži a e ergijos su audoji ą. Tai 

aksi aliai iš audojo e pastato ryšius projektuoda i e tri ėje dalyje, o pagal i es patalpas – 
šiauri ėje.  
Svar ia dali i tapo laiptai, kuriuos są o i gai projektavo e e tri ėje, le gviausiai priei a oje, 
gražiausioje pastato dalyje ta , kad jie ta pų pir u pasiri ki u dar o vietai pasiekti. Tokiu ūdu e tik 

ažiau audoja i liftai t.y. e ergija , tačiau ir dar uotojai priversti reguliariai a kšti tis.  Atriumas – eatskiria a tvaraus iuro dalis. Jis padeda atūraliai ve tiliuoti pastatą. Šilto oro srautai kuria 
atūralų oro judėji ą iš pastato kraštuose esa čių dar o vietų li k e tre esa čio atriu o, o tuo et – į 

viršų, kur jį sure ka rekuperatorius. Vėliau to paties rekuperatoriaus pagal a šiltas ir švarus oras grąži a as 
į pastatą. 
Projektuoja t judėji ą apli k pastatą pir e y ė teikia a pėstiesie s, rūpi a asi spe ialia įra ga 
dvirati i ka s dviračių saugykla, dušai , epla uoja i la dšafto ar i terjero peraukštėji ai, tad pastatas 
ir jo apli ka idealiai ti ka judėti eįgaliesie s.  
Kada gi siekia a aksi aliai iš audoti leisti ą sklype užstatyti plotą, kuria a papildo a žalia erdvė a t 
pastato stogo. Šiai erdvei ei skverui apželdi ti pasitelkia i la dšafto spe ialistai, kad padėtų pasiri kti 
la iausiai vietovei ūdi gus augalus, kurie ūtų le gvai prižiūri i ir estų ori ą šešėlį.    



I ži eri iai spre di iai 
Lietuvoje svar us yra e ergetiškai efektyvus šildy as. Nu ato as pastato šildy as – geoterminis, 
vertikalus gręži ys. Atsižvelgia t į pastato api tį ir u ato ą eksploata iją, šis šalti is opti aliausias 
i vesti ijos ir atsipirki o laikotarpio atžvilgiu, taip pat – jis pasiekia aukščiausią e ergeti io efektyvu o 
sta dartą. Be to Žvėry e vyrauja drėg as gru tas, tad šis šildy o ūdas – ypač ti ka.  
Kada gi iurų pastate įprastai su audoja a daug elektros e ergijos, projektuoja i saulės ele e tai a t stogo, jie s iš audoja as ažiausiai repreze tatyvus plotas. Tokiu ūdu dalį su audoja os e ergijos pastatas pasigamins pats.  
Projektuoja as ir lietaus va de s suri ki as a tri ia  pa audoji ui: augalų laisty ui, valy ui.  
Atriu o, laiptų svar a pastate dar la iau pa rėžia a keturių aukštų augalų sie a prieši goje pusėje laiptams), kuri – e tik įspūdi gas i terjero ele e tas, tačiau taip pat gerina vidaus mikrokli atą.  
Reko e duoja a audoti iš a aus pastato siste as elektros ir va de s su audoji ui prižiūrėti. 
Pavyzdžiui, i dividualiai zo iškai valdo as apšvieti as, auto atiškai užgęsta ti šviesa po dar o vala dų 
galo, li ituotas dušo veiki o laikas, i dividuali šilu os ko trolė skirti go s dar uotojų zo o s.  
Pastatas uo pat pradžių uvo projektuotas pagal visus tarptautinius tvaraus pastato principus, tad 
ko ep iškai atiti ka aukščiausius reikalavi us ir gali pasiekti A++ klasę. Tvaraus pastato sertifikavi as apima  ir turėtų šiuos reikalavi us atitikti  projektavi o etape,  staty ų etape,  jo gyvavimo 
laikotarpiu ir  turėtų ūti le gvai išardo as savo gyve i o iklo gale. Aukščiau urodyti spre di ai iš 
es ės atsižvelgia į pir ąjį etapą, taip pat padeda sėk i gai įgyve di ti trečiąjį ir ketvirtąjį. Priklauso ai 

uo to, kaip us pasiri kta pastatą sertifikuoti (pagal LEED, BREEM arba WEEL standartus), sprendiniai 
turėtų  ūti opti izuoja i.  7. Stati io ko struk ijų spre di ai Pagrindinei statinio konstrukcijai naudojamas monolitinis karkasas. Ši ko struk ija pasiri kta todėl, kad yra 
ter iškai i tertiška ir ra io alaus pa audoji o atsižvelgia t į edžiagų kiekio ir tvirtu o sa tykį. Be to ši konstrukcija – ilgaa žė, tačiau, žiūri t į ateitį, o oliti io karkaso pastatą le gva perpla uoti ir panaudoti 
iš aujo ar a perdir ti.   8. Pastato pagri di ių i ži eri ių ti klų spre di iai 
Nu ato as pastato šildy as – geoter i is, vertikalus gręži ys. Atsižvelgia t į pastato api tį ir u ato ą 
eksploata iją, šis šalti is opti aliausias i vesti ijos ir atsipirki o laikotarpio atžvilgiu, taip pat – jis pasiekia 
aukščiausią e ergeti io efektyvu o sta dartą.  
Vėdi i ui projektuoja as atūralus oro ištrauki as per atriu ą ir jo viršuje esa tį rekuperatorių, 
pla uoja as priversti is oro padavi as, tačiau, kadangi atviro plano patalpose projektuojami langai palei 
visas pastato krašti es, gali a atūrali patalpų ventiliacija.  
Oro ko di io avi ui u atyti i ži eri iai įre gi iai, tačiau jų poreikis turėtų ūti i i alus, kada gi 
projektuoja a saulės, prikaiti i o ko trolė pastato fasade. Projektuoja as edi is ir apželdi tas stogas 
didžiojoje pastato dalyje taip pat atūraliai aži a prikaiti i ą.  
Dalį elektros pastatas pasiga i a pats a t stogo esa čių saulės ele e tų dėka.   



 

 

ADMINISTRACINIS PASTATAS SĖLIŲ G. 48, VILNIUJE 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos   

I SKYRIUS 

SKLYPAS 
    

1. sklypo plotas m2  1253   

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 199   

3. sklypo užstatymo tankis         % 60 Užst. plotas 744,88  

II SKYRIUS 

PASTATAI 
    

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

 

 Darbo vietų 
skaičius 262 

 

2. Pastato bendrasis plotas.*  m2 4499,69   

3. Pastato naudingasis plotas. *  m2 2491,19   

4. Pastato tūris.*  m3  12564   

5. Aukštų skaičius.*  vnt. 4   

6. Pastato aukštis. *  m 17,80   

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   - -   

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  - -   

11. Kiti papildomi pastato rodikliai - -   

* 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. 

 

 


