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1. URBANISTINĖ IDĖJA
Sklypas, kuriame projektuojamas administracinės paskirties pastatas yra Žvėryno mikrorajone, kuris įtrauktas į Kultūros
vertybių registrą (unikalus objekto kodas – 33652). Į tai atsižvelgiant pagal parengtą detalųjį planą sklype numatomas 14 aukštų pastatas.
Projektuojamame pastate išsaugomas ir į architektūrinus sprendinius įkomponuojamas sklype esančio senojo pastato
pagrindinis mūrinis fasadas, formuojantis Sėlių gatvės perimetro išklotinę. Projektuojamo pastato tūris ir siluetas šią
išklotinę pratęsia. Sėlių ir Kęstučio gatvių sankirtoje planuojamo pastato kontūras formuojamas ne pagal sklypo
perimetrą, bet pagal esamą Sėlių – Kęstučio gatvių užstatymo perimetrą (1 pav). Prątesiamas erdvinis kompozicinis
kanalas neuždarant ir vizualiai neužgožiant gatvių sankirtoje esančios erdvės, kuri kuriama atvira, patraukli ir lengvai
prieinama visuomenei. Erdvėje planuojami pėsčiųjų takai bei želdiniai, tenkinant sklypo detaliojo plano reikalavimą
mažiausiai ketvirtadalį sklypo apželdinti. Projektuojamo pastato tūris bei siluetas prisitaiko prie projektinei teritorijai
būdigo aplinkinių gatvių užstatymą formuojančio perimetro, transporto bei pėsčiųjų srautų bei judėjimo krypčių. Pastatas
suformuoja gatvių sankirtoje trūkstamą dominantę, reaguojančią į esamą teritorijos charakterį.

1 pav.

3

2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Projektuojant administracinės paskirties pastatą buvo išanalizuota aplinkinių pastatų stilistika, architektūrinis kontekstas.
Projektinėje teritorijoje dominuoja nedidelio mastelio, įvarialaikiai, skirtingų medžiagiškumų, estetikų gyvenamosios
paskirties pastatų tūriai su šlaitiniais stogais. Žvėryno mikrorajonas išskirtinis savo nedidelio mąstelio architektūra, todėl
naujai projektuojamo pastato tikslas – darniai įsilieti į aplinką, pabrėžti žvėrynui būdingą architektūrinę išraišką.
Projektuojamas administracinės paskirties pastatas skaidomas į keturias skirtingas dalis vizualiai mažinant
projektuojamo pastato tūrį. Kiekviena dalis – tūris planuojamas skirtingo medžiagiškumo. Pasirinktos medžiagos atspindi
istorinį ir šiuolaikinį kontekstus (detaliau apie medžiagiškumą skiltyje „Medžiagiškumas“). Pastato stogas taip pat
skaidomas į skirtingus tūrius, sukuriant erdvę terasai ant stogo. Pastato stogai projektuojami šlaitiniai. Skirtingi pastato
tūriai atskiriami įgilintomis stiklinėmis pertvaromis, kurios pabrėžia įėjimų į pastatą vietas. Pirmasis aukštas
projektuojamas įgilintas vizualiai mažinant pastato aukštį.
Projektuojamo administracinio pastato architektūroje atsikartoja semantiniai žvėryno elementai – šlaitiniai stogai,
langinės, medinės ir mūrinės apdailos motyvai, nedidelio mastelio pastatų tūriai.
3. PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Patekimas į administracinės paskirties pastatą numatytas iš šiaurinės, rytinės ir pietinės pusės. Įvažiavimas į požeminę
automobilių saugyklą numatytas iš pietinėje pusėje esančio privažiavimo. Projektuojamas administracinės paskirties
pastatas keturių aukštų su mansardiniu aukštu ir dviem požeminiais aukštais. Požeminiuose aukštuose numatyta
automobilių saugykla. Pirmame pastato aukšte projektuojamos komercinės paskirties patalpos. 2-4 aukštuose biurų
paskirties patalpos. Mansardiniame aukšte numatyta terasa su komercinės paskirties patalpomis. Vidinėje pastato
struktūroje projektuojamas vertikalus ryšys – segmentiniai laiptai. Laitais galima patekti į visus pastato aukštus (išskyrus
parkingą) bei mansardą. Aplink laiptus projektuojamas atriumas , kuris kuria vientisą erdvę nuo pirmo iki mansardinio
aukšto ir vizualinius ryšius skirtinguose pastatų aukštuose.
-2 aukšto funkcinis planavimas (2 pav.).
-antrame aukšte numatyta automobilių saugykla. Iš viso projektuojama 22 parkavimo vietos.
Aukšto pietinėje dalyje numatyta evakuacinė laiptinė ir liftas. Patekimas į požeminį parkingą reguliuojamas šviesoforais.
Plano pietinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyse numatytos pakalbinės paskirties patalpos inžineriniams tinklams.

-2 aukšto funkcinis planavimas (2 pav.)
- pirmame aukšte numatyta automobilių saugykla. Iš viso projektuojama 24 parkavimo vietos.
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Aukšto pietinėje dalyje numatyta evakuacinė laiptinė ir liftas. Patekimas į požeminį parkingą reguliuojamas šviesoforais.
Plano pietinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyse numatytos pakalbinės paskirties patalpos inžineriniams tinklams. Numatytos
dvi dviračių saugyklos.

-1 aukšto funkcinis planavimas (3 pav.).
-antrame aukšte numatyta automobilių saugykla. Iš viso projektuojama 22 parkavimo vietos.

1 aukšto funkcinis planavimas (4 pav.)
Pirmame aukšte planuojamos
komercinės paskirties patalpos, didelis
erdvus fojė su patekimais iš skirtingų
pastato pusių. Vidinėje pastato erdvėje
numatytos pagalbinės patalpos, tualetai.
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2 – 4 aukštų funkcinis planavimas (5 pav.)
Antrame – ketvirtame pastato
aukštuose numatytos biurų
patalpos. Biurai planuojami
pagal ilgąsias pastato kraštines
šiaurėje ir pietuose. Biurų
patalpose projektuojamos
individualaus darbo erdvės,
konferencijų/susitikimų
kambariai. Didesnis
konferencijų kambarys
projektuojamas pastato
centrinėje

Mansardinio aukšto funkcinis
planavimas (6 pav.)
Mansardiniame pastato aukšte
numatyta terasa ir komercinės
paskirties patalpos. Greta
komercinių patalpų numatytos
pagalbinės patalpos ir tualetai.Su
terasa yra numatytas tiesioginis
susiekimas sraigtiniais laiptais iš
kiekvieno pastato aukšto.
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4. PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS
Pastatas skaidomas į keturis tūrius (7 pav) ir kiekvieno iš jų fasadas planuojamas skirtingo meždiagiškumo
reprezenuojant Žvėryno mikrorajono istorinį ir šiuolaikinį kontekstus.

7 pav.

7

MEDŽIO APDAILA
Žvėryno mikrorajonas unikalus savo medine architektūra, daugiau nei 75 proc. šioje miesto dalyje esančių pastatų mediniai. Žvėryno medinė architektūra įtraukta į Kultūros vertybių registrą – įtraukti ne tik pavieniai pastatai, bet ir visas
urbanistinis kompleksas kaip nedalomas urbanistinis vienetas. Pastatų ir jų bendros aplinkos kaip vertybės saugojimas
svarbus šios vietovės identiteto suvokimui ir puoselėjimui. Medžio apdailos panaudojimas fasaduose būtų racionalus
sprendimas stengiantis įsilieti į esamą situaciją ir išlaikyti autentiškumą bei perteikti ilgaamžiškumo jausmą Žvėryno
bendruomenei bei viso miesto gyventojams.

MŪRAS
Sklype esančio senojo pastato mūrinio fasado siena išsaugoma ir įkomponuojama į naująjį fasadą, kuriame naudojamos
plytos reprezentuoja laikotarpį, kai mūras dominavo kaip statybinė medžiaga Žvėryno mikrorajone. 1938m.
perspektyviniame Vilniaus plane Žvėrynas priskirtas gyvenamųjų rajonų tipui, kuriame dominuotų tik mūrinis užstatymas.
Antrojo pasaulinio karo metais dalis medinių Žvėryno namų sudegė. Jų vietoje iškilo dviaukščiai mūriniai pastatai. Esamo
pastato sklype (un. Nr: 1094-0374-4010) medžiagiškumas - mūras. Naujai projektuojamo pastato tūris ir mūrinis fasadas,
kuriame įsikomponuoja senojo pastato fragmentas dera prie įvairaus medžiagiškumo aplinkos.
STIKLAS
Stiklinis projektuojamo pastato tūris reprezentuoja šiuolaikiškumą. Naujos, inovatyvios konstrukcijos leidžia pastatų
išorės atitvaroms naudoti stiklinius sprendinius. Naujos stiklo gamybos technologijos leidžia pasirinkti spalvinius,
energinius, saugumo bei garso izoliavimo sprendinius pritaikant juos kiekvienai unikaliai situacijai. Stiklo fasadai ir
atspindžiai suteikia pastatui žavesio, modernumo pojūčio, o kai tai susijungia kartu su Žvėrynui būdinga mūro bei medžio
kompozicija, tai sukuria jaukią ilgalaikiškumo atmosferą.

SAULĖS KOLEKTORIAI
Atsinaujinanti energija – pastatų ateitis
Integruoti fotovoltiniai saulės moduliai – į vieningą sistemą sujungtos ir įrėmintos saulės baterijos, generuojančios
elektros energiją saulės šviesos pagalba. Vieno modulio galia paprastai svyruoja nuo keliasdešimties iki kelių šimtų vatų,
efektyvumas siekia iki 21 proc. Moduliai gali būti naudojami tiek pavieniai, tiek ir jungiami su kitais į galingesnę
fotovoltinę sistemą. Ši sistema įprastai įrengiama ant namų stogų, žemės arba kitų paviršių, šiuo atveju, mūsų idėja
įrengti fotovoltinius saulės modulius pietiniame pastato fasade. Šis sprendimas padeda pastatui apsirūpinti energija,
tokia apdaila pagyvina statinį.

Išvardintų medžiagų pasirinkimas atspindi ir sustiprina pastato architektūrinę koncepciją, kurią padiktavo Žvėryno
mikrorajonui būdinga aplinka. Pasirinkimu stengiamasi išsaugoti Žveryno mikrorajono autentiškumą bei tuo pačiu suteikti
modernumo, originalumo bei besikeičiančio ir gyvo miesto įspūdį.
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5. TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI
Transporto ir pėsčiųjų srautai modeliuojami orientuojantis į esamą transporto priemonių ir pėsčiųjų takų
tinklą. Greta sklypo, kuriame projektuojamas administracinės paskirties pastatas numatomas dviračių takas (8 pav).
Pėsčiųjų takai racionaliai sujungiami su esamais takais. Numatomi papildomi takai naujai projektuojamoje viešoje
apželdintoje erdvėje. Pėsčiųjų srautai Kęstučio / Sėlių gatvėje kreipiami per žalią viešą erdvę.

8 pav.
6. PASTATO A++ ENERGETINĖS KL ASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINAČIOS EMERGIJOS
ŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, PROJEKTUOJAMO PASTATO
ATITIKIMAS LEED, BREEM, WELL BUILDING STANDARD (WELL) IR KT. STANDARTAMS
- Patalpų oro kokybė ir ventiliacija
- Komfortiškas temperatūros reguliavimas
- Triukšmą sulaikančių medžiagų naudojimas
- Patogus patalpų suplanavimas su susitikimų kambariais, tylos zonomis ir stovimais stalais
- Gyva augmenija biuro viduje ir vaizdas į gamtą pro langą.
- Raminančios ir gamtą primenančios spalvos bei medžiagos interjere.
-Patogus susisiekimas viešuoju transportu ir dviračių takais, įrengtos dviračių saugyklos, dušai, sveikas maisto
pasirinkimas.
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Planuojamame administracinės paskirties pastate didelis dėmesys skiriamas inžineriniams sprendimams. Rūsyje
numatomas lietaus vandens surinkimo rezervuaras, nuo stogų surenkamas lietaus vanduo yra tausojamas ir numatomas
antrinis jo panaudojimas. Pietinėje pastato fasado pusėje numatomi saulės fotovoltiniai moduliai elektros energijos
gavimui bei ant stogo saulės kolektoriai karšto vandens ruošimui. Fotovoltiniai moduliai bei saulės kolektoriai yra
integruojami į fasadus ir stogus, kaip architektūrinė pastato dalis.
Numatomos komfortiškos poilsio erdvės darbuotojams , išmani judesio ir dienos šviesos davikliais valdoma LED
apšvietimo sistema, galinti lanksčiai suprogramuoti apšvietimą pagal darbo vietų suplanavimą. Inovatyvus patalpų
vėdinimo sprendimai, kurie užtikrina, jog patalpose visada bus šviežio oro, atsižvelgiant į užimtumą ir žmonių kiekį, tai
turėtų fiksuoti išmanūs davikliai. Dalį fasado dengia automatizuotos išorinės žaliuzės, mažinančios akinimo riziką darbo
vietose ir apribojančios vėsumos poreikį dėl perteklinės šilumos vasaros sezonu. Rūsyje planuojami dušai su
persirengimo patalpomis bei dviračių saugyklos darbuotojams. Taip pat rūsyje įrengiamos elektromobilių įkrovimo
stotelės. Pastato šildymui naudojama geoterminė energija. Lauko apšvietimui naujoma elektros energija gauta iš
fotovoltinių modulių.
Sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas yra maksimaliai išnaudojamas. Ant pastato stogo įrengiama terasa, kurią
supa žole apželdinti stogo šlaitai. Pastatas projektuojamas sukuriant viešą erdvę pastato priekinėje dalyje, ties Sėlių ir
Kęstučio gatvių sankirta. Ši erdvė integruojama į miesto esamas erdves bei pažymi patekimą į pirmajame aukšte bei ant
stogo projektuojamas komercines patalpas. Inovatyvus dizainos sprendimas - projektuojami sraigtiniai laiptai,
formuojantys pagrindinį pastato vertikalų ryšį, nuo pirmojo aukšto iki stogo.
Statybų metu maksimaliai numatomas statybinių atliekų antrinis panaudojimas.

7. STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI
Administracinio pastato konstrukcijoms numatoma naudoti monolitinį gelžbetonį. Požeminio aukšto
konstrukcija karkasinė, susideda iš kolonų ir gelžbetoninės perdangos, ant kurios remiasi a ntžeminiai
aukštai, kurių konstrukcija susideda iš kolonų bei gelžbetoninių perdangų. Stogo konstrukcija šlaitinė,
lengva iš plieninių gegnių ir grėbstų.

8. PASTATO PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI
Šildymas
Pastato šildymo sistema - geoterminis šildymas, naudojant žemės gelmių energiją. Žemėje susikaupusi šiluma
surenkama kolektoriumi, kuris įrengiamas vertikalus. Šilumos šaltinis - gruntas.
Vandentiekis
Prisijungimas prie miesto tinklų ir vandens apskaitos mazgo įrengimas projektuojamas pagal išduotas technines
prisijungimo sąlygas. Grindų konstrukcijose vedami plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai. Projektuojamas žalių zonų
laistymas su atskiromis vandens apskaitomis. Priešgaisrinis vandentiekis numatomas pagal priešgaisrinės saugos
reikalavimus.
Nuotekos
Buitinės ir lietaus nuotekos nuvedamos į miesto tinklus bei projektuojamos pagal išduotas technines prisijungimo
sąlygas. Buitinės nuotekos projektuojamos iš PVC nuotekų vamzdžių, stovai numatomi iš mažatriukšmių vamzdžių.
Buitinių nuotekų vėdinimui ant stogo iškeliami vamzdžiai - alsuokliai.
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Elektra
Elektros energijos tiekimas pastatų kompleksui numatomas pagal skirstymo operatoriaus išduotas technines sąlygas ir
laikantis galiojančių teisės aktų bei normų. Pastato apsaugai nuo žaibo numatoma aktyvinius žaibolaidžius.
Vėdinimas
Vėdinimas pastate numatomas pilnai automatizuotas bei atsinaujinantis. Vėdinimo sprendimai, kurie užtikrina, jog
patalpose visada bus šviežio oro, atsižvelgiant į užimtumą ir žmonių kiekį, tai turėtų fiksuoti išmanūs davikliai.

9. PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI PAGAL STR 1.04.04:2017
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.

Mato
vienetas

Pavadinimas

Kiekis

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas

m2

1253

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

2,0

3. sklypo užstatymo tankis

%

68
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Pastabos

Mato
vienetas

Pavadinimas

Kiekis

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

2503,54

3. Pastato naudingasis plotas. *

m2

2503,54

4. Pastato tūris.*

m³

1400

5. Aukštų skaičius.*

vnt.

4

6. Pastato aukštis. *

m

17,89

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+
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Pastabos

Mato
vienetas

Pavadinimas

Kiekis

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė

C

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

I

11. Kiti papildomi pastato rodikliai
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Pastabos

