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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Urbanistinė idėja
Istorinis Vilniaus Žvėryno rajonas išsiskiria savo urbanistinės struktūros aiškumu, jautriu santykiu su
gamtine aplinka, vyraujančiu architektūriniui masteliu. Suplanuotas kaip poilsio vilų užmiestyje rajonas, jis
išlaikė savo unikalų miesto vilų morfotipą didžiojoje teritorijos dalyje. Sėkmingiausiai į Žvėryno aplinką
integruojasi tie nauji statiniai ar kompleksai, kurie sugeba išsaugoti minėto morfotipo bruožus, mastelį,
santykį su viešosiomis erdvėmis. Pagrindinės viešosios rajono erdvės sukoncentruotos Neries pakrantėse,
centinėje dalyje dominuoja ašinė Kęstučio gatvė, kuri ir tampa savotišku visos teritorijos meridianu,
pagrindine komercinių funkcijų sankaupa. Pastarosios sankirta su Sėlių gatve formuoja šiaurinės Žvėryno
dalies centrą, todėl naujojo administracinio komplekso pastatas formuojamas taip, kad prie sankryžos
atsirastų viešoji erdvė, kurioje susikerta pagrindinių gatvių vizualinės ašys. Ši erdvė ne tik leidžia paženklinti
įeigą į pastatą, tačiau ir apsijungdama su kitoje gatvės pusėje esančia erdve, sukuria savotiškus teritorijos
urbanistinius vartus.

Komplekso tūriai, kaip ir būdinga rajonui, išlaiko gatvių užstatymo linijas, taip ne tik respektuojant
istorinį kontekstą, bet tuo pačiu maksimalizuojant sklypo vidinės erdvės išnaudojimą, tinkamą santykį su
galimu užstatymu.
Svarbus naujojo komplekso bruožas- bendrojo naudojimo ir žaliųjų erdvių sistema. Be pagrindinės
įeigos erdvės, kuri papildomai įprasminama želdynais, vandens baseinu (savotiškais Žvėryno DNR), kuriama
vidinio kiemelio erdvė (skirta biuro, restorano, komplekso lankytojams) bei apžvalginė, viešai prieinama
stogo terasa (su vaizdais į Vingio parką bei Vilniaus centrą ir Senamiestį).
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Urbanistinį komplekso kontekstualumą pabrėžia ir siūlomi šiuolaikiškai interpretuoti dvišlaičiai
fasadai. Pastarieji formuoja atsitraukiančią nuo gatvės erdvę, sukuriančią jaukesnį aplinkos mastelį.

Architektūrinė idėja
Aplinkos istorija, urbanistinė idėja padiktavo “Biurų vilų”(Office villa) architektūrinę koncepciją. Jos
esmė - monumentalių, dvišlaičių stiklo tūrių, formuojančių gatvės išklotines kompozicija, apjungta centrinio
branduolinio tūrio. Šiuolaikiškai interpretuoti dvišlaičiai fasadai ne tik reflektuoja istorinę Žvėryno architektūrą,
bet ir ženklina sklype buvusį pastatą.
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Stiklo tūrių galai projektuojami taip, kad susiformuotų aiškios įeigos į kompleksą ar jo erdves.
Korpusus apjungiantis medinis branduolys kuriamas kaip aklina atsvara skaidriems stiklo tūriams. Tai
skulptūriškos kompozicijos statinys, kuriame koncentruojamos visos komunikacinės funkcijos. Pastarasis
matomas tik tarpuose tarp perimetrinių tūrių, todėl tampa savotišku traukos objektu ir taip padeda organizuoti
srautus sklype ir pačiame pastate. Centriniame tūryje esančios laiptinės numatomos prie fasado, su vaisdais
į Vingio parką, leidžiančios patekti į kiemo ir terasos žaliąsias zonas, išdėstytos maksimaliai arti darbo vietų.
Labai svarbus viso komplekso architektūrai medžio, kaip struktūrinės medžiagos panaudojimas.
Medinės konstrukcijos eksponuojamos ir tampa neatsiejama architektūrinės kompozicijos dalimi. Dvigubų
pastato fasadų karkasas, langų rėmai, kolonos, perdangos- viskas iš medžio ir yra matoma.
Želdiniai taip pat integruojami į statinio architektūrinį sprendinį. Pastarieji ne tik įrengiami virš
automobilių saugyklos, bet ir ant bendro naudojimo stogo terasos, integruojami į visas biurų palanges.
Pastato fasadų struktūros žingsnis (1,25m) pritaikytas optimaliausiam biuro išplanavimo moduliui,
leidžiančiam lankščiai planuoti erdves.
Stiklo šlaitai sukuria palankias sąlygas integruoti juose saulės baterijas, nedarant kompromisų architektūroje.
Trečiame pastato aukšte, stiklo tūrių galuose, dėl šlaitų specifikos, kuriamos dviejų lygių erdvės
pasitarimų, socializacijos zonoms ar kitoms reprezentacinėms funkcijoms.
Pastato funkcinis suplanavimas
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Pastato funkcinį sprendinį lemia architektūrinis užmanymas maksimaliai integruoti aplinkos kokybes į
pastatą, padaryti jį kuo lankstesnį perplanavimams, tuo pačiu formuojant visą erdvių spektrą skirtingo
poreikio funkcijoms. Pastato pirmame aukšte numatomas centrinis holas su registratūra, liftais, iš kurio
patenkama į restorano patalpas pietiniame korpuse ir ekspozicines erdves šiauriniame. Cetriniame
branduolyje be liftų, įrengiamos laiptinės, sanmazgai, keltuvas maistui stogo restoranui. Į vidinį kiemą
patenkama iš restorano ar ekspozicinės erdvių, taip pat laiptinių.
Pastato rūsyje numatomos automobilių saugyklos, dviračių saugyklos ir persirengimai, techninės
patalpos inžineriniai įrangai. Rezervuarai lietaus vandeniui įrengiami techniniame požemyje. Įvažiavimas į
požemį numatomas rampa. Iš rūsio pakylama liftais ir laiptinėmis.
Biurų aukštai suprojektuoti taip, kad galėtų funkcionuoti savarankiškai. Taip pat galimas net ir vieno
aukšto sudalinimas bent į dvi savistovias dalis, nes pastato struktūra susideda iš dviejų tūrių apjungtų
centrinio komunikacinio branduoliuo. Tokia schema leidžia maksimalizuoti natūralios apšvietos zonas (pagal
BREEM iki 4,5m nuo lango). Taip pat centrinė san mazgų, virtuvėlių, laiptinių vieta sukuria palankiausias
sąlygas vidaus ryšiams optimizuoti. Kiekviename aukšte numatomos patalpos biurų erdvėms, kurios gali būti
atviro plano arba sudalintos į atskirus kabinetus (fasadų sistema ir modulis tam pritaikytas).
Trečiajame pastato aukšte, stiklo tūrių galuose formuojamos dviejų lygių erdvės reprezantacinėms
funkcijoms. Tualetų skaičius aukštuose įvertintas pagal maksimalų galimą darbuotojų skaičių aukšte.
Kiekviename lygyje yra ir žmonių su negalia tualetai.
Kadangi stogo terasa įrengiama aukščiausiame taške, tai į ją patenkama laiptais iš trečio aukšto liftų holo.
Tam projektuojamas specialus dvipusis liftas, leidžiantis atskirti lankytojų ir darbuotojų srautus. Trečiajame
aukšte, prie laiptų į stogo terasą įrengiamas maisto keltuvas, serviravimo patalpa.
Ant pastato stogo įrengtoje apželdintoje terasoje numatomos poilsio zonos, taip pat restorano
staliukai, apžvalgos aikštelės.
Pastato medžiagiškumas
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Pastato architektūriniame sprendinyje užprogramuojamos dvi pagrindinės medžiagos- tai medis ir
stiklas. Visos laikančios antžeminės dalies konstrukcijos (kolonos, perdangos) formuojamos iš klijuoto
medžio konstrukcijų. Tik liftų branduoliai, laiptinės ir rūsys statomas iš betono. Fasadams naudojams stiklas
ir medis. Siekiant maksimalaus energetinio ir gyvenimo pastate komporto, naudojami dvigubi stiklo fasadai,
kurių struktūrinis karkasas irgi iš medžio. Tokie fasadai visiškai išsprendžia gatvių triukšmo problemą, juose
integruojama aktyvinė apsaugos nuo saulės sistema (medžiaginiai roletai), pietiniuose šlaituose į skaidrų
stiklą integruojami saulės baterijų siūlai, leidžiantys generuoti energiją ir neprarasti vaizdo. Centrinis pastato
tūris aptaisomas aliejuje įmirkytais medžio tašeliais už kurių įrengiami langai reikalingose vietose (laiptinėse,
sanmazguose, pasitarimo kambariuose).
Stogo terasa iš dalies apželdinama, likusi dalis -medžio lentų paklotas.
Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai
Greta esančios viešojo transporto stotelės, dalinimosi automobiliais taškai, tranzitinės automobilių
eismo gatvės, greta esantys gyvenamieji kvartalai, besikuriantys nauji verslo centrai leidžia manyti, jog
pastatas bus lengvai pasiekiamas visomis transporto priemonėmis, pėsčiomis. Miesto centras, pagrindinių
miestinių funkcijų artumas leidžia rekomenduoti taikyti 0,25 koeficientą skaičiuojant automobilių poreikį.
Kadangi privažiuojama prie sklypo iš šalutinės gatvelės, todėl yra palankios sąlygos išlaipinti keleivius, o
požeminio aukšto užtenka minimaliam skaičiuotinam automobilių kiekiui. Todėl prie pastato, sklype,
automobilių stovėjimo aikštelių nemumatoma, atiduodant tą vietą pėstiesiems ir želdynams. Pasirenkant
pagrindinio įėjimo į pastatą vietą buvo įvertinti pagrindiniai pėsčiųjų srautai, perėjų vietos, galimi traukos
objektai. Dėstant laiptines, liftus, poilsio zonas buvo siekiama maksimaliai sumažinti, optimizuoti tranzitus,
ryšius pastato viduje. Iš liftų ar laiptinių yra tolygūs atstumai iki abiejų korpusų darbo ar bendro naudojimo
zonų. Siekiant atskirti lankytojų ir darbuotojų srautus pirmojo aukšto hole numatoma registratūra, kuri padeda
paskirstyti interesantus, taip pat projektuojami specialūs dvipusiai liftai, leidžiantys patekti ant stogo terasos,
neužeinant į biurų patalpas. Pirmame aukšte esantys restoranas, baras, ekspozicijų salės turi savo atskirus
įėjimus iš lauko, gatvės, todėl gali veikti ir atskirai nuo viso komplekso.
Rūsyje įrengiamos patalpos dviratininkams.
Pastato A++ energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios energijos
šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas, projektuojamo pastato atitikimas LEED,
BREEAM, WELL Building Standard (WELL) ir kt. Standartams
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Projektuojant pastatą, siekiama, kad ne mažiau kaip pusė energijos sąnaudų būtų pagaminta iš
atsinaujinančių energijos šaltinių. Pagrindinis siekis – racionalūs sprendiniai ir tausojimas. Projektiniais
sprendiniais siekiama užtikrinti optimalius judėjimo atstumus pastate.
Pastatui šildyti ir vėsinti naudojama geotermija. Naudojamos ir pritaikomos pasyvios ir aktyvios
priemonės įgalinančios racionaliai ir taupiai pastatyti ir eksploatuoti pastatą.
Energijos panaudojimas ir ekologija.Naudojamų medžiagų atitikimas darnos sampratai.
Pastato tūrinės kompozicijos sąranga, išplanavimo sprendiniais, technologiniais bei inovatyvios
įrangos dėka akumuliuojama saulės energija. Specialių stiklų pagalba, surenkama ir kaupiama elektros
energija. Naudojamos ekologiškos ir draugiškos medžiagos. Prioritetas vietinėms medžiagoms.
Energijos kiekiai šildymui ir vėsinimui.
Aktyviais-automatiškai reguliuojamais bei pasyviais – stacionariais elementais statinys – saugomas
nuo perkaitimo.Projektuojamos dvigubo įstiklinimo fasadų sistemos, energiją rekuperuojantis liftas. Grindų ir
lubų plotai – išnaudojami tiek vėsinimui ( neleidžia paviršiams įkaisti), tiek šildymui. Šildymui naudojama
išskirtinai žemos temperatūros.Visoms pagrindinėms patalpoms numatomas individualus temperatūros ir
vėdinimo bei vėsinimo valdymas. Dėka įstiklintų tūrių ir didelio tankio bei masės perdangų ( betonas), jos
išnaudojamos šilumos energijos akumuliavimui.
Vandens suvartojimas.
Suprojektuotas lietaus vandens surinkimas. Surinktas vanduo panaudojamas automobilių plovimui ir
laistymui. Visur numatomi sensoriniai – vandenį taupantys vandens maišytuvai bei itin mažai vandens
naudojantys unitazai.
Vidaus, lauko ir natūralus apšvietimas.
Visame pastate numatomi itin mažai energijos naudojantys šviestuvai su LED elementais.Lauko
šviestuvai ir budinti pastato apšvieta – numatoma iš dieną sukauptos saulės energijos. Epizodinio
naudojimo patalpos, praėjimai ir praėjimų apšvieta projektuojama su judesio davikliais. Virš pastovių darbo
vietų numatomi išmanūs šviestuvai su jutikliais, fiksuojančiais reikalingą apšvietą ir darbuotoją.
Architektūriniais sprendiniais siekiama užtikrinti kuo didesnį natūralios šviesos patekimą į pastatą ( daugiau
nei 20 % stiklo išorinėse atitvarose).
Vidaus aplinka ( sveikata ir gerovė).
Projektuojama efektyvi ir individualiai reguliuojama oro padavimo rekuperacinė sistema.
Paduodamas oras itin tyliais ortakiais, dengtais aliuminio folija su sidabro jonais ( antibakterinis sprendinys).
Pastato vidaus architektūra, naudojamos patvarios medžiagos ir lokalūs sprendiniai darbo vietose, laiduoja
žemą garso lygį, garso sugėrimą ar akustinį komfortą. Architektūrinais sprendiniais siekiama kompensuoti
natūralios šviesos trūkumą, maksimaliai išnaudojant natūralią šviesą. Darbo vietos numatomos ne toliau nei
7 m nuo langų. Vidaus erdvėse plačia integruojami augalai. Projekto išskirtinumas - gausiai naudojami
vidaus konstrukciniai elementai iš vietinio natūralaus medžio. Projektuojamos komfortiškos, šviesios ir
atraktyvios laiptinės, skatinančios darbuotojų aktyvų judėjimą. Siūloma lankstaus biuro filosofija su
kintamomis darbo vietomis, bendravimo zonomis.Projektiniais sprendiniais skatinama ir numatomos
galimybės darbuotojams leisti laiką gryname ore.
Transportas.
Projektuojamas pastatas yra gerai išvystytos viešojo transporto infrastruktūros aplinkoje, viešojo
transporto stotelė yra arčiau kaip 400 m nuo pastato, todėl naudotojai gali patogiai naudotis viešuoju
transportu, pasiekti pastatą dviračiais ar pėsčiomis. Projektuojamos patogios dviračių saugojimo vietos,
dušai darbuotojams, elektros stotelės el. dviračių pasikrovimui. Numatomos vietos elektromobilių
pasikrovimui.
Atliekų tvarkymas.
Numatomas altliekų rūšiavimas, bioatleikų kompostavimas ir jų panaudojimas.
Pastate susidarančios atliekos rūšiuojamos, projektiniais sprendiniais užtikrinama,
eksploatavimo metu nesusidarytų aplinkai ir sveikatai kenksmingos medžiagos
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Statinio konstrukcijų sprendimai
Statinio laikančios antžeminės konstrukcijos- klijuoto medžio sistemos, pagamintos specializuotose
gamyklose ir surenkamos vietoje su jau iš anksto integruotomis atskiromis inžinerinėmis sistemomis ar
elementais. Pastato rūsys, liftų ir laiptinių šachtos statomos naudojant betonines konstrukcijas.
Toks sprendimas pagreitintų statybos terminus, būtų naudojamos ekologiškos, lengvai perdirbamos,
Lietuvoje gamintos medžiagos.
Fasadams naudojamos dvigubo stiklo sistemos ant medinio karkaso.
Pirmo aukšto fasadai- trijų kamerų stiklo paketų sistema.
Pastato pagrindinių inžinerinių tinklų sprendiniai
Siekiant maksimaliai išnaudoti atsinaujinančius energetinius išteklius ir sumažinti pastato
eksploatacijos kaštus ir tuo pačiu poveikeikį aplinkai, pastate turėtų būti integruota saulės baterijų su
energijos kaupikliais sistema. Geoterminio šildymo grežinių ir šiluminių siurblių sistema. Patalpų šildymui ir
vėsinimui naudojama integruota šalčio sijų ir palanginių žematemperatūrinių radiatorių sistema. Vėdinimas
per rekuperacinius įrenginius, rekomenduotina naudoti atskiriems aukštams atskirus. “Pilkojo vandens”
panaudojimo sistema (lietaus vandens naudojimas sanmazguose, laistymui, auto plovimui). Aktyvinė saulės
energijos kontrolės sistema (tekstiliniai roletai dvigubuose fasaduose su automatiniu valdymu). LED pastato
apšvietimo sistema valdoma būvio daviklių. Specialūs liftų generatoriai, padedantys rekuperuoti energiją.
Elektromobilių ir elektordviračių krovimo stotelės.

Pastato bendrieji rodikliai
Sklypo rodikliai
1. sklypo plotas
2. sklypo užstatymo intensyvumas
3. sklypo užstatymo tankis

1253.00 m2
173
63.63

Administracinės paskirties pastato rodikliai
1. Pastato bendrasis plotas
2170.70 m2
2. Pastato naudingasis plotas
2170.70 m2
3. Pastato tūris
9926.00 m³
4. Aukštų skaičius
4a.
5. Pastato aukštis
17.20m
6. Energinio naudingumo klasė
A++
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė B
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
I-II
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