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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas 
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Urbanistinė idėja 

Sklypas ribojasi su unikalia gamtine Pavilnių regioninio parko aplinka bei turi artimą ir stiprų vizualinį ryšį su Rokantiškių 
kalva. Atsižvelgiant į išskirtinį gamtinį karkasą ir gretimoje aplinkoje egzistuojantį tipiniam priemiesčių užstatymui 
būdingą urbanistinį tinklą, siūlome urbanistinį tinklą pratęsti „žaliais kambariais“, kurie ne tik suformuotų aiškią ribą tarp 
miesto ir gamtos, bet ir sukurtų unikalias vidines erdves kvartalo gyventojams. 

            

Rokantiškių kalva yra svarbus naujai projektuojamo gyvenamųjų namų kvartalo akcentas ir projekte tampa ašimi, aplink 
kurią koncentriškai projektuojami pastatai ilgaisiais savo fasadais orientuoti į gražiausią vaizdą. 

 

Landšaftiniai sprendiniai 

Nuo seno lietuviai sodybose sodindavo medžius bei dekoratyvinius augalus. Medžiai skyrė sodybų ribas, žaliavo prie 
pastatų kiemuose, formavo alėjas keliuose į sodybas. Atsižvelgiant į išskirtinę gamtinę teritoriją kiekvieno sklypo 
perimetru siūlome pasodinti aukštą gyvatvorę (skroblą), kuri atribotų gyvenamųjų namų kvartalą visu perimetru išorėje 
bei vizualiai atskirtų viduje esančius pagal detalųjį planą suformuotus sklypus. Žalieji „kambariai“ sukurtų atskiras 
privačias  gyvenamąsias erdves - oazes, kurios, savo perimetru įrėmintų Rokantiškių kalvą. Kiekvieno gyventojo „langas 
į gamtą“ būtų individualus. Formuojant žalias atitvaras taip pat atsižvelgta ir į kitų bendruomenės gyventojų poreikius. 
Žaliojoje atitvaroje yra suprojektuotos properšos, kurios leidžia kitų kvartalų gyventojams turėti ryšį su Pavilnių regioniniu 
parku.  

Kiekvienas suprojektuotas sklypas savyje turi dvi zonas, kurių vienas yra uždaresnis, skirtas privačiai gyventojo veiklai 
(sodas, daržas, baseinas ir t.t.), kitas – atviresnis, tai pagrindinis kiemas su vaizdu į Rokantiškių kalvą bei įgilinta terasa. 
Sklype sodinami mažaaukščiai dekoratyviniai augalai, numatomas neintensyvus lauko apšvietimas. Privažiavimai prie 
sklypų dengiami ažūrinėmis (betono-vejos) trinkelėmis. 

 

Architektūrinė idėja, tūriniai sprendiniai 

Išskirtinėje gamtinėje aplinkoje siūlomų individualių gyvenamųjų namų architektūra yra lakoniška, organiškai įsiliejanti į 
gamtinę aplinką. Siūlome tradiciniam namui būdingą, tačiau šiuolaikinėmis medžiagomis interpretuotą  dvišlaitį tūrį, 
kurio vidaus planinė struktūra yra lengvai modifikuojama ir nesunkiai pritaikoma pagal kiekvieno gyventojo skirtingus 
poreikius. Pastatai savo tūrine išraiška nedominuoja, pagrindinis vaidmuo skiriamas natūraliai Pavilnių regioninio parko 
gamtai bei individualioms gyventojų erdvėms. 

Suprojektuoti pastatai yra vieno aukšto su mansarda. Kai kurie jų turi galimybę turėti cokolinį aukštą.  

Į namus patenkama pro gyvatvorių pagalba suformuotas properšas. Aukštos skulptūriškos gyvatvorės sukuria interjero 
jausmą lauke. Sklypo perimetru augantis žaliasis „kambarys“ bei viduryje esantis pastatas kuria papildomas privačias ir 
viešas erdves, kurios praplečia namo planą. Vidaus erdvė persilieja su lauko erdvėmis. Riba tarp gamtos ir namo dingsta.  
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Pastatų funkcinis suplanavimas 

Visi namai yra stačiakampio plano, panašaus mastelio ir, esant poreikiui, gali būti laisvai transformuojami. Suprojektuoti 
dviejų tipologijų namai:  1-ojo tipo namas yra „atviras“, aplink visu perimetru – vitrininiai langai, laikančiosios sienos 
suprojektuotos namo viduje; 2-ojo tipo namas yra „uždaresnis“, jame mažiau langų, laikančiosios sienos suprojektuotos 
namo perimetru, viduje galimas laisvas erdvės planavimas.  

Į namą patenkama per erdvę skirtą tiek automobilių saugojimui, tiek ir lauko sandėliui. Siūlome šią erdvę dengti ažūru, 
tačiau, esant pageidavimui, galima uždaryti.  

Pirmojo tipo name pirmame aukšte suprojektuota vientisa erdvi svetainės zona su valgomuoju, o vidiniuose „dėžučių“ 
tūriuose - virtuvė ir kitos pagalbinės patalpos. Antrajame aukšte – laisvalaikio zona su darbo erdve ir trys kambariai su 
atskirais sanitariniais mazgais. 

Antrojo tipo namo patalpos ir jų kiekis identiškas pirmojo tipo namui, šio tipo namai turi erdves per du aukštus. 

Esamas reljefas kai kur leidžia įrengti cokolinius aukštus, kuriuose numatyta pirties zona ir kita, laisvalaikio poreikiams 
skirta, veikla. 

Automobiliai sklype nedominuoja, kadangi automobilių parkavimas numatytas namų viduje. 

 

Pastatų apdailos medžiagiškumo sprendiniai 

Kvartalo harmoningam įsiliejimui į gamtinę aplinką užtikrinti pasirinktas vientisas medžiaginis sprendimas. Pastatų 
fasadams siūlome naudoti aliuminio kompozito plokščių (alucobond) apdailą, struktūrinį stiklinimą ir betoną. Pastatų 
stogai ir fasadai dengiami ta pačia danga. 
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Sklypų ir pastatų techniniai rodikliai

1. 
Sklypo plotas 997.00 m² 
Užstatymo plotas 261.20 m² 
Bendras namo 
plotas 

300.53 m² 

Garažo plotas 38.64 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

30% 

Pastato aukštis 9.20 m 
 

2. 
Sklypo plotas 1001.00 m² 
Užstatymo plotas 286.00 m² 
Bendras namo 
plotas 

271.29 m² 

Garažo plotas 36.74 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

27% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 

3. 
Sklypo plotas 1001.00 m² 
Užstatymo plotas 261.81 m² 
Bendras namo 
plotas 

350.30 m² 

Garažo plotas 39.97 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

35% 

Pastato aukštis 9.20 m 
 

4. 
Sklypo plotas 919.00 m² 
Užstatymo plotas 209.85 m² 
Bendras namo 
plotas 

236.07 m² 

Garažo plotas 28.08 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

26% 

Pastato aukštis 9.20 m 
 

5. 
Sklypo plotas 936.00 m² 
Užstatymo plotas 260.01m² 
Bendras namo 
plotas 

236.07 m² 

Garažo plotas 34.20 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

25% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 

6. 
Sklypo plotas 1000.00 m² 
Užstatymo plotas 255.31m² 
Bendras namo 
plotas 

350.30 m² 

Garažo plotas 42.08 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

35% 

Pastato aukštis 9.20 m 
 

7. 
Sklypo plotas 1013.00 m² 
Užstatymo plotas 265.48m² 
Bendras namo 
plotas 

239.21 m² 

Garažo plotas 45.62 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

24% 

Pastato aukštis 9.20 m 
 

8. 
Sklypo plotas 1011.00 m² 
Užstatymo plotas 236.99m² 
Bendras namo 
plotas 

261.07 m² 

Garažo plotas 50.05 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

24% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 

9. 
Sklypo plotas 1412.00 m² 
Užstatymo plotas 181.41m² 
Bendras namo 
plotas 

249.47 m² 

Garažo plotas 32.60 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

18% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 
 

10. 
Sklypo plotas 1143.00 m² 
Užstatymo plotas 239.16m² 
Bendras namo 
plotas 

200.92 m² 

Garažo plotas 32.13 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

18% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 

11. 
Sklypo plotas 1028.00 m² 
Užstatymo plotas 209. 85m² 
Bendras namo 
plotas 

236.07 m² 

Garažo plotas 30.00 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

20% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 

12. 
Sklypo plotas 1053.00 m² 
Užstatymo plotas 232. 20m² 
Bendras namo 
plotas 

236.07 m² 

Garažo plotas 34.20 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

22% 

Pastato aukštis 8.40 m 

13. 
Sklypo plotas 1670.00 m² 
Užstatymo plotas 240. 94m² 
Bendras namo 
plotas 

280.00 m² 

Garažo plotas 35.20 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

17% 

Pastato aukštis 9.20 m 
 

14. 
Sklypo plotas 1885.00 m² 
Užstatymo plotas 226. 13m² 
Bendras namo 
plotas 

270.00 m² 

Garažo plotas 32.13 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

14% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 

15. 
Sklypo plotas 1213.00 m² 
Užstatymo plotas 187.48m 
Bendras namo 
plotas 

200.92 m² 

Garažo plotas 32.13 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

17% 

Pastato aukštis 8.40 m 
 
 

16. 
Sklypo plotas 1024.00 m² 
Užstatymo plotas 218. 77m² 
Bendras namo 
plotas 

310.00 m² 

Garažo plotas 32.00 m² 
Užstatymo 
intensyvumas 

30% 

Pastato aukštis 9.420 m 
 


