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Aiškinamais raštas

Urbanistinė idėja

„Terasos kalvos papėdėje“

Terasavimo principas organiškai pratęsiamas visuose pasiūlymo elementuose - siluete, plane, pjūvyje, 
dizaino objektuose. Tokiu būdu siekiama aplinkos harmonizavimo, pastatų tūrių minimalizavimo ryšium su 
gamtine aplinka bei betarpiško ryšio tarp pastato vidaus ir miško aplinkos jo išorėje. 
Pastatai terasuojami tiek 1 aukšte, tiek siluetu nuožulniai sekant šiaurinio, rytinio, pietinio ir iš dalies vaka-
rinio Rokantiškių kalvos šlaitų topografija. Kvartalo siluetas organiškai pabrėžia kalvos nuolydžio kryptis, 
tokiu būdu respektuojamas kalvos kaip esminio kvartalą formuojančio elemento charakteris.

Užstatymas grupuojamas į dvi zonas ( žemi -aukšti ):
Šiaurinės pusės namai maksimaliai žemi - 1.5a:
-tūriai terasuotai įsilieja į parką; 
-yra nematomi iš greta esančių kvartalų;
-siūlomas pakeltų sodų 5-tasis fasadas veikia kaip urbanistinis kamufliažas;
-dėl terasavimo ir apželdintų stogo terasų kurimas minimalus poveikis vaizdams nuo Rokantiškių kalvos; 
-interjerai maksimaliai arti žemės lygmens ir visu perimetru atviri aplinkai;
-minimalus antstatas niveliuojasi su terasosmis.
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Pietinės pusės pastatai aukštesni - 2a 
-tūriai urbanistiškai formuoja organišką priemiesčio užstatymo ribą bei yra matomi iš gretimos teritorijos;  
-1a ir stogo siluetu namai formuojami terasavimo principu; 
-interjerai maksimaliai arti žemės lygmens ir visu perimetru atviri aplinkai; 
-2a visu perimetru atsiveria papildomi panoraminiai vaizdai, stogo siluetas veikia kaip natūralus perėjimas 
tarp priemiečio ir žemųjų šiaurinių pastatų miško properšoje.

Daugiabriaunių tūrių principas smulkina vilų masteli, pagrėžia laisvą „paviljonišką“ užstatymą ir or-
ganišką tūrių pozicionavimą pamiškės erdvėse. Pastatų užstatymas fomuojamas iš erdvinių modulių, tokiu 
būdu kuriama harmoninga kvartalo visuma, vienigas pastatų mastelis bei smulkus, bet vientisas fasado ir 
siluetų ritmas.

Takų išplanavimas kuria judėjimą ratu, integruoja šiaurinės gatvės pėsčiųjų taką į viešasias kalvos par-
ko erdves. Toks takų pozicionavimas kuria naturaliai ramesnę pakalnės zoną tarp kalvos ir pietinių pastatų. 
Analogiška ramaus miško buferinė zona liečiasi su šiaurinių namų sklypais.

Pėsčiųjų srautai organizuojami ties šiaurinės gatvės ir parko liestine. Taip pat siūlomas takas sujungiantis 
Rokantiškių klavą su Pavilnių Regioniniu parku, taip sudarant žiedinę cirkuliaciją viešiems srautams šiau-
rinėje papėdėje ir per kalno viršūnę.

Siūlomi landšaftiniai sprendiniai

Žaliosios zonos:
Žaliosioms sklypo zonoms siūlomas natūralistinis ladšaftas – kultivuotas miško pakloto augmenijos 
charakteris.
Sklypų tarpusavio atitvėrimai formuojami iš augmenijos. Bendros teritorijos ribos ties kaimyniniais sklypais 
papildomai tveriami ažūrine tvorele. Formuojamas atvirai apžvelgiamos ir minimaliai sudalintos teritorijos 
charakteris. Esami medžiai maksimaliai išsaugomi. Sklypuose introdukuojant naujus augalus, siūloma 
vieningai laikytis Pavilnių Regioniniam parkui būdingų augalų rūšių.
Stogų terasos šiauriniuose namuose želdinamos (siūloma kvartalo normatyvas apželdinimui - nuo 30% iki 
60% stogo dangos). Pakeltas terasuotas stogo sodas kuria šeimininkams privačią žalią erdvę, bei kartu 
veikia kaip urbanistinis kamufliažas, apžvelgiant teritoriją nuo Rokantiškių kalvos.

Gatvės ir takai:
Mažinant neigiamą poveikį aplinkai šiaurinė Gatvė A siūloma siauresnė nei DP. Siūlomas gatvės profilis 
4m važiuojamąjai daliai bei 1.5 metrų pločio takas ties Rokantiškių kalvos teritorijos liestine. Mašinų pra-
silenkimui formuojamos padidintos salelės ties įvažiavimais į sklypus, kurie išdėstyti punktyriškai tolygiai 
visos gatvės atžvilgiu. Formuojamas tolygus suapvalintas gatvės linkis ties sklypo ir parko riba DP teritori-
joje suformuoja minimalias žaliasias zonas suoliukams arba mažoms vaikų žaidimo aikštelėms. Kadangi 
gatvė yra netranzitinė – ji kartu su taku bus suvokiama kaip kvartalo bendras kiemas – čia prioritetas 
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pėstiesiems. Perteklinio vandens surinkimas vyksta gatvėmis, naturaliai nukreipiamas link S. Lozoraičio 
gatvės.

Minkštosios dangos:
Sklypams bei jų prieigomes formuoti siūlomas vieningas natūralistnio ladšafto principas, naudojant vie-
tines miško ar artimas miškui augalų rūšis, veja ties sklypų ribomis vieningai maišoma su miško augmeni-
ja.

Kietosios dangos:
-Asfalto danga Lozoraičio g. ties įvažiavimu;
-Vidinių teritorijos gatvių danga – individualios betoninės tinkelės arba lieto kokybiško betono danga su 
pigmentu - rusvai žalsvos artimos žemei spalvos (pasirenkama viena medžiaga);
-Parkavimo aikštelės sklypuose – korys su vejos sluoksniu;
-Vidiniai takeliai sklypuose ties namais siūlomi vieningos paletės, minimalūs – parkinio tipo (žvirgždas ar 
pan.)

Ribos:
Sklypai tarpusavyje atskiriami 1.5m aukščio gyvatvorėmis. Kadangi pastatų 1 aukštai maksimaliai seka es-
ama topografija, gyvatvorių linijos tarp pastatų kuria pakankamą privatumo jausmą tarp kaimynų. Linijiniai 
landšaftiniai elementai susilieja su pastatų siluetais ir kuria bendrą kompozicinę visumą kartu su pastatų 
architektūra.
Sklypų lietinės ties šiaurine gatve siūlomos apželdinti 1m aukščio gyvatvorėmis
Sklypų liestinėse ties mišku (šiaurinių sklypų šiaurinė dalis) bei ties Rokantiškių kalvos pamiške (pietinių 
sklypų šiaurinė dalis) siūloma ribos nepabrėžti, vizualiai sklypo tereanas prasitęsia į miško paklotą.
Liestinėse su kaimyniniais sklypais siūlomos ažūrinės tvoros su gyvatvore.

Architektūrinė idėja, tūriniai sprendiniai

Terasų kalvos papėdėje idėja organiškai sujungia urbanistinius ir architektūrius principus.

Terasavimo principas organiškai pratęsiamas visuose namo elementuose. Terasuoti pirmi aukštai 
pabrėžia interjero ir miško aplinkos betarpiškumą bei kuria atvirą organišką žmogiško mastelio aplinka 
lauke ir viduje.
Daugiabriauniai tūriai smulkina vilų masteli, pagrėžia laisvą „paviljonišką“ užstatymą, bei padeda kom-
paktiškus tūrius vieningu principu pritaikyti individualiems sklypo poreikiams.
Linijinis perimetrinis tūrių skaidymas kuria daugiaplanį horizontalų kvartalo peizažą, optiškai niveliuoja 
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tūrių kontūrus, komponuojamus kartu su landšatiniais sklypų elemetais.

Visuose namuose projektuojamas tūrinis branduolys, aplink kurį, atsižvelgiant į kiekvieną sklypą laisvai 
terasuotai formuojamos atviros aplinkai gyvenamosios patalpos. Jis tarnauja kaip konstrukcinis, funkcinis 
ir cirkuliacinis mazgas. Tamsios patalpos pozicionuojamos tūrio centre arba rūsyje. Tokiu būdu kuriamas 
namų perimetro skaidrumo ir pakeltų terasų įspūdis. 
Siūlomas terasuojamų tūrių moduliškumas padeda kurti vieningą aplinką, įgalina greitas ir aplinkai 
draugiškas statybas, bei suteikia platų planavimo modifikacijų spektrą.

Laikantis įvardintų architektūrinių ir urbanistinių principų (siūlomų kvartalo reglamentu) galimas platus 
individualaus namų perplanavimo ir modifikacijų spektras bei taip būtų užtikrintas kokybiškas bei harmon-
ingas kvartalo kraštovaizdis.

Pastatų funkcinis suplanavimas

Kvartale siūlomi du principiniai namų tipai:
-šiaurinėje dalyje ties parku 1.5 aukšto;
-pietinėje kalvos papėdėje 2 aukštų pastatai
Abu tipai - su rūsiu techninei įrangai.
 
Kiekvienas pastato išplanavimas pritaikomas individualiai sklypui. Išplanavimas lankstus, nes formuo-
jamas aplink tūrinį pastato branduolį. Centrinis tūrinis elementas tarnauja cirkuliacijai, inžineriniams tin-
klams, konstrukciniam stabilumui ir tamsioms funkcinėms patalpoms. Aplink branduolį perimetru terasomis 
pozicionuojamos gyvenamosios patalpos – visu  perimetru atviros gamtinei aplinkai (angos aukštis galimai 
kintamas). Šis principas leidžia optimaliai ir lanksčiai organizuoti atskirų funkcijų ir pastato orientacijos 
satykį, bei išlaikyti vieningą kvartalo visumą.

Pastatų apdailos medžiagiškumo sprendiniai

Namų fasadai vieningi - žemės sluoksnių tekstūros: visi namai vieningos išraiškos su niuansinais skirtu-
mais dengiami pigmentuoto tinko ir žemės mišinio fasado apdaila. Tokiu būdu kuriamas bendras žemiškos 
grafikos sluoksniuotas kvartalo peizažas (pakeltų stratigrafijos sluoksnių įspūdis). 
Individualus su gamtine aplinka besiniveliuojantis fasadas formuojamas klojiniais palaipsniui sluoksni-
uojant pigmentuoto tinko ir žemės mišinį. Žemiška individuali faktūra kontrasto principu pabrėžiama itin 
preciziškomis langų, durų, turėklų detalemis.

Uždaro fasado sudalinimo ir perimetrinių langų ruožo proporcijos gali kisti, išlaikant nepertraukiamą langų 
perimetrą.
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Visiems namams siūlomi akcentuoti vienodos išraiškos ir medžiagiškai aplinką atspindintys įėjimai. Ši-
aurinių namų antstatai apsupti pakelto terasuoto privataus sodo siūlomi įrengti vieningo medžiagiškumo 
– karaksas dengiamas kokybiškais moduliniais paketais su veidrodine apdaila. Tikiu būdu kartu su vitrina 
formuojamas stiklinės briaunos įspūdis visu perimetru.

Konstrukcinė schema iš surenkamo metalo karkaso užtikrina greitą ir santykinai švarią (mažai atliekų), 
bei tylią statybą, sumažina šlapių procesų kiekį ir tausoja aplinką. 
Stogo perdengimas – profiliuotas paklotas dedamas ant metalo ar medžio karkaso.
Siekiant išvengti skersinių ryšių ir užtikrinti pastato karkaso stabilumą naudojamas mūro/monolito bran-
duolys suteikiantis struktūrai standumą.  

Statybos procese kostrukcijoms siūloma naudoti lengvai perdirbamas medžiagas – betoną, metalą, stiklą.
Siūlomas sprendimas A+ klasei* su galimybe atlitki korekcijas jei užsakovas norėtų A++. 

*Pateikima sutrumpinta energetinė tipinio pastato ataskaita bei inžinerinių sprendimų santrauką su įterp-
tais keliais punktais apie energetinio vertinimo išvada

A tipo namas

Sklypo numeris - 1
Bendras plotas - 309 kv.m

Užstatymo plotas - 278 kv.m
Aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

Brutto - 406 kv.m

B tipo namas

Sklypo numeris - 2
Bendras plotas - 285 kv.m

Užstatymo plotas - 255kv.m
Aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

Brutto - 355 kv.m

C tipo namas

Sklypo numeris - 5
Bendras plotas - 256 kv.m

Užstatymo plotas - 223 kv.m
Aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

Brutto - 336 kv.m

D tipo namas

Sklypo numeris - 3,6,8
Bendras plotas - 293 kv.m

Užstatymo plotas - 255 kv.m
Aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

Brutto - 385 kv.m

E tipo namas

Sklypo numeris - 4,7,9
Bendras plotas - 298 kv.m

Užstatymo plotas - 270 kv.m
Aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

Brutto - 395 kv.m

F tipo namas

Sklypo numeris - 10,11,12,13,14,15,16
Bendras plotas - 310 kv.m

Užstatymo plotas - 162 kv.m
Aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.

Brutto - 395 kv.m

A tipo namas

sklypo numeris - 1
sklypo plotas - 997 kv.m

bendras plotas - 309 kv.m
užstatymo plotas - 278 kv.m

užstatymo tankis - 27.8% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.31DP 0.4)

altitudė - ±0.00=208
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

brutto - 406 kv.m

B tipo namas

sklypo numeris  - 2
sklypo plotas - 1001 kv.m
bendras plotas - 285 kv.m

užstatymo plotas - 255kv.m
užstatymo tankis - 25.4% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.26 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=210

aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 355 kv.m

C tipo namas

sklypo numeris - 5
sklypo plotas - 936 kv.m

bendras plotas - 256 kv.m
užstatymo plotas - 223 kv.m

užstatymo tankis - 23.8% (DP 29%)
užstatymo intensyvumas - 0.27 (DP 0.4)

altitudė - 211
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

brutto - 336 kv.m

D tipo namas

sklypo numeris - 3
sklypo plotas - 1001 kv.m
bendras plotas - 293 kv.m

užstatymo plotas - 255 kv.m
užstatymo tankis - 25.4% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=211

aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 385 kv.m

D1 tipo namas

sklypo numeris - 6
sklypo plotas - 1000 kv.m
bendras plotas - 293 kv.m

užstatymo plotas - 255 kv.m
užstatymo tankis - 25.4% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=208.5

aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 385 kv.m

D2 tipo namas

sklypo numeris - 8
sklypo plotas - 1011 kv.m
bendras plotas - 293 kv.m

užstatymo plotas - 255 kv.m
užstatymo tankis - 25.2% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=210

aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 385 kv.m

E tipo namas

sklypo numeris - 4
sklypo plotas - 919 kv.m

bendras plotas - 298 kv.m
užstatymo plotas - 270 kv.m

užstatymo tankis - 29.3% (DP 30%)
užstatymo intensyvumas - 0.32

altitudė - ±0.00=206
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.

brutto - 395 kv.m

E1 tipo namas
sklypo numeris - 7

sklypo plotas - 1013 kv.m
bendras plotas - 298 kv.m

užstatymo plotas - 270 kv.m
užstatymo tankis - 26.6% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=207

aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 395 kv.m

E2 tipo namas

sklypo numeris - 9
sklypo plotas - 1412 kv.m
bendras plotas - 298 kv.m

užstatymo plotas - 270 kv.m
užstatymo tankis - 19.1% (DP 26%)

užstatymo intensyvumas - 0.21 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=212.5

aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 395 kv.m

F tipo namas
sklypo numeris - 10

sklypo plotas - 1143 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m

užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 14.1% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.27 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=214

aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F1 tipo namas

sklypo numeris - 11
sklypo plotas - 1228 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m

užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 14.1% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.27 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=217

aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F2 tipo namas

sklypo numeris - 12
sklypo plotas - 1053 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m

užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 15.3% (DP 28%)

užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=217

aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F3 tipo namas

sklypo numeris - 13
sklypo plotas - 1670 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m

užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 9.7% (DP 22%)

užstatymo intensyvumas - 0.18 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=216.5

aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F4 tipo namas

sklypo numeris - 14
sklypo plotas - 1885 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m

užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 8.5% (DP 22%)

užstatymo intensyvumas - 0.16 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=218

aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F5 tipo namas

sklypo numeris - 15
sklypo plotas - 1213 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m

užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 13.3% (DP 27%)

užstatymo intensyvumas - 0.25 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=217.5

aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F6 tipo namas

sklypo numeris - 16
sklypo plotas - 1024 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m

užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 15.8% (DP 27%)

užstatymo intensyvumas - 0.30 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=215

aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m
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Pastatų ir sklypų pagrindiniai rodikliai
 
A tipo namas
sklypo numeris - 1
sklypo plotas - 997 kv.m
bendras plotas - 309 kv.m
užstatymo plotas - 278 kv.m
užstatymo tankis - 27.8% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.31DP 0.4)
altitudė - ±0.00=208
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 406 kv.m

B tipo namas
sklypo numeris  - 2
sklypo plotas - 1001 kv.m
bendras plotas - 285 kv.m
užstatymo plotas - 255kv.m
užstatymo tankis - 25.4% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.26 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=210
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 355 kv.m

C tipo namas
sklypo numeris - 5
sklypo plotas - 936 kv.m
bendras plotas - 256 kv.m
užstatymo plotas - 223 kv.m
užstatymo tankis - 23.8% (DP 29%)
užstatymo intensyvumas - 0.27 (DP 0.4)
altitudė - 211
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 336 kv.m

D tipo namas
sklypo numeris - 3
sklypo plotas - 1001 kv.m
bendras plotas - 293 kv.m
užstatymo plotas - 255 kv.m
užstatymo tankis - 25.4% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=211
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 385 kv.m

D1 tipo namas
sklypo numeris - 6
sklypo plotas - 1000 kv.m
bendras plotas - 293 kv.m
užstatymo plotas - 255 kv.m
užstatymo tankis - 25.4% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=208.5
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 385 kv.m

D2 tipo namas
sklypo numeris - 8
sklypo plotas - 1011 kv.m
bendras plotas - 293 kv.m
užstatymo plotas - 255 kv.m
užstatymo tankis - 25.2% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=210
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 385 kv.m

E tipo namas
sklypo numeris - 4
sklypo plotas - 919 kv.m
bendras plotas - 298 kv.m
užstatymo plotas - 270 kv.m
užstatymo tankis - 29.3% (DP 30%)
užstatymo intensyvumas - 0.32
altitudė - ±0.00=206
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 395 kv.m

E1 tipo namas
sklypo numeris - 7
sklypo plotas - 1013 kv.m
bendras plotas - 298 kv.m
užstatymo plotas - 270 kv.m
užstatymo tankis - 26.6% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=207
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 395 kv.m

E2 tipo namas
sklypo numeris - 9
sklypo plotas - 1412 kv.m
bendras plotas - 298 kv.m
užstatymo plotas - 270 kv.m
užstatymo tankis - 19.1% (DP 26%)
užstatymo intensyvumas - 0.21 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=212.5
aukštis / aukštingumas - 5.7 m / 1.5 a.
brutto - 395 kv.m

F tipo namas
sklypo numeris - 10
sklypo plotas - 1143 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m
užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 14.1% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.27 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=214
aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m
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F1 tipo namas
sklypo numeris - 11
sklypo plotas - 1228 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m
užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 14.1% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.27 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=217
aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F2 tipo namas
sklypo numeris - 12
sklypo plotas - 1053 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m
užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 15.3% (DP 28%)
užstatymo intensyvumas - 0.29 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=217
aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F3 tipo namas
sklypo numeris - 13
sklypo plotas - 1670 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m
užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 9.7% (DP 22%)
užstatymo intensyvumas - 0.18 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=216.5
aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F4 tipo namas
sklypo numeris - 14
sklypo plotas - 1885 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m
užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 8.5% (DP 22%)
užstatymo intensyvumas - 0.16 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=218
aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F5 tipo namas
sklypo numeris - 15
sklypo plotas - 1213 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m
užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 13.3% (DP 27%)
užstatymo intensyvumas - 0.25 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=217.5
aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m

F6 tipo namas
Sklypo numeris - 16
sklypo plotas - 1024 kv.m
bendras plotas - 310 kv.m
užstatymo plotas - 162 kv.m
užstatymo tankis - 15.8% (DP 27%)
užstatymo intensyvumas - 0.30 (DP 0.4)
altitudė - ±0.00=215
aukštis / aukštingumas - 8.1 m / 2 a.
brutto - 395 kv.m
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Priedas
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INŽINERIJA 

Energinio naudingumo reikalavimai: 

• Projektuojamam pastatui atliktas preliminarus energetinės klasės vertinimas rodo, kad pastatas 
atitinka optimalią A+ energinio naudingumo klasę ir dauguma parametrų ją viršija. 
• Esant poreikiui galimos korekcijos leidžiančios pasiekti A++ klasę. 
• Siekiant atitikti A+ energinio naudingumo klasę siūloma atsisakyti dujinio šildymo ir resursus 
nukreipti į sistemas leidžiančias šilumos gamybai naudoti atsinaujinančius išteklius. 

Vanduo ir nuotekos:

• Pagrindinius inžinerinius tinklus siūloma įrengti pagal detalųjį planą – numatomi miesto vanden-
tiekio, nuotekų, lietaus ir elektros tinklai. Kiekvieno sklypo teritorijoje išvengtume individualių vandens 
gręžinių, nuotekų valymo įrenginių, kurie papildomai reikalauja priežiūros, užima sklype vietos.
• Siekiant užtikrinti natūralų vandens apykaitos ciklą - lietų nuo pastato stogų siūloma naudoti teri-
torijos laistymui.
• Žalias stogas liūčių metu akumuliuoja smūginį lietų ir apsaugo sistemas nuo ištvinimo.
• Sklypų apsaugai nuo sniego tirpsmo vandens nuo piliakalnio numatomas vandens nukreipimas 
link išvažiavimo iš teritorijos.

Konstrukcija ir statybų organizavimas:

• Statybos turėtų būti organizuojamos taip, kad būtų išsaugotas esamas derlingas sklypo sluoksnis, 
jis tinkamai sandėliuojamas teritorijoje ir vėliau panaudojamas sklypo apželdinimui. 
• Siūloma organizuoti statybą rangos būdu. Taip būtų užtikrintas sklandus procesų derinimas ir vien-
inga darbo kokybė. 
• Statybos darbus siūloma pradėti nuo inžinerinių sistemų atvedimo iki sklypų. Vėliau pastatų staty-
bos vyktų nuo labiausiai nutolusio pastato link įvažiavimo į teritoriją. Tokiu būdu būtų užtikrinamas statybų 
nuoseklumas, valdoma darbų trukmė ir sumažinama intervencija į aplinką. 
• Lauko tinklų įrengimas siūlomas vienu etapu, pastatų įrengimas gali būti organizuojamas keliais 
etapais.
• Statybos procese siūloma naudoti lengvai perdirbamas medžiagas – betoną, metalą, stiklą.
• Siūlomas perdirbamų medžiagų naudojimas ne tik pastatui, bet ir inžinerinėms sistemoms užtikri-
na visapusišką pastato tvarumą.
• Konstrukcinė schema iš surenkamo metalo karkaso užtikrina greitą ir santykinai švarią (mažai 
atliekų), bei tylią statybą, sumažina šlapių procesų kiekį ir tausoja aplinką. 
• Stogo perdengimas – profiliuotas paklotas dedamas ant metalo ar medžio karkaso.
• Siekiant išvengti skersinių ryšių ir užtikrinti pastato karkaso stabilumą naudojamas mūro/monolito 
branduolys suteikiantis struktūrai standumą. 

Šildymas, vėdinimas ir vėsinimas:

• Mūro branduolys ir betono grindys pastato mikroklimatui suteikia inertiškumo, akumuliuoja šilumą 
ir vėsą. 
• Pastatus šiluma aprūpinti siūlome naudojant gruntinius šilumos siurblius. Preliminariai numatome 
po tris geoterminius gręžinius, kiekvieno jų gylis apie 100 m. Gręžinius siūlome išdėstyti po pastatu taip 
sumažinant intervenciją į landšaftą. 
• Pastato rūsyje numatome išdėstyti šilumos gamybos, karšto vandens ruošimo ir vėdinimo įrangą. 
• Pastatui siūlome numatyti grindinį šildymą taip efektyviausiai išnaudojant geoterminę žemos tem-
peratūros šilumą. 
• Vėdinimo ortakius siūlome talpinti sienoje padarant šachtą taip estetiškai ir kompaktiškai pasle-
piant pagrindinius ortakius. Lauko oro paėmimą siūlome organizuoti per ortakį klojamą po žeme ir virš 
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žemės išlendantį ortakį paslepiant architektūrinėmis priemonėmis ar augalais. Oro pašalinimą planuojame 
vykdyti per šachtą iš rūsio virš stogo. 
• Mechaninio vėdinimo įrenginio rekuperacijos efektyvumas parenkamas pagal galiojančius energe-
tinius reikalavimus. 
• Geotermijos vėsą planuojame naudoti pastatui vėsinti šiltuoju periodu. Patalpų vėsinimą siūlome 
vykdyti per grindis (tais pačiais vamzdeliais kaip ir šildyti) bei vėdinimo sistemos orą. 
• Efektyviai pastato apsaugai nuo perkaitimo siūlome numatyti automatizuotas išorines langų ap-
saugos priemones, pavyzdžiui, išorines žaliuzes ar roletus.
 



101010

„Gyvenamųjų namų Kvartalo S.Lozoraičio g. 17 Vilniuje projekto konkursas“

12

ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS VERTINIMO ATASKAITA 

Ataskaitoje pateikiamas preliminarus gyvenamojo namo projekto energinio naudingumo klasės vertinimas. 
Energinio naudingumo klasės vertinimas atliekamas LR Aplinkos ministerijos patvirtinta programa NRG3 
pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“. 
 

1 Lentelė. Pagrindiniai modelio įvesties duomenys 

Pastabos:
• Vertės imamos pagal A++ klasės gyvenamųjų namų reikalavimus.
Šilumos šaltinis: gruntinis šilumos siurblys (SPF=4,00).
Vėsos šaltinis: gruntinis šilumos siurblys (EER=3,80)
Vėdinimo sistemos duomenys: Rekuperatoriaus šilumogrąžos koeficientas – 0,9 (pagal A++ klasės reika-
lavimus), o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. 
Išvada:
Pagal bazinius duomenis projektuojamas pastatas atitinka A+ energinio naudingumo klasę ir kai kuriais 
parametrais ją viršija. Esant poreikiui galimos korekcijos siekiant pasiekti A++ klasę. 2 lentelėje pateikiami 
energinio naudingumo rodikliai. 

 
2 Lentelė. Energinio naudingumo rodikliai, kai pastatatas atitinka A+ klasę  

Geometrija Šildomas plotas 
(plovyklos patalpa 

nevertinama) 

m2 316   

Tūris m3 700   
     

Sienų ir langų plotai 
Išorinės sienos 

Langai 

 
m2 

m2 

 
163 
179 

Atitvaros Usiena  
 

W/m²K 0,10*   
Ustogas 

 
W/m²K 0,08*   

Ugrindys ant grunto 
 

W/m²K 0,10*   
Uw    

 
W/m²K 0,70*   

Šiluminiai tilteliai, W/mK 0 – 0,05 
Sandarumas, prie 50 Pa, h-1 0,6* 
Apsaugos nuo saulės priemonės  Numatytos dalyje fasado 

Pagrindiniai energinio naudingumo duomenys Projektuojamo 
pastato vertės  

Energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 
vertė; 

0,3150 (A+ intervale). 

Energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 
vertė 

0,5749 (A++ 
intervale). 

Atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai, 
(W/K); 

202,708 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui 
šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato šildomo ploto per 
metus, (kWh/(m2×metai)) 

6,71 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui 
vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato šildomo ploto 
per metus, (kWh/(m2×metai)) 

41,46 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam 
buitiniam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui 
pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 
(kWh/(m2×metai)); 

7,41 

Skaičiuojamosios suminės pastato elektros energijos 
sąnaudos per metus, (kWh/(m2×metai)); 

25,35 

Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus 
pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui, (kWh/(m2×metai)) 

0,90 
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Vienintelis C1 rodiklis neatitinka A++ klasės, kuris vertina pirminę energiją šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir 
elektrai.

Užsakovui pageidaujant galimos korekcijos tam, kad pasiekti A++ klasę:
• Keičiamas šilumos šaltinis šildymui, karšto vandens ruošimui ir vėdinimo sistemai į kieto kuro 
katilą, deginantį medieną (biomasė).

• 110 m2 fotovoltinių elementų įdiegimas elektros gamybai. Pagaminta elektra naudojama karšto 
vandens ruošimui ir bendroms elektros reikmėms. Priimti polikristalinio silicio saulės kolektoriai montuoja-
mi 45 oC kampu nuo horizonto ir atsukti į pietus.

• Pakeitus šilumos šaltinį atitinkamai patikslinamos atitvarų charakteristikos, parenkamas vėsinimo 
įrenginys. 


