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ĮVADAS 

Gyvenamųjų namų kvartalas S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje – organiškas natūralios gamtos ir architektūros 
ansamblis, išlaikantis ir puoselėjantis laukinės/nepaliestos aplinkos, tvarios ir prisitaikančios 
architektūros, bei bendruomeniškumo principus.  

Pagrindinė idėja – pastatų ryšys su jį supančia natūralia visuma, kurios epicentre – Rokantiškių kalva ir 
ją supantis Pavilnių regioninis parkas. Šiuo unikaliu atveju gamtiniai veiksniai diktuoja atsakymus į 
keliamus projektavimo klausimus ir uždavinius, kuria pridėtinę viso komplekso vertę.  

Kartu su visomis savo sudedamosiomis gyvenamasis kvartalas tampa vieningu, unikaliu ir pagarbiu 
dariniu išskirtinėje Vilniaus vietovėje. 
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URBANISTIKA 

 Pagrindinė idėja – pastatų ryšys su jį supančia natūralia visuma, kurios epicentre – Rokantiškių kalva 
ir ją supantis Pavilnių regioninis parkas. Šiuo unikaliu atveju gamtiniai veiksniai diktuoja atsakymus į 
keliamus projektavimo klausimus ir uždavinius, kuria pridėtinę viso komplekso vertę.  

 Gan komplikuotos konfigūracijos sklypų kvartalas ir ypatinga gamtinė sąranga užduoda kryptį 
vieningam urbanistiniam ansambliui. Matome jį kaip jautrų, gamtoje darniai įsiliejantį neaukštų ir 
nedidelių tūrių konglomeratą. Siūlome gamtišką nereguliarų užsatymą, sudarytą iš atskirų vienbučių 
pastatų. Šie savo ruožtu sudaryti iš atskirų funkcinių tūrių, kurie pozicionuoti apeinant esančius medžius, 
reaguojant į tereno perkritimus ir norint jį minimaliai pažeisti. Taip išnaudojami erdvūs sklypai ir pastatai 
architektūriškai „sukabinami“ į vieną ansamblį. Paskendęs medžiuose jis tampa savotiška miško 
gyvenviete, savo prigimtimi kontrastuojančia su supančiais reguliaraus užstatymo kvartalais.   

 Plastiško rašto privažiavimo keliai kartu su formuojamu parkeliu ant kalvos papildo gamtiškumo idėją. 
Sprendimų visuma teritorijos ansamblį daro išskirtinį ir patrauklų.  
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ARCHITEKTŪRA 

 Gyvenamųjų namų kvartalas atspindi ir vienija 
darnų santykį tarp esamos natūralios gamtos ir 
šiuolaikinės architektūros. Būtent dėl pastarųjų 
priežasčių kompleksas projektuotas nesistengiant 
atkartoti ar kitais primityviais būdais (pvz. 
imituojant organiškas tūrių formas ar pastatui 
parenkant vietovei būdingą medžiagiškumą) 
perteikti natūralaus statinių įsiliejimo į gamtinę 
aplinką – viskas kas kurta žmogaus rankomis šiuo 
atveju yra aiškiai suvokiama ir identifikuojama, 
taip stengiantis akcentuoti tai, kad šiuolaikinės 
architektūros kalba turi kur kas daugiau priemonių 
leidžiančių pastatui integruotis į jį supančią 
aplinką.  

 Dominuojantis 1 aukšto užstatymas išties 
žmogiško mastelio. Įvairių proporcijų ir aukščių 
stačiakampiai tūriai, maksimaliai priartinti prie 
žemės paviršiaus kuria vibruojančią ansamblio 
išklotinę, kuri vietomis išnyksta medžių tankmėje.  
Tarytum iš mažų namelių sudarytas pastatas bei 
gyvenvietė, lyginant su tradiciniais stambiais 
pavieniais tūriais,  kuria bendruomeniškumo ir 
atvirumo pojūtį.  

 Atsisakant tradicinių šlaitinių stogų, balkonų ar 
kitų tradicinių formų kuriama šiuolaikiška 
architektūra, paremta tūriškumu, saiku, masteliu. 
Švarius plienu dengtus „namelius“ tejungia stiklo 
erdvės - taip jie vizualiai dar labiau atskiriami. 
Susidarančios intymios properšos tarp tūrių 
formuoja jaukias terasų erdves, suteikia 
privatumo. Dėl reljefo perkritimų bent pusė tūrių 
lengvai stovi ant kolonų neužgoždami natūralios 
šlaitų žalumos. Tūrių pasukimas ledžia funkcines 
zonas labiau orientuoti pasaulio šalių atžvilgiu ir 
atveria įvairias perspektyvas. Dėl to visi pastatai iš 
tam tikrų zonų turi regos laukus į kalvą ir  Pavilnių 
parką.   

 Tamsi vertikalaus rašto fasadų skarda, kartu su 
stiklu kiek atspindi aplinką ir susilieja su miško 
tankme. Vakare tesimatytų žaismingas 
šviečiančių langelių miškas.  

 Tvarieji sprendiniai: atsižvelgimas į pasaulio šalis; tūrių šlaituose statyba ant polių vengiant reljefo 
keitimo; efektyvus surenkamų karkasinių pastatų statybos būdas;  vietinės medienos naudojimas 
pastato karkasinėms konstrukcijoms; inžineriniai sprendiniai- geoterminis šildymas, saulės elementų 
arba kolektorių montavima ant plokščių stogų, galimas lietaus vandens surinkimas rezervuaruose 
laistymui.  
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FUNKCINIAI SPRENDIMAI 

 Komplekso urabinistinė mintis aiškiai suvokiama pastato mastelyje. Pabiręs tūrių planas sklype veikia 
kaip savarankiškas organizmas, nors visame komplekse atrodo jo dalis. 

 Skaidrūs koridoriai ir erdvės jungia uždaresnius tipizuotų gabaritų 1-2 aukštų juodus tūrius (4-5vnt.) su 
aiškiai išreikštomis funkcijomis. Kai kurie tūriai turi keletą vidinių išplanavimų: svetainės tūris – 2 var., 
garažo- 1, vaikų - 2, tėvų -2, pirties – 1. Svarbu pastebėti, kad nepaisant funkcijų tipizavimo, visi 
teritorijos pastatai saviti, nes tūriai pozicionuoti individualiai pritaikant prie sklypų konfigūracijos, 
medžių, tereno, pasaulio šalių.  Esant poreikiui, pastato tūrių sąrangą galima modifikuoti pritaikant 
prie konkrečių poreikių.  

 Į sklypus patenkama nuo suplantuotų servitutinių privažiavimų ir takų.  Atvykimo automobiliu atveju 
įvažiuojama tiesiai į garažo bloką  ir iš čia per koridorių judama į pastato gylį. Pėstiesiems pagrindinis 
įėjimas suplanuotas greta garažo, tačiau į pastatą galima patekti per visas terasas.  

 Projektuojami erdvūs dviviečiai garažai su pagalbinėmis ūkinėmis patalpomis- bus patogu prižiūrėti 
sklypą, saugoti dviračius ir kitus prietaisus. Pagrindinis pastato funkcinis blokas- 4m aukščio ir 90m² 
ploto svetainė su valgomuoju, virtuve, san mazgu,  erdvia drabužine. Per 2 aukštus suplanuotas tėvų 
blokas. Spiraliniai laiptai jungia miegamąjį ir vonios kambarį pirmame aukšte su darbo kambariu 
antrame. Kitas dviaukštis blokas- vaikų žaidimų erdvė, san mazgas, miegamieji. Pastaruosius antrame 
aukšte lanksčiai galima išplanuoti nuo 1 iki 3 vnt. Erdviuose sklypuose kaip papildomas 5-asis tūris 
numatoma pirties funkcinė zona, tačiau mažesniuose pastatuose pirtį nesunkiai galima patalpinti 
kitose minėtose zonose su san mazgais. Tuo atveju priešpirtis dalintųsi erdve su praėjimais ar terasomis. 
Jungiamieji koridoriai - erdvės tarp prasuktų tūrių daugumoje sklypų yra laiptuoti taip reaguojant į 
tereno perkritimus. Judėjimas name tokiu būdu primena vaikščiojimą po tikrą gamtą. Natūraliai 
formuojamos netikėtos erdvės, jaukios lauko užuovėjos, praėjimai į terasas.  

 Virš jungiamųjų erdvių numatoma erdvi stogo terasa, į kurią patenkama iš tėvų ir vaikų blokų. Tokiu 
būdu sukuriamas netipinis papildomas funkcinis ryšys ar poilsio vieta su puikiais vaizdais.   

 Reaguojant į sklypų sąrangą ir rodiklius suprojektuota 16 vienbučių pastatų nuo 251 iki 398 m² 
bendrojo ploto. Derinant tipizaciją ir planavimo lansktumą pasiekiama funkcinė pastatų pasirinkimo 
įvairovė, kas pageidaujama projektavimo užduotyje.  
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MEDŽIAGIŠKUMAS 

 Išskirtinis dėmesys projekte skiriamas medŽiagiškumui. Gyvenimo gamotje pojūtis prasideda nuo 
privažiavimo- skaldinėlio keliai organiškai vingiuoja teritorijoje link garažų. Nuo čia akmenėlių teraco 
danga jungia likusius sklypų tūrius, tik vienur ji atvira, kitur dengta.  Teritorijoje vešintys medžiai kuria 
savotikšą natūralią tankmę, kurioje norėjome integruoti visą kompleksą. Dengti juoda skarda vieno ir 
dviejų aukštų tūriai išnyksta miško šešėliuose, o verikalus valcavimo raštas suteikia fasadams 
grakštumo. Kitas pagrindinis fasadų elementas - stiklo langai ir vitrinos. Juoda prilydoma stogų danga  
padaro tūrius vientisus, ypač ten, kur plokšti stogai matomi iš aukščiau.  

 Natūralios spalvos langų medžio rėmai sufleruoja interjero idėją-  kaip kontrastas kietam plienui ir 
stiklui lauke čia dominuoja šilto medžio paviršiai. Kiekviename funkciniame vienete jie turėtų savo 
išskirtinį atspalvį.  

 Komplekso vientisumas pasiekiamas tipizuojant tūrių gabaritus. Medžio karakso su apšiltinimu 
elementai nesunkiai pagaminami gamykloje ir atgabenus į teritoriją montuojami ant polinių gb. 
pamatų bei rostverko karkaso. Tokiu būdu taupomi statybos kaštai ir laikas.    
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RODIKLIAI 
 

sklypo 
nr.  

sklypo 
plotas (m²) 

bendras 
pastato 

plotas (m²)* 
užstatymo 

plotas (m²)  

Užstatymo 
intensyvu- 

mas (m²) 

užstatymo 
tankumas 

% 
pastato 

aukštis (m) 

1 997 328,6 279 0,33 27,98 3,7-9,6 

2 1001 321,8 277 0,32 27,67 3,7-9,6 

3 1001 319,4 274 0,32 27,37 3,7-9,8 

4 919 324,2 275 0,35 29,92 3,7-9,9 

5 936 286,3 249 0,31 26,60 3,7-9,8 

6 1000 323,9 277 0,32 27,70 3,7-9,5 

7 1013 318,1 276 0,31 27,25 3,7-9,8 

8 1011 325,9 283 0,32 27,99 3,7-9,8 

9 1412 345,3 356 0,24 25,21 3,7-9,5 

10 1143 309,8 280 0,27 24,50 3,7-9,9 

11 1028 321,4 280 0,31 27,24 3,7-9,7 

12 1053 342,5 294 0,33 27,92 3,7-9,5 

13 1670 251,6 230 0,15 13,77 3,7-9,5 

14 1885 398,5 380 0,21 20,16 3,7-9,2 

15 1213 346,4 313 0,29 25,80 3,7-9,0 

16 1024 289,4 272 0,28 26,56 3,7-9,8 

17** 19339 0 0 
   

18** 1352 0 0 
   

19** 459 0 0 
   

20** 144 0 0 
   

VISO 39600,00 5153,10 4595,00 
   

*Į bendrus plotus įskaičiuoti garažai 

**17-20 sklypuose užstatymas nevykdomas, išskyrus inžinerinius infrastruktūros (privažiavimo keliai, takai, atraminės 
sienutės) ir rekreacinės paskirties statinius (pavėsinės, vaikų žaidimų aikštelės) 
 




