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URBANISTINĖ IDĖJA 

Projektuojama teritorija yra išsidėsčiusi Rokantiškių kalvos, kuri yra saugomas gamtos 
paveldo objektas, šlaituose. Be to, Rokantiškių kalvos viršūnė yra aukščiausias taškas 
Vilniaus mieste – siekia 230.73 m absoliutinę altitudę. Šie du faktoriai suformavo projekto Z 
230.73 urbanistinės idėjos principus.  

Aukščiausias Vilniaus taškas yra neabejotinai pažymėtina vieta, o projektuojami sklypai 
išsidėstę ratu aplink, todėl būtent jis pasirinktas pagrindiniu urbanistinių ašių centru. Taisyklingi 
geometriniai tūriai atsukami ašių kryptimis ir išilginami, sukuriant spindulių efektą ir atveriant 
vaizdus iš jų vidaus tiek į pažymėtiną vietą – Rokantiškių kalvą, tiek į priešingą pusę – nuo 
aukščiausios Vilniaus vietos šlaitų.  

Rokantiškių kalva priklauso Pavilnių regioniniam parkui, patenka į Tuputiškių geomorfologinio 
draustinio teritoriją. Vystant projekto urbanistinę idėją stambesnių pastatų kontūrai laužomi 
nestandartiniais kampais – taip jiems suteikiant organiškos plastikos ir įsiliejant į sudėtingą 
gamtinį karkasą. 

LANDŠAFTINIAI SPRENDIMAI 

Teritorija planuojama kuo labiau išsaugant esamą reljefą, prisitaikant prie esančių Rokantiškių 
kalvos šlaitų. Reikalingose vietose reljefas terasuojamas paryškinant šlaitų kryptis. 
Gyvenamųjų namų kvartalas projektuojamas miškingoje teritorijoje. Esami medžiai projekte 
maksimaliai išsaugomi, planuojamuose sklypuose paliekama kuo daugiau žalių erdvių. 
Gyvenamajame kvartale siekiama sukurti jaukų gamtos prieglobstį sostinės ribose. 

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDINIAI 

Pastatų tūriai susideda iš dviejų elementų.  

Didysis pastato elementas formuojamas laužytų formų, išilgines kraštines atsukant į 
Rokantiškių kalvą. Nugarinėje elemento pusėje apatinis(-iai) aukštas(-ai) niveliuojami su 
reljefu, fasadai lakoniški. Priekinė elemento pusė projektuojama maksimaliai atvira, tokiu būdu 
įsileidžiant kuo daugiau natūralios aplinkos į elemento vidų. Viršutinis aukštas organiškai 
smulkinamas (siaurinamas) formuojant atviras terasas su vaizdais į draustinį.  

Mažesnysis elementas, priešingai pirmajam, projektuojamas pakeltas nuo žemės, iššokęs į 
viršų viso pastato atžvilgiu, nepaisantis gamtinio karkaso, drąsiai fiksuojantis Vilniaus 
aukščiausio taško vietą – kiauras tunelis tarp išorinio pasaulio ir saugomo gamtos paminklo. 

PASTATŲ FUNKCINIS PLANAVIMAS 

Pastatuose projektuojami du įėjimai: vienas kasdienis, turintis patogų ryšį nuo automobilių 
stovėjimo vietų, pritaikytas Lietuvos klimatinėms sąlygoms, kitas – reprezentatyvus, ties 
centrine pastato ašimi, po išsikišusiu pakabintu tūriu. 
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Gyvenamosios erdvės projektuojamos atviros tiek pastato, tiek aplinkos atžvilgiu, atgręžtos į 
Rokantiškių kalvą. Užnugarinėje dalyje dėstomos pagalbinės patalpos. Pirmų aukštų 
pietuose/vakaruose planuojamos svetainės (su tiesioginiu ryšiu į lauko terasas), valgomieji, 
šiaurėje/rytuose – virtuvės, san. mazgai, pagalbinės patalpos. Antruose aukštuose 
dominantiniuose tūriuose planuojamos poilsio zonos, šonuose – miegamieji kambariai su 
jiems reikalinga infrastruktūra. 

PASTATŲ APDAILOS MEDŽIAGIŠKUMO SPRENDINIAI 

Pastatų apdailai naudojamas dviejų tipų natūralaus medžio daililentės – sendintos, grubaus 
pilko paviršiaus ir atviro tono, šviesios jaunos medienos.  

PASTATŲ IR SKLYPŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Sklypo Nr. Sklypo 
plotas 

Užstatymo 
plotas 

UT Pastato 
plotas 

Antžeminis 
plotas 

UI 

Nr.1 997.00 m2 254.35 m2 25.51% 266.58 m2 266.58 m2 0.27 
Nr.2 1001.00 m2 253.08 m2 25.28% 299.13 m2 299.13 m2 0.30 
Nr.3 1001.00 m2 255.57 m2 25.53% 311.84 m2 311.84 m2 0.31 
Nr.4 919.00 m2 263.80 m2 28.70% 329.62 m2 329.62 m2 0.36 
Nr.5 936.00 m2 258.94 m2 27.66% 303.72 m2 303.72 m2 0.32 
Nr.6 1000.00 m2 259.45 m2 25.94% 281.33 m2 281.33 m2 0.28 
Nr.7 1013.00 m2 271.95 m2 26.85% 340.41 m2 280.98 m2 0.28 
Nr.8 1011.00 m2 282.57 m2 27.95% 325.96 m2 325.96 m2 0.32 
Nr.9 1412.00 m2 270.82 m2 19.18% 329.07 m2 329.07 m2 0.23 

Nr.10 1143.00 m2 301.04 m2 26.34% 342.65 m2 342.65 m2 0.30 
Nr.11 1028.00 m2 258.81 m2 25.18% 301.32 m2 301.32 m2 0.29 
Nr.12 1053.00 m2 237.02 m2 22.51% 283.48 m2 283.48 m2 0.27 
Nr.13 1670.00 m2 203.15 m2 12.16% 256.86 m2 256.86 m2 0.15 
Nr.14 1885.00 m2 287.13 m2 15.23% 312.79 m2 312.79 m2 0.17 
Nr.15 1213.00 m2 239.26 m2 19.72% 304.62 m2 304.62 m2 0.25 
Nr.16 1024.00 m2 221.49 m2 21.63% 290.15 m2 290.15 m2 0.28 

 

Planuojamas pastatų aukštis apie 9.60 m nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. 

 

 

 

 

 

 


