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Urbanistinė idėja 
Dviejų aukštų gyvenamuosius pastatus statyti siūloma šiaurinėse sklypų dalyse, taip išvengiant didelio šešėlio 
pačiame sklype. Šalia pastatų numatyti atskirai stovintys vieno aukšto garažai (4 sklypuose vietopje garažų 
siūlomos atviros stoginės). 

 

 
 
 
Šalia pastatų numatyti atskirai stovintys vieno aukšto garažai (4 sklypuose vietopje garažų siūlomos atviros 
stoginės). 

Landšaftiniai sprendiniai 
Kadangi pastatus daugumoje siūloma statyti šiaurinėse sklypų dalyse, o pietinėse yra privažiavimo kelias, kaip 
barjeras siūloma atsitverti medžiais, siūloma įvairaus dydžio eglutėmis, nes jos žaliuoja visą sezoną. 

Architektūrinė idėja, tūriniai sprendimai 
Pastato idėja yra lankstumas, dvi vienodos pastato dalys „prasislenka“ (tiek horizontaliai, tiek vertikaliai), taip 
prisitaikydamos prie netaisyklingų sklypų formų (horizontaliai) ir raiškingo vietovės reljefo (vertikaliai). Šias 
„prasislenkančias“ dalis jungia centrinė erdvė kurioje numatytas judėjimas (laiptai). 

Pastatų tūriai yra taisyklingi stačiakampiai gretasieniai (artimi kubams), bet pakreipti 7°pagal reljefą, tokių būdu 
pastatas turi šlaitinį stogą ir savotiškai atsisuka į kalvą. 

Toks pastato tūris leidžia prisitaikyti prie reljefo „prastumiant“ abi dalis iki 1,5 m aukščio skirtumo. 

Pastatų funkcinis suplanavimas 
Gyvenamuosius namus sudaro dvi identiškos „prastumtos“ dalys, kurias viduryje jungia bendra erdvė (holas ir 
laiptai su viršutiniu  apšvietimu). Pastato išplanavimo sistema lanksti keitimams – yra keturios autonomiškos 
dalys (dvi pastato dalys po du aukštus), kuriose galima numatyti erdves tiek bendram šeimos gyvenimui (be 



 180317 
 

 
 3 / 3 

 

pertvarų), tiek asmeniniam (su pertvaromis). Aplink centrinę zona siūlomos pagalbinės ir sanitarinės patalpos, 
kurios patogiai pasiekiamos. 

Apdailos medžiagiškumo sprendiniai 
Visų statinių apdaila – medinės dailylentės, 3 skirtingos spalvos. 

Pastatų ir sklypų pagrindiniai rodikliai 

Tipinis (didžiausias) užstatymo plotas: 

Gyvenamasis namas (be terasos) – 221 m²; 

Garažas – 46 m²; 

Stoginė - 38 m² arba 46 m². 

Viso (max.): 267 m². 

Projektuojamų statinių rodikliai neviršija detalaus plano reglamentų. 
Lentelė 1 

Sklypas Užstatymo plotas Bendras pastato 
plotas 

Užstatymo 
intensyvumas 

Pastato aukštis 

Sklypas Nr. 1 267 m² 301,1 m² 0,34 alt. 215,50 
Sklypas Nr. 2 244 m² 294,6 m² 0,29 alt. 217,00 
Sklypas Nr. 3 267 m² 301,1 m² 0,34 alt. 216,50 
Sklypas Nr. 4 267 m² 301,1 m² 0,37 alt. 215,00 
Sklypas Nr. 5 252 m² 288,3 m² 0,31 alt. 218,00 
Sklypas Nr. 6 267 m² 301,1 m² 0,34 alt. 215,50 
Sklypas Nr. 7 267 m² 301,1 m² 0,33 alt. 213,00 
Sklypas Nr. 8 267 m² 301,1 m² 0,33 alt. 216,00 
Sklypas Nr. 9 267 m² 301,1 m² 0,24 alt. 219,50 
Sklypas Nr. 10 267 m² 301,1 m² 0,29 alt. 221,50 

 

 

Pastato detalizacijai pasirinktas sklypas Nr. 7. 
 

 
 
 


