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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SĖLIŲ G. 48, VILNIUJE  
PROJEKTO KONKURSAS 

 
KONKURSO ATASKAITA 

 
2018-02-26 

 
1. Konkurso objektas 

 
Gyvenamosios paskirties pastato Sėlių g. 48, Vilniuje rekonstrukcijos į A++ energetinės klasės administracinės 
paskirties pastato ir/ar naujo administracinės paskirties pastato Sėlių g. 48, Vilniuje konkursinio projekto 
parengimas.  
 
Sklypas 

1. Adresas Vilnius, Sėlių g. 48 
2. Unikalus numeris 4400-3591-9038 
3. Kadastro numeris 0101/0031:370 
4. Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

5. Naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos (pagal 
Detaliojo plano sprendinius) 

6. Plotas 0,1253 ha 
 
Sklype esamas gyvenamasis namas 

1. Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sėlių g. 48 
2. Unikalus numeris 1094-0374-4010 

3. Pagrindinė naudojimo paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai 
pastatai) 

4. Pažymėjimas plane 1A1p 
5. Statybos pabaigos metai 1940 
6. Aukštų skaičius 1 
7. Bendras plotas 323,00 m² 
8. Tūris 1519 m³ 
9. Užstatymo plotas 218,00 m² 

10. Statinio kategorija Neypatingas 
 
2. Konkurso organizatorius ir Užsakovas 

 
Konkurso sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius:  
Lietuvos architektų sąjunga (LAS) (toliau vadinama – Organizatorius) 
 
Konkurso Užsakovas (skelbėjas): 
UAB „Citus“ (toliau vadinama – Skelbėjas). 
 
3. Konkurso rūšis, tipas, etapiškumas 

 
Konkurso rūšis: Atviras konkursas. 
 
Konkurso tipas: Projekto konkursas (Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatuose 
(patvirtinta Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 2014-09-04 d. sprendimu) projekto Konkurso termino 
aprašymas – „8.1. projekto Konkursas – tai Konkursas, kurio tikslas rasti geriausią architektūrinį sprendimą. 
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Su pirmosios vietos laimėtoju Užsakovas derasi dėl projektavimo darbų rangos arba projektavimo valdymo 
arba architektūrinės projekto dalies valdymo sutarties“). 
 
Konkurso etapiškumas: Vieno etapo konkursas. 
 
4. Konkurso tikslas, sprendžiamos problemos esmė 

 
Konkurso tikslas: išrinkti geriausią Konkurso dalyvio pasiūlymą, kuris galėtų tapti pagrindu konkrečiam 
statybos projektui paruošti. 
 
Išnagrinėti sklypo užstatymo galimybes, pasiūlant administracinės paskirties pastatą, kuris prisidės prie 
teritorijos, kurioje yra projektuojamas sklypas, urbanistinio – architektūrinio vientisumo bei identiteto kūrimo. 
 
Patrauklių viešųjų ir komercinių erdvių sukūrimas. 
 
5. Konkurso dalyviai 

 
Konkurse dalyvauti užsiregistravo 51 vienas dalyvis ir iki 2018-01-31 15:00 val. (vietos laiku) buvo pateikti 26 
darbai (darbų eilės numeracija sudaryta pagal darbo pateikimo datą ir laiką): 
 
Eilės 
Nr. Identifikavimo kodas 

1.  201801 
2.  220000 
3.  000005 
4.  414141 
5.  196908 
6.  555555 
7.  182028 
8.  660220 
9.  192192 
10.  119227 
11.  190112 
12.  348295 
13.  151111 
14.  180117 
15.  888888 
16.  497251 
17.  947568 
18.  379898 
19.  777777 
20.  000001 
21.  276581 
22.  062120 
23.  505050 
24.  931108 
25.  444444 
26.  180130 

 
6. Vertinimo komisijos sudėtis, Komisijos pirmininkas, atsakingas sekretorius, konkurso 
koordinatorius, recenzentai, ekspertas 



Administracinės paskirties pastato Sėlių g. 48, Vilniuje architektūrinių pasiūlymų (idėjinio projekto) konkursas 
 

3/18 

Konkurso pasiūlymams (konkursiniams projektams) vertinti buvo sudaryta ši Konkurso Vertinimo komisija iš 7 
(septynių) narių bei 2 (dviejų) atsarginių narių: 
 
Eilės 
Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama organizacija / pareigos 

1. Mindaugas Vanagas UAB „Citus“ / UAB „Citus“ direktorius 
2. Mindaugas Statulevičius UAB „Citus“ / LNTPA direktorius 
3. Jūratė Markevičienė UAB „Citus“ / Žvėryno bendruomenės atstovė 
4. Mindaugas Pakalnis LAS / Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas 

5. Marija Nemunienė LAS / ICOMOS Lietuvos Nacionalinio Komiteto vadovė, 
architektė 

6. Leonardas Vaitys LAS / architektas 
7. Gintaras Prikockis LAS / architektas 

 Viktorija Vanagė 

UAB „Citus“ / UAB „Citus Vilnius“ direktorė 
Pastaba: Atsarginis komisijos narys, dalyvaujantis visuose 
posedžiuose be balsavimo teisės. Balsavimo teisę įgyja, kai 
pakeičia kurį nors posėdyje nedalyvaujantį narį, deleguotą UAB 
„Citus“. 

 Gintautas Vieversys 
LAS / architektas 
Pastaba: Atsarginis komisijos narys, dalyvaujantis visuose 
posedžiuose be balsavimo teisės. Balsavimo teisę įgyja, kai 
pakeičia kurį nors posėdyje nedalyvaujantį narį, deleguotą LAS. 

 
Vertinimo komisijos pirmininkas – Mindaugas Vanagas (UAB „Citus“ / UAB „Citus“ direktorius). 
 
Vertinimo komisijos atsakingas sekretorius – Daiva Šereikienė (LAS / LAS administracijos vadovė). 
 
Konkurso koordinatorius - Andrius Bakšys (architektas). 
 
Konkurso recenzentai – Gilma Teodora Gylytė (architektė) ir Arūnas Kazickas (architektas). 
 
Tvarumo kriterijų ekspertas - UAB „Vesta Consulting“. 
 
7. Konkurso organizavimo terminai 

 
Eilės 
Nr. Data Konkurso etapas 

1. 2017-11-28 Konkurso paskelbimas 
2. Nuo 2017-11-28 iki 2017-12-15 Konkurso dalyvių registracija 

3. Nuo 2017-11-28 iki 2017-12-15 Konkurso Organizatorius gali ne iš esmės pakeisti 
arba papildyti Konkurso sąlygas ir jų priedus 

4. Nuo 2017-11-28 iki 2017-12-15 
15:00 val. (vietos laiku) 

Paklausimų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 

5. Nuo 2017-11-30 iki 2017-12-22 
15:00 val. (vietos laiku) 

Atsakymų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 

6. Iki 2018-01-31 
15:00 val. (vietos laiku) Konkursinių projektų pateikimas 

7. Nuo 2018-02-02 15:00 val. (vietos laiku)  
iki 2018-03-15 15:00 val. (vietos laiku) 

Eksponuojami Konkursui pateikti konkursiniai 
projektai 

8.  2018-02-19 12:00 val. (vietos laiku) Viešas aptarimas su visuomene 
9. 2018-02-21 ir 2018-02-26 Vertinimo komisijos posėdžiai 

10. Iki 2018-03-03 Konkurso rezultatų ir nugalėtojo paskelbimas 
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11. 2018-03-20 16:00 val. (vietos laiku) Konkurso nugalėtojų apdovanojimas 

12. Nuo 2018-03-16 10:00 val. (vietos laiku) 
iki 2018-03-23 15:00 val. (vietos laiku) Prizinių vietų nelaimėjusių darbų atsiėmimas 

13. Iki 2018-03-20  Išmokami piniginiai prizai laimėtojams 
 
8. Konkurso eiga 

 
Projekto konkursas buvo pradėtas rengti pagal architektūrinių konkursų rengimo tvarką, numatytą Lietuvos 
architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatuose (patvirtinta Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 
2014-09-04 d. sprendimu). Buvo parengta ir su konkurso Užsakovu suderinta konkurso galimybių studija, 
parengtos konkurso sąlygos ir jų priedai, suderintos su konkurso Užsakovu ir konkurso vertinimo komisijos 
nariais. 
 
Pateikus konkurso sąlygas dalyviams ir prasidėjus klausimų-atsakymų ir sąlygų patikslinimo laikotarpiui, 
paruošti atsakymai į pateiktus klausimus. Neesminiai konkurso sąlygų keitimai bei papildymai buvo išsiunčiami 
visiems užsiregistravusiems konkurso dalyviams, nenurodant, kuris dalyvis buvo klausimo autorius.  
 
Konkursui buvo pateikti 26 darbai, savo sudėtimi atitinkantys konkurso sąlygose keliamus apimties 
reikalavimus, kurie 2018-02-02 buvo išeksponuoti Lietuvos architektų sąjungoje (Kalvarijų g. 1, Vilnius), antro 
aukšto vestibiulyje ir 2018-02-05 paskelbti Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje www.architektusajunga.lt. 
2018-02-19 vyko konkursui pateiktų darbų pristatymas visuomenei, Žvėryno bendruomei, konkurso dalyviams. 
Visus darbus pakomentavo paskirti recenzentai. 
 
9. Vertinimo komisijos posėdis 

 
Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2018-02-02 išeksponuotus Lietuvos architektų 
sąjungoje (Kalvarijų g. 1, Vilnius), antro aukšto vestibiulyje ir 2018-02-05 paskelbtus Lietuvos architektų 
sąjungos tinklapyje www.architektusajunga.lt konkursinius darbus. 
 
Vyko du uždari vertinimo komisijos posėdžiai: pirmasis – 2018-02-21 ir antrasis – 2018-02-26.  
Pirmame posėdyje dalyvavo konkurso vertinimo komisijos nariai (ir atsarginiai nariai), recenzentai, posėdžio 
sekretorė, koordinatorius. Konkurso vertinimo komisijos narys Leonardas Vaitys dėl objektyvių priežasčių 
dalyvauti negalėjo, jį pakeitė atsarginis konkurso vertinimo komisijos narys Gintautas Vieversys. Recenzentai 
konkurso vertinimo komisijos nariams pristatė kiekvieną konkursui pateiktą darbą. Vyko vertinimo komisijos 
diskusija, kurios metu aptartas kiekvienas pateiktas projektas pagal konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus 
ir kriterijus. Šiame posėdyje konkurso vertinimo komisija nusprendė vertinti visus konkursui pateiktus darbus. 
Antrame posėdyje dalyvavo konkurso vertinimo komisijos nariai (ir atsarginiai nariai), posėdžio sekretorė, 
koordinatorius, tvarumo kriterijų ekspertas. Konkurso vertinimo komisijos narys Leonardas Vaitys dėl 
objektyvių priežasčių dalyvauti negalėjo, jį pakeitė atsarginis konkurso vertinimo komisijos narys Gintautas 
Vieversys. Vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu dar kartą aptartas kiekvienas pateiktas projektas. 
Antrame posėdyje kiekvienas konkurso vertinimo komisijos narys vertino (reitingavo balais nuo 26 iki 1 balo) 
kiekvieną konkursui pateiktą darbą, kiekvieno konkurso vertinimo komisijos nario balai buvo susumuoti 
bendroje suvestinėje lentelėje ir sudaryta Konkursinių projektų eilė (balų mažėjimo tvarka). Trys daugiausia 
balų (balsų) surinkę darbai buvo paskelbti prizininkais (I vieta – daugiausia balų susirnkusiam darbui, II vieta – 
pagal antroje vietoje esančių balų skaičių ir t.t.). Pagal konkurso sąlygas, paviešinti tik tris pirmas prizines 
vietas gavę ir specialiojo prizo už tvarumą laimėtojai. Informacija apie prizininkus ir projektų eilė paviešinta 
Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje www.architektusajunga.lt. 
 
10. Vertinimo komisijos komentarai apie konkursui pateiktus darbus 

 
Darbų eilės numeracija sudaryta pagal darbo pateikimo datą ir laiką. 
 
10.1. Konkursinis darbas - 201801 
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Pastatas suprojektuotas iš dviejų susikertančių tūrių kompozicijos - palei Sėlių g. triaukštis sparnas su 
integruotu esamu pastatu, iš pietinės gatvelės keturaukštis sparnas su anstatu. Sankryža nėra akcentuojama, 
aukštingumas iš pietinės gatvelės didokas. Pagrindinis įėjimas įtraukiantis, kuriantis ryšį ne tik su vidinėmis 
erdvėmis, bet taip pat su vidiniu kiemeliu, gatvėmis ir pėsčiaisiais, čia būtų galima įsivaizduoti jaukų, kviečiantį 
šiltą įėjimą, vedantį ne tik į pastatą, bet ir pro jį, į vidines Žvėrymo gelmes. 
 
Architektūra yra industrinio charakterio, Žvėryno masteliškumą mena tik esamo pastato integravimas ir pirmo 
aukšto įtraukimas. Medžiagiškumas - matinis, neblizgus apdailinis betonas, kiemo fasade daugiau stiklo 
dengto ažūrinėmis detalėmis. Pastato siluetas gan monotoniškas, ypač iš pietinės pusės, stogai plokšti, 
nekuriantys silueto. Simpatiškiausia pastato vieta - įėjimo erdvė. 
 
Pastato konfigūracija iš dviejų tūrių koduoja ne žiedinį judėjimą pačiame pastate, o akligatvius. Tačiau tokia 
konfigūracija būtų patogi dvejiems nuomininkams. Pirmame aukšte įėjimai daugiausiai formuojami iš vidinio 
kiemo. Trys blokai vertikalių ryšių su šlapiais mazgais. Laiptinės, virtuvėlių zonos projektuojamos uždaros, 
nors turėtų didelį potencialą. 
 
Pastatas racionalių, gelžbetoninių konstrukcijų. 
 
Pastato energetinė klasė A++, numatytas „0” energijos suvartojimas, ant pastato stogo ir fasado numatoma 
įrengti atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas - fotovoltinius elementus. 
 
10.2. Konkursinis darbas - 220000 

 
Pastatas suprojektuotas vieno tūrio 4 aukštų. Fasadų plokštumos laiko gatvių užstatymo linijas. Pastato tūris 
turi kintantį siluetą. Sankryžos kampe suprojektuotas "ekranas", pabrėžiantis sankryžą. Architektūriškai tūris 
suskaidytas horizontaliai į 3 dalis: pirmas aukštas įtrauktas skaidrus, sukuria trauką įėjimui, 2 aukštas laiko 
perimetrą ir yra skaidrus su daliniu ažūriškumu, 3 ir 4 aukštai laiko perimetrą ir yra ažūriški. Toks skaidymas 
vizualiai smulkina tūrį, derinantis masteliu prie aplinkinio užstatymo. Projektuojamas pastatas atitrauktas nuo 
kaimyninio pastato pagarbiu atstumu, neužgožiant jo, paliekant erdvės tolimesniam kvartalo vystymuisi. 
Įėjimas į pastatą išreikštas, suprojektuotas kampe sankryžos ir yra gerai matomas. Vakarinėje sklypo dalyje 
numatyta apželdinta sklypo dalis. 
 
Architektūrinė idėja nepilnai suprantama, neaišku dėl kokių priežasčių atsirado toks fasadų horizontalus 
dalinimas. Architektūrinė raiška neunikali, kiek chaotiška. Kintantis tūrio siluetas dera prie aplinkinio 
užstatymo. Fasadų medinės ažūrinės konstrukcijos apeliuoja į Žvėryno medinę architektūrą. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Judėjimas pastate vyksta per dvi laiptines pastato 
kampuose ir liftą viduryje pastato. Pirmame aukšte nėra suprojektuota komercinių plotų. Pirmas aukštas yra 
gana uždaras. Pastatas aplink save mažai generuoja socialinės veiklos. Įėjimas į pastatą išreikštas (yra po 
gembe), tačiau įėjus į pastatą patenkama į funkciškai neaiškią erdvę. Pagrindinis pastato holas 
nesuformuotas, recepcija lieka nuošalyje. Šiauriniame pastato kampe suprojektuota, vizualiai sprendžiant, 
pagrindinė reprezentacinė laiptinė, bet ryšys su pagrindiniu holu yra abejotinas. Kiti pastato aukštai 
suprojektuoti racionaliai, gerai apšviestos darbo vietos. 4 aukšte sankryžos pusėje yra suprojektuota lauko 
terasa. Į ją patekimas numatomas per biuro erdves, taigi viešam naudojimui sunkiai pritaikoma. Terasa yra 
nedidelė, neturi funkcinio ryšio su 1 aukšto virtuve. Labai racionalus parkingo išplanavimas. 
 
Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: vandens 
surinkimas, langų šešėliavimas, saulės kolektoriai. 
 
10.3. Konkursinis darbas - 000005 

 
Pastatas suprojektuotas vieno tūrio 4 aukštų, paprastos ir aiškios formos. Fasadų plokštumos laiko gatvių 
užstatymo linijas. Pastato tūris monotoniškas, sutapdintu stogu. Pietinėje dalyje dalis tūrio - 3 aukštų. 
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Vienodas pastato siluetas Sėlių gatvėje šalia kaimyninio pastato atrodo kiek agresyvus. Ties sankryžą 
atitrauktas pirmas aukštas sukuria trauką ir pažymi pagrindinį įėjimą. Įėjimas orientuotas į Kęstučio gatvę, tuo 
tarpu Sėlių gatvė tarsi ignoruojama. Horizontalus tūrio dalinimas masteliu derinasi prie aplinkinio užstatymo. 
Projektuojamas pastatas atitrauktas nuo kaimyninio pastato suformuojant esamo pastato profilio ugniasienę. 
Vakarinėje sklypo dalyje formuojamas apželdintas plotas. 
 
Architektūrinė idėja aiški, bet nuobodoka tiek savo išraiška, tiek išpildymu. Trūksta novatoriškumo ir 
unikalumo. Įdomiai atrodo pietiniame fasade matomos apželdintos stogo terasos konstrukcijos. Monotoniškas 
tūrio siluetas atrodo grubiai šalia aplinkinio užstatymo. Fasadų medinės ažūrinės konstrukcijos apeliuoja į 
Žvėryno medinę architektūrą. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Pirmas aukštas yra atviras visuomenei, ypač iš Sėlių ir 
Kęstučio gatvių. Judėjimas pastate vyksta per dvi laiptines pastato kampuose ir liftą. Pirmame aukšte 
suprojektuotas patrauklus įėjimo holas ir galerijos erdvė su atriumu per visus aukštus. Pagrindinio holo laiptinė 
gerai matoma, naudojama kaip reprezentacinis vertikalus ryšys. Planas lankstus, racionaliai suprojektuotas. 
Biurų aukštai racionalūs, skatinantys bendrauti, gerai insoliuoti. 4 aukšte pietų pusėje suprojektuota lauko 
terasa, kuri turi tiesioginį funkcinį ryšį su 1 aukšto virtuve. Pagrindine pastato laiptine galima patekti tiesiai į 
stogo terasą. Parkingas suprojektuotas racionaliai. 
 
Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: vandens 
surinkimas, langų šešėliavimas, saulės kolektoriai, vėjo turbinos. 
 
10.4. Konkursinis darbas - 414141 

 
Pastatas formuojamas iš dviejų vizualiai atskirų tūrių: apatinis komercinių patalpų tūris (stilobatas) ir viršutinis 
administracinių patalpų tūris. Stilobatas projektuojamas dviejų aukštų, su apželdinta terasa ant pietinės stogo 
dalies. Patekimas ant šios terasos galimas iš trečio aukšto foje arba per lauke formuojamus laiptus, 
įsiliejančius į stilobato tūrį. Viršutinis tūris projektuojamas trijų aukštų, iš kurių apatinis aukštas bendras su 
stilobatu. Abu įėjimai iš sankryžos klaidina, ant terasos užvedamam žmogui nepasiūloma ką ten veikti. 
 
Didelio tūrio pastatas, neieško santykio su aplinkiniu masteliu. Fasadas - lietas betonas su medinių klojinių 
antspaudais. Lauko pusės angokraščiai apsiuvami Japoniškos technologijos degintos medienos vertikaliomis 
lentomis. Architektūrinė ambicija tapti išskirtiniu bet kokia kaina atrodo pamiršta konteksto pagarbą. 
 
Pastate judama centrine laiptine ir dvejais liftais. Tipinis aukšto planas siūlomas pusiau uždaras, po laiptais 
siūloma konferencijų salė. 
 
Pastato energijai gaminti montuojami saulės baterijų elementai; lietaus vanduo surenkamas į saugojimo 
talpyklas ir panaudojamas sklypo reikmėms bei san. mazguose; saulės patekimas į pastatą reguliuojamas 
automatizuota žaliuzių sistema, taip sumažinant išlaidas vėdinimui. 
 
10.5. Konkursinis darbas - 196908 

 
Pastatas suprojektuotas kaip vieno tūrio 3 aukštų su antstatu kompozicija. Pastatas iš visų pusių vienodos 
nekintančios išvaizdos, monotoniško silueto. Į sankryžą reaguojama užapvalintu pastato kampu. Pats tūris 
pernelyg panašus į kitoje sankryžos pusėje esantį banko tūrį. Fasadų apdaila niveliuoja tūrį ir jis yra 
suvokiamas kaip vienas nedalomas daiktas. Yra rizikos, kad tūriui trūks kontekstualumo. Vardan vietisos 
išraiškos niekaip nesprendžiamas santykis su kaimyniniu sklypu. Bendroje kvartalo kompozicijoje 
projektuojamas "pastatas egoistas", nepaliekantis galimybės tęsti bendrą urbanistinį kvartalo audinį. Pirmo 
aukšto atitraukimas nuo fasado plokštumos kuria patrauklias dengtas pastato prieigas, atsiranda pretekstas 
pagrindiniam įėjimui. 
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Architektūrinė idėja aiški, tačiau neišbaigta. Išraiška novatoriška, tačiau abejotinas mastelio derėjimas su 
aplinkiniu užstatymu. Neskaidytas fasadas, ypač perspektyvoje, atrodo labai animaciškai, grubiai, 
nekontekstualiai. Netgi medžio naudojimas išorėje rezultato negerina. Pastato siluetas nekintantis. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Pagrindinis judėjimas vyksta per centrinę 
reprezentacinę laiptinę. Įdomus sprendimas dalį patalpų, požeminio parkingo sąskaita, projektuoti cokoliniame 
aukšte, tačiau pasirinktas kelias tai įgyvendinti atrodo visiškai netinkamas: įtraukus pirmo aukšto tūrį ir sukūrus 
patrauklias prieigas pagrindiniam įėjimui iš sankryžos pusės, ten projektuojamos įėjimo durys į 2 metrų pločio 
laiptatakį. Tuo tarpu 2 pagrindiniai įėjimai į pagrindinį holą projektuojami mažiau matomose ir prieinamose 
vietose. Sunkiai prieinamas ir užgrūstas pagrindinis liftas. Nėra tiesioginių įėjimų iš gatvės į nuomojamus pirmo 
aukšto plotus. Pirmame aukšte ir ant stogo terasos projektuojami bufetai be maisto ruošimo zonų. Stogo 
terasa su kavine veikia kaip atskiras vienetas. Kituose aukštuose planas laisvas, puikus darbo vietų 
apšviestumas natūralia šviesa, geros perplanavimo ar sudalinimo galimybės. 
 
Požeminės automobilių aikštelės liftas suprojektuotas už užstatymo zonos ribų. Automobilių parkavimui 
suprojektuota automatinė parkavimo sistema. 
 
Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: vandens 
surinkimas, saulės kontrolė, šešėliuojantys fasadai, geoterminis šildymas, saulės kolektoriai. 
 
10.6. Konkursinis darbas - 555555 

 
Pastatas suprojektuotas vieno tūrio 5 aukštų, kas viršija detalaus plano reglamentą, kiek pretenzingos formos. 
Šiaurinis fasadas laiko Sėlių gatvės išklotinę, o pietinis - atitrauktas. Labai deklartyvūs tūrio formavimo 
sprendiniai. Stipriai išreikštas pagrindinis įėjimas, bet pirmas aukštas niveliuojasi su visu pastatu. Pastato tūris 
ekspresyvus, nekintančio silueto. Fasadai neskaidyti, todėl sunkiai dera su aplinkiniu užstatymu. Santykis su 
kaimyniniu pastatu nespręstas, naujas tūris brutualiai pastatymas ant posesijos ribos. Genplane pateiktas 
nekorektiškas sklypo planas ir jo ribos. Vizualiai atrodo, kad pastatas netelpa į užstatymo zoną. 
 
Architektūrinė idėja aiški, pasirinktos išpildymo priemonės kontrastuoja su Žvėryno charakteriu. Trūksta 
novatoriškumo ir unikalumo. Niekaip tūriškai neišreikštas pirmas aukštas. Durys fasade, kaip įėjimai į pastatą, 
atrodo silpnai. Tokiems įėjimams bus reikalingi stogeliai virš durų, kas keis pastato išvaizdą ir griaus įvaizdžio 
koncepciją. Neskaidytas fasadas su vertikaliomis žaliuzėmis kontrastuoja su aplinkiniu užstatymu. 
Monotoniškas tūrio siluetas atrodo grubiai šalia aplinkinio užstatymo. Fasadų medinės ažūrinės konstrukcijos 
apeliuoja į žvėryno medinę architektūrą. Labai keistas sprendinys nugriauti, atstatyti, o po to paslėpti buvusį 
pastatą po nauju tūriu. Atrodo, kad sprendimas priimtas siekiant bet kokia kaina įgyvendinti užsakovo užduotį, 
nekreipiant dėmesio į estetinius ir funkcinius ir ekonominius principus. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Pirmame aukšte komercinės patalpos projektuojamos 
iš skersgatvio pusės, sunkiai prieinamos fiziškai, nepatrauklios. Įėjimas stipriai išreikštas ir gerai matomas, bet 
įėjimo holas skurdus, didelis ir netalpina holui būdingos funkcijos: laiptinių nesimato, liftai paslėpti už kampo. 
Judėjimas pastate vyksta per 2 evakuacines laiptines ir 2 liftus. Pagrindinės laiptinės nėra. Abejotinos prasmės 
ir dydžio atriumas. Biurų aukštai išdėstyti aplink centrinį branduolį, gerai insoliuoti. Ribota biurų preplanavimo 
galimybė. 2 aukšto planą komplikuoja replikuotas buvusio pastato tūris. 5 aukšte ant stogo suprojektuota lauko 
terasa, turinti funkcinį ryšį su 1 aukšto restoranu. Stogo terasa lengvai prieinama tik liftu. Patekimas per 
laiptinę komplikuotas, maišosi darbuotojų ir lankytojų srautai. Parkingas suprojektuotas racionaliai. 
 
Abejotinos prasmės buvusio namo nugriovimo ir atstatymo sprendinys. Viršijamas pastato aukštų skaičius. 
 
Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: vandens 
surinkimas, langų šešėliavimas, saulės kolektoriai. 
 
10.7. Konkursinis darbas - 182028 
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Siūlomas vienas, keturių aukštų tūris. Nusiaurėjantis į sankryžą ir į ją reguojantis mažute konsole ir 
neišraiškingu įėjimu. Pastatas atrodo neieško urbanistinio, miestietiško santykiu su aplinka, patekimai į pastatą 
labiau panašūs į daugiabučio laiptines nei į atvirą, skaidrų ir patrauklų biurų pastatą. 
 
Pastato architektūra priimena tipinį Pilaitės ar Pašilaičių gyvenamąjį namą. Norėtųsi daugiau kontekstualumo ir 
į funkciją, ir į aplinką. 
 
Įėjimas į pirmą aukštą nuo sankryžos veda į nedidelį holą su liftu, toliau pirmame aukšte siūlomas biuras, 
atskiri įėjimai nėra siūlomi. Tipinis aukšto planas siūlomas kaip atvira atviro tipo erdvė. Parkingas planuojamas 
dviejų požeminių lygių, racionalaus plano. 
 
Projektuojant pastatą buvo atlikti energinio naudingumo skaičiavimai programa NRGpro. 
 
10.8. Konkursinis darbas - 660220 

 
Projektuojamas kvartalinis keturių aukštų užstatymas. Siluetas monotoniškas ir grubus, stogas plokščias. 
Projektuojamas didelis ekranas prieš Sėlių gatvę ne mastelyje, agresyvus. Nekontekstualus tūris ir masteliu, ir 
medžiagomis, ir atliepimu į pagrindinę Žvėryno sankryžą. 
 
Pastatas jau atrodo pasenęs, jame neatspindima XXI a. vertybių - skaidrumo, šiuolaikiškumo, autentiškumo, 
jautrumo, jaukumo. Grubūs deriniai - veidrodinis fasadas keturių aukštų įgilintoje erdvėje netraukia, labiau 
nutolina. Fasadas iš Kęstučio gatvės atšakos - bejausmis, šaltas, nekviečiantis. 
 
Centrinis liftas ir laiptai aplink jį, šalia visus aušktus jungianti erdvė. Nors pati erdvė labiau formali nei 
suburianti ir džiuginanti. Pirmame aukšte suprojektuota bendra erdvė, tik ji neturi galimybės veikti atskirai nes 
neturi atskirų įėjimų. Tipinis pastato aukštas dviejų sparnų, galėtų būti suskaidomas į du atskirus biurus. 
Parkingo planas nors ir žada lengvą ir aiškų žiedinį judėjimą nėra racionalus, nes pravažiavimuose 
parkuojamasi tik iš vienos pusės. 
 
Vidinė erdvė palei 17 m stiklinį fasadą pareikalaus nemažų stiklo ir vėjo apkrovas laikančių konstrukcijų. 
 
Planuojami saulės kolektoriai, baterijos/panelės ant stogo, fasade, kur imituojami langų angokraščiai užpildomi 
saulės baterijų panelėmis/ stiklais, turinčiais galimybę kaupti saulės energiją. Pastato mechaninis vėdinimas, 
lietaus vandens surinkimas ir perdirbimas pastato reikmėms, saulės energijos kaupimas ir 
perdirbimas/panaudojimas - pagrindiniai nulinės energijos emisijos pastato principai, naudojami šiame 
projekte. A++ klasės reikalavimai pasiekiami naudojant sertifikuotas medžiagas pastato statybai, reikalavimus 
atitinkančius sienų, stogo, grindų mazgus. 
 
10.9. Konkursinis darbas – 192192 – II VIETA ir už tvarumą ir “Žaliųjų pastatų” idėjas 

 
Pastatas suprojektuotas kaip vieno tūrio kompozicija palei gatvių perimetrą. Pastatas suprojektuotas 3 aukštų 
su antstatu. Pagrindinis 3 aukštų tūris dera su aplinkiniu užstatymu tiek aukštingumu, tiek masteliu. 
Projektuojamas pastatas atitrauktas nuo kaimyninio pastato, jį respektuoja, kartu vakarinėje pusėje sukuriant 
vidinį kiemelį. Sankryžoje tūris užapvalinamas tarsi atkartojant posūkį, o tuo pačiu ir kitoje sankryžos pusėje 
esančio banko pastato išraišką. Pastato pirmas aukštas įtrauktas tik ties įėjimais. Sunkokai randamas 
pagrindinis įėjimas į pastatą. Siluetas - monotoniškas, plokščio stogo. 
 
Architektūrinis charakteris išraiškingas, išorėje eksponuojamas pastato konstruktyvas, kas suteikia unikalumo. 
Medžio panaudojimas fasadams apeliuoja į istorinius žvėryno pastatus, suteikia kontekstualumo. 
 
Suprojektuotas pastatas racionalaus plano. Erdvės išdėstytos aplink centrinę laiptinę su liftu, kuri puikiai 
tarnauja kaip jungiamoji visų aukštų erdvė. Plane pasigesta projektavimo užduotyje pageidautos pirmo aukšto 
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kavinės ir stogo terasos jungties. Pastato planas lankstus su galimybe dalinti biurų erdves atskirais vienetais ir 
kabinetais. Įėjimas į pastatą numatytas sklypo pietryčių kampe ir yra sunkiai matomas nuo sankryžos. 
 
Rūsyje numatyta automatinė parkavimo sistema racionalizuoja parkavimo sprendinius, bet stipriai brangina 
projektą. 
 
Projektuojama A++ klasė. Fasaduose langų zonose numatyti fotovoltiniai elementai; numatyti saulės 
kolektoriai karšto vandens gamybai, tenkintų pastato karšto vandens poreikius; fasadų stikluose numatyta 
saulės kontrolė; numatytas lietaus vandens surinkimas ir panaudojimas pastato reikmėms. 
 
10.10. Konkursinis darbas - 119227 

 
Pastatas suprojektuotas kaip 4 aukštų vieno tūrio kompozicija palei gatvių perimetrą. Pastato aukštis viršija 
detalaus plano leidžiamą maksimalią altitudę. Pastato tūris žemėja vakarų kryptimi sukuriant kintantį siluetą, 
sankryžoje užapvalintas tūris išauga taip ją pabrėžiant kaip svarbų žvėryno mazgą. Pastato tūris dera su 
aplinkiniu užstatymu. Silpnai išspręsti patekimai į pastatą, jie neišsiskiria bendrame fasade, sunkiai surandami. 
Projektuojamas pastatas atitrauktas nuo kaimyninio pastato jo neužgožiant. Įvažiavimas į požeminį parkingą 
suprojektuotas iš Sėlių gatvės ir neatitinka detalaus plano sprendinių. 
 
Architektūrinė idėja aiški, naudojamos medžiagos (vizualiai) būdingos žvėryno atskiriems laikmečiams. 
Pasigendama pastato išraiškos individualumo ir inovatyvumo. Fasadų mastelis smulkus, dera prie aplinkinio 
užstatymo. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus, bet sukuriamos mažai arba visai neapšviestos zonos 
viduryje pastato. Pastato planas lankstus. Pirmas aukštas suprojektuotas prastai: nuomojamos patalpos 
nusuktos į skersgatvį, bet ne į pagrindinę Sėlių gatvę, neaiškiai išreikšti patekimai į pastatą, suprojektuotas 
nereprezentatyvus įėjimo holas. "Brangi" Sėlių gatvės išklotinės dalis skirta įvažiavimui į požeminį aukštą. Nėra 
1 aukšto restorano ir stogo terasos funkcinio ryšio. Dėl liftų holo ir laiptinės konfigūracijos visi aukštai labai 
izoliuoti vienas nuo kito, kas kertasi su užsakovo pageidavimu turėti atviras ir besijungiančias, bendravimą 
skatinančias erdves. 
 
Įvažiavimo į parkingą rampa neatitinka detalaus plano sprendinių. Projekte numatyti brangesni liftų sprendiniai 
(hidrauliniai) dėl menkai išspręstos terasos ant stogo. Viršijamas detaliam plane nustatytas maksimalus 
užstatymo aukštis. 
 
Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta vietinė koegeneracinė jėgainė ir ekologiškos fasado medžiagos. 
Pasyvūs sprendiniai energetiniam naudingumui, kaip saulės kontrolė, fotovoltiniai elementai ir t.t., nenumatyti. 
 
10.11. Konkursinis darbas – 190112 – III VIETA 

 
Pastatas suprojektuotas iš dviejų susikertančių tūrių "V" kompozicijos, remiamasi istoriniu užstatymu palei 
gretimas gatveles. Darbas taip pat numato tolimesnį šios posesijos vystymąsi - siūlomas bendras vidinis 
kiemas. Įtrauktas pirmas aukštas formuoja nuo lietaus apsaugotą galeriją su įėjimais į pirmus aukštus. Tūris 
žemesnis palei Kęstučio g. atkarpą. Siluetas monotoniškas, plokščio stogo. 
Architektūrinis charakteris nuosaikus, fasadas racionalus ir griežtas. Švelnumo ir Žvėryno jausmo ieškoma 
spalviniame sprendime (gelsva, pilka) ir medžiaginiame (apdailinės fasado keraminės plytelės). Pastatas 
nepalieka išskirtinumo, ypatingumo įspūdžio, tačiau sukuria patikimo ir tvarkingo pastato dvasią. 
 
Pastato konfigūracija iš dviejų tūrių, tačiau centrinė laiptinė aplink liftus su atvira per visus aukštus erdve, 
skatina judėti po visą pastatą laiptais, nujausti kas vyksta kituose aukštuose. Taip pat pastato galuose smagiai 
numatytos viešos funkcijos (virtuvėlė, poilsio pat.) koduoja aktyvų judėjimą ir bendradarbystę. Pirmame aukšte 
įėjimai logiškai formuojami iš Sėlių g., pagrindinis įėjimas matomas nuo sankryžos. Pastato išplanavimas yra 
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lankstus. Pasirinkta konstruktyvinė laikančio g/b karkaso schema leidžia laisvai planuoti erdves. Itin racionaliai 
suprojektuotas parkingas. 
 
Projektuojama A++ klasė. Pastato šildymui numatoma geoterminio šildymo sistema; numatyti grindinį šildymą 
tose patalpose, kuriose nenumatomos kiliminės dangos; šviestuvai numatomi tik su LED lempomis; ant stogo 
įrengiama elektrovoltinė jėgainė. Dalis fasado plokštumų gali būti dengiama elektrovoltiniai moduliais su 
chromuota plėvele. 
 
10.12. Konkursinis darbas - 348295 

 
Pastatų kompleksas susideda iš apatinės ir viršutinės dalies - apačioje trys nedideli nameliai, iš kurių vienas 
yra rekonstruojamas, sujungti bendra erdve ir vertikaliaisiais ryšiais, ir ant jų tarsi padėtas trijų aukštų tūris. 
Santykis tarp žemosios ir viršutinės dalies yra keistas, nelygiavertis. Viršutinė dalis yra visai kitokia, ji tarsi 
prispaudžia smulkius žmogaus lygio namelius, taip formuodama gan aršią architektūrinę išraišką. 
 
Gatvės lygyje smulkūs nameliai medžiagiškai skaidomi skirtingomis medžiagomis, tuo tarpu viršutinis tūris 
projektuojamas vienalytis, grubus. Pastato konsolinė dalis tampa viešosios erdvės stogu, apsaugančiu nuo 
kritulių ir intensyvios saulės šviesos. Po pastato konsole įrengiama žalia kalva, kuri atskiria viešąją erdvę 
priešais pastatą nuo intensyvaus gatvių eismo, veikia kaip žaidimų aikštelė, papildo ir išbaigia pastato ir sklypo 
kompoziciją. 
 
Pirmas aukštas išspręstas su dvejomis galimybėmis - visas pirmas aukštas veikia vientisai (dienos metu), arba 
atskirai, nes turi atskirus įėjimus (nakties metu). Toks planavimas suteikia daugiau lankstumo planuojant 
pirmojo aukšto veiklą. Kiti aukštai atitinka standartinį, biurų pastato planavimą. 
 
Pastato gembinės konstrukcijos, nereguliarus kolonų tinklas, tikrai didins investicinius kaštus. 
 
Fasadų sprendimai projektuoti atsižvelgiant į išorinio šešėliavimo poreikį, siekiant sumažinti vėsinimo 
apkrovas. Pastato inžinerijai naudojamos atsinaujinančios energijos sistemos. Surenkamas lietaus vanduo 
naudojamas sklypo augalų laistymui; projektuojamos lengvai prieinamos ir patogios šiukšlių surinkimui ir 
rūšiavimui skirtos priemonės. Pastatas projektuojamas taip, kad maksimaliai išnaudotų saulės energiją, 
paverstų ją šilumine ir elektros energija. Ant pastato stogo numatyta vieta saulės elektrinei jėgainei. 
 
10.13. Konkursinis darbas - 151111 

 
Pastatas suprojektuotas iš dviejų susikertančių tūrių palei gatvę su išreikštais lentais kampais ties sankryža ir 
iš čia projektuojamais įėjimais. Abu sparnai keturių aukštų, žemėjančiais stogais, kurių galuose numatytos 
tech. patalpos arba terasa. Patekimas matomas nuo sankryžos, tačiau kiek tolokai sujungtas Sėlių g. ir 
Kęstučio g. atšakos pėsčiųjų srautas. Tūris didelis, neieško santykio su aplinkiniais žemesniais pastatais. 
 
Architektūra kuria gan tipiško pastato įvaizdį, briaunuota kasetinio dvigubo fasado sistema su metalo intarpu, 
nėra išskirtinai Žvėrynietiška. Pastatas savo lenkta forma atsižvelgia į pagrindinę Žvėryno sakryžą, tačiau 
sukurtoje erdvėje nieko išskirtinio nepasiūlo. Siluetas nėra išraiškingas, tiesus, aukštas fasadas neieško 
konktekstualių interpretacijų. 
Pastato konfigūracija iš dviejų tūrių koduoja ne žiedinį judėjimą pačiame pastate, o akligatvius, tačiau centrinė 
atvira laiptinė gerina situaciją. Pirmame aukšte įėjimai formuojami tiek iš gatvių, tiek iš vidinių erdvių. Du blokai 
vertikalių ryšių su šlapiais mazgai ir viena atvira laiptinės. Virtuvėlių zonos projektuojamos uždaros, nors turi 
didelį potencialą suburti darbuotojus. Pastatas vidutiniškai lankstus išplanavimo (open ofisas/kabinetai) 
galimybėms. 
 
Projektuojama A++ klasė. Po pastatu siūloma įrengti vertikalių geoterminių gręžinių sistemą su šilumos 
siurbliu; projektuojamas vandeninis grindinis šildymas; kaip papildomas šilumos šaltinis gali būti naudojami 
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saulės kolektoriai. Rekomenduojama saulės energiją naudoti karštam vandeniui ruošti. Siūloma naudoti 
žaliuzes integruotas į hibridinę dvigubo fasado sistemą. 
 
10.14. Konkursinis darbas - 180117 

 
Pastatą sudaro trys mūriniai (uždari) tūriai sujungti pirmo aukšto perimetru. Darbas pavadintas ŽVĖRYNO 
FOLIE, su nuoroda į istorinę buržua vilą miesto pakrašty. Susmulkintas tūris derinasi prie aplinkinio mastelio, 
sankryža išryškinama keturaukščiu šlaitiniu, į sankryžą atsuktu tūriu. Pasiūlymas primena senųjų istorinių tūrių 
rekonstrukciją, esamas pastatas iš tiesų integuojamas į kompleksą. Kuriamam vidiniam kiemeliui trūksta 
gyvybės ir idėjos. 
 
Susidaro įspūdis, kad rekonstruojamas ne vienas pastatas, o visi. Architektūrinei išraiškai trūksta gaivumo ir 
šviežumo, netikėtų, subtilių derinių. Nors projektuojami nauji nameliai palei gatvę tikrai atkartoja ir derinasi prie 
Žvėrynietiško mastelio, sankryžoje dominuojanti dvišlaitė dominantė su laiptine už stiklo neįkvepia, labiau 
užgožia. Nameliai planuojami iš plytinių fasadų, degintos termomedienos. 
 
Funkciškai judėjimas pastate vyksta atskiruose nameliuose. Jie sujungti stogo terasa ir pirmu aukštu, tačiau 
patekimai į aukštesnius aukštus planuojami atskirai arba per lauko terasą. Į pietinius tūrius patenkama liftais 
arba atvira laiptine palei stiklinę vitriną, orientuotą į pagrindinę Žvėryno sąnkryžą. Prie jų rasime smagų 
prisėdimą netikėtiems susitikimams, sanmazgus. Nameliai pakankamai maži, galimybė skaidyti į smulkesnius 
biurus galima, bet kuriant specifines erdves. 
 
Pasiūlyme neišnaudojamas pastato bendras plotas ir intensyvumas. 
 
Pastatas projektuojamas laikantis A++ klasei keliamų reikalavimų; ant šlaitinių stogų numatyta galimybė įrengti 
saulės baterijas. Siūlomos naudoti medžiagos – natūralios, ilgaamžės. Dalį pastato poveikio aplinkai 
numatoma kompensuoti apželdintomis terasomis, ketvirtojo aukšto panaudojimu sodininkystei, įrengiamu 
sodu. 
 
10.15. Konkursinis darbas - 888888 

 
Pastatas suprojektuotas kaip 4 aukštų vieno tūrio kompozicija palei gatvių perimetrą. Perimetras palei Sėlių 
gatvę yra 4 aukštų nekintantis. Vakarų kryptimi pastato siluetas nužemėja iki 3 aukštų. Į sankryžą tūris 
reaguoja smailiu kampu. Pirmas pastato aukštas labai aiškiai pabrėžtas medžiagiškai ir tūriškai. Labai aiškiai 
suformuota trauka į pastato įėjimus. Santykis su kaimyniniu pastatu išspręstas silpnai. Neaišku ar tai yra 
samoningas sprendimas ar "kaip išėjo". Pateiktoje medžiagoje pasigendama sklypo plano sprendinių. Neaišūs 
pastato prieigų sutvarkymo sprendiniai. Pats pastato tūris yra kiek grubokas ir stambokas, tačiau fasado 
dalinimas medžio konstrukcijomis susmulkina mastelį ir tūris pradeda derėti aplinkoje. 
 
Architektūrinė idėja aiški, nuobodus Sėlių gatvės siluetas. Pastatui ženkliškumo suteikia dvigubi medžio 
konstrukcijų fasadai. Medžio naudojimas atliepia Žvėryno medinį architektūros paveldą. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Judėjimas vyksta per dvi laiptines ir liftą. Viena laiptinė 
naudojama kaip reprezentacinė. Pirmame aukšte laiptines jungia koridorius. Kituose aukštuose planas laisvas. 
Koridorius pirmame aukšte riboja 1 aukšto panaudojimą kaip visuomeninę erdvę. 1 aukšto planas nelankstus. 
Racionalus ir geras sprendimas yra restoraną projektuoti pietinėje pastato pusėje prie ramesnės gatvės, su 
galimybe turėti terasą. 1 aukšto tūrio įtraukimas veda ne į pagrindinį CITUS įėjimą, bet prie nuomuojamų 
butikų, tuo tarpu pagrindinis CITUS įėjimas yra pastato kampe su užspaustu holu ir varginga recepcija, 
nereprezentatyvus. Laiptinė užlipimui ant stogo bus naudojama tik biuro darbuotojų, tuo tarpu patekimo iš 
restorano ant stogo terasos nėra. Biurų aukštai suprojektuoti racionaliai, planas lankstus, jaukios viršutinių 
aukštų erdvės. Sunkiai iš medžiagos įskaitomas patekimas ant stogo terasos. Parkingas racionalus. 
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Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: vandens 
surinkimas, saulės kolektoriai, dvigubi fasadai. 
 
10.16. Konkursinis darbas - 497251 

 
Pastatai nereguliarios, pabiros kompozicijos, nesilaiko griežtos užstatymo linijos. Šiauresnis pastatas atkartoja 
esamo pastato užstatymo kryptį, integruojant ir patį pastatą, antrasis atsuktas į sankryžą. Toks sprendimas 
skaido Sėlių gatvės išklotinę, tačiau taip pat sukuria nereguliarių, nebūdingų erdvių, dažniausiai tvora ar 
pastatu nuo šaligatvio atribotam Žvėryno sklypui. Nors patekimai į pastatą orientuoti iš šių erdvių, jos 
neapgyvendintos ir neprijaukintos, trikampiai galiniai kampai yra nevedantys ir neįkvepiantys. Pagrindinis 
įėjimas nėra matomas nuo sankryžos. 
 
Architektūrininę išraišką kuria du vienodo medžiagiškumo tūriai, modernios angokraščių detalės, įvairus ir 
kintantis langų ritmas. Smagiai išnaudojama plyta - vėlyvesniojo Žvėryno medžiaga. Siluetas nors ir kintantis 
dėl tūrių skaidymo, galėtų būti kontekstualesnis. 
 
Pastate judėjimas vyksta liftu arba centrine, vieno maršo laiptine, kuri įkvepia ja naudotis ir judėti tarp aukštų 
(laiptinė numatyta kaip neevakuacinė, reiktų tikslinti sprendimą). Planas gana lankstus, pastatų pločiai (14 ir 
18 m) užtikrina tiek bendrą apšviestumą, tiek open ofiso galimybę. Ketvirtame aukšte suplanuota lauko erdvė 
su amfiteatru skirta viešam naudojimui. Pirmame aukšte logiškai numatytos universalios didelės erdvės 
nuomai ar renginiams. Holo erdvei norėtųsi daugiau reprezentatyvumo ir atvirumo. Parkingas racionalaus 
dvikrypčio plano su uždara rampa. 
 
Pastato rytiniame, pietiniame ir vakariniame fasaduose langų zonose numatyti fotovoltiniai elementai; numatyti 
saulės kolektoriai karšto vandens gamybai, tenkintų pastato karšto vandens poreikius. Pastate suprojektuoti 
dvigubi langai užtikrinantys apsauga nuo gatvės triukšmo. Tarp jų numatyta sumontuoti saulės apsaugos 
sistemas. Languose numatyta sukonstruoti orlaidžių sistemą. 
 
10.17. Konkursinis darbas - 947568 

 
Trys pastatai, sujungti bendra holo erdve. Pagrindinis įėjimas įtrauktas, vizualiai pratęsiant Lokių g., taip pat 
surenkant srautą nuo pėsčiųjų perėjos. Aukščiausias pastatas atsuktas į sąnkryžą. Esamas pastatas 
išsaugomas ir integruojamas į bendrą sumanymą. Nors skaidant tūrius interpretuojamas Žvėryno užstatymo 
mastelis, nepavyksta pasiekti ramaus, paprasto, nuosaikaus Žvėryno charakterio. 
 
Šis siūlymas skaidytas tiek urbanistiškai, tiek architektūriškai. Medžiagiškai nameliai skaidomi ir horizontaliai, 
formuojami lyg anstatų įspūdis. Vėl gali susidaryti rekonstrukcijos įvaizdis, istorizmas. Nameliams naudojamos 
Žvėryno architektūrai būdingos įvairios medžiagos: mūras, medis, skarda (stogai, „inkilai“). Didžiojoje dalyje 
pastato projektuojamas dvigubas fasadas – pakabinamos perforuoto metalo lakštų plokštės su saulės 
kontrolės sistema – pakeliamomis ar sulankstomomis žaliuzėmis. Bendras vaizdas - chaotiškas, nevientisas ir 
negrynas, trūksta konceptualumo, architektūrinio grakštumo. 
Pastate judama laiptinėmis ir liftu palei erdvę per visus aukštus, tačiau pati erdvė negyva, erdvė negali tapti 
gyva dėl uždarų ją ribojančių sienų, čia nenumatytos bendravimą skatinančios, įkvepiančios komandininės 
erdvės. Iš jos patenkama į tris galimai atskirus biurus. Juose numatyti atskiri san. mazgai, pasitarimų 
kambariai, virtuvėlės. Pirmas aukštas suskaidytas į tris potencialias nuomai skirtas erdves, holas ir pagrindinis 
įėjimas orientuotas į Sėlių g. 
 
Pastatas projektuojamas sandarus ir atitinkantis aukščiausius A++ energetinio naudingumo reikalavimus. 
Įrengiamos papildomos energiją tausojančios priemonės, pietinėje šlaitinio stogo pusėje įrengiami saulės 
kolektoriai. Nuo stogų surenkamas lietaus vanduo naudojamas buityje, augalų ir vejos laistymui. Fasadiniai 
pastato sprendiniai kontroliuoja saulės energijos patekimą į patalpas, o centre projektuojamas atriumas turi 
natūralaus oro drėkinimo sistemą. 
 



Administracinės paskirties pastato Sėlių g. 48, Vilniuje architektūrinių pasiūlymų (idėjinio projekto) konkursas 
 

13/18 

10.18. Konkursinis darbas - 379898 
 

Pastatas suprojektuotas vieno tūrio, 4 aukštų. Pastato tūris žemėja pietų kryptimi. Dėl pastato geometrijos 
Sėlių gatvės išklotinėje pastato siluetas žemėja sankryžos link. Sankryžos kampe pastato architektūrinė 
išraiška nesikeičia, išlieka santūri. Pastato pirmas aukštas projektuojamas uždaras, kiti aukštai atviri. Tokia 
pasirinkta išraiška prieštarauja užduočiai, kad pirmas aukštas būtų maksimaliai atviras ir patrauklus komercijai. 
Viršutinių aukštų fasadai stikliniai. Didelės stiklinės plokštumos išsikiria ir netgi disonuoja Žvėryno kontekste. 
Nebelieka tūrio smulkumo. Santykis su kaimyniniu pastatu sprendžiamas atsitraukiant ir formuojant 
siaurėjančią erdvę vidinio kiemo link. Toks traktavimas palieka galimybę darniai tęsti gatvės išklotinę ar būtų 
paliekamas esamas namas, ar naujas užstatymas. Pagrindinis įėjimas į pastatą sunkiai randamas nuo 
sankryžos, neintuityvus. 
 
Architektūrinė idėja aiški, stiprus ir novatoriškas įvaizdis tačiau pasigendama unikalumo. Vardan pastato 
architektūrinės išraiškos paaukotas pastato 1 aukšto funkcionalumas ir pritaikymas komercinei veiklai. Įėjimai 
neaiškūs, sąmoningai ar nesąmoningai slepiami. Didelės stiklinės plokštumos kuria Žvėrynui nebūdingas 
išklotines. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Judėjimas pastate vyksta per dvi laiptines ir liftus. Abi 
laiptinės utilitarios, neatlieka pagrindinio reprezentacinio funkcinio ryšio funkcijos. Pirmas aukštas uždaras, 
įėjimai sunkiai randami. Pagrindinis įėjimas paslėptas nuo sankryžos pusės. Pagrindinis holas užspaustas, bet 
nesunkiai perprojektuojamas. Pastatas aplink save mažai generuoja socialinės veiklos. Nelanksčiai 
suprojektuotos komercinės patalpos. Biurų patalpos suprojektuotos racionaliai ir lankščiai. Jaukios ir 
bendravimą skatinančios erdvės. Stogo terasa neturi tiesioginio funkcinio ryšio su 1 aukšto restoranu. Esant 
reikalui, tokia galimybė pas autorius raštu yra numatyta. Abejotinas stogo terasos naudojimas visuomeninei 
funkcijai, kadangi patekimas ant terasos numatytas per biuro erdves. 
 
Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: vandens 
surinkimas, dvigubi fasadai, geoterminis šildymas, saulės baterijos. 
 
10.19. Konkursinis darbas - 777777 

 
Vientisas tūris su atsitraukimu ir nusklembimu orientuotu į sankryžą. Sukuriama erdvė prieš sąnkryžą 
pagrindiniam įėjimui, kavinei. Su gretimu sklypu santykio neieškoma. 
 
Didoką tūrį skaidoma ir horizontaliai ir vertikaliai, kaip rašoma aišk. rašte "...stogų siluetas atspindi Žvėryno 
dvišlaičių vilų tradiciją. Pagrindinio fasado, kaip vietoženklio akcentas - tai unikalus ažūrinis veidas. Jo motyvai 
pasiskolinti abstraktinant ornamentus paplitusius tradicinių Žvėryno vilų dekoratyviniuose drožiniuose". Nors 
skaidymas šešėliuotų ir tikrai smulkintų fasadą, tūris atrodo aštrokas, chatotiškas, nesubtilus, užgožiantis ir 
slegiantis. Pagrindinis įėjimas orientuotas į sąnkryžą, matomas ir jaučiamas. 
 
Pastatu judama palei vidinį atriumą, taip pastatas sujungiamas ir jaučiamas. Projektuojamos dvi laiptinės, 
vienas liftas. Pirmas aukštas išnaudojamas viešai funkcijai. Kiti aukštai skirti biurams. Planas gan lankstus, 
tinkamas tiek open planui tiek kabinetams. Patekimas į požeminę aikštelę planuojamas su liftu, sutaupius 
rampos vietą viename aukšte telpa 36 automobiliai. 
 
Pastatai siektų A++ energinio efektyvumo klasę: atitvaros šiltinamos A++ klasę atitinkančiu termoizoliacijos 
sluoksnio storiu; pietiniame fasade ant langų montuojamos automatinės žaliuzės, kontroliuojančios į pastatą 
patenkančios saulės šviesos kiekį pagal Lumenų kiekį lauke ir šešėlio kontūra pagal darbo vietų išdėstymą; 
pastato centre esantis atriumas suteiks galimybę dienos šviesai pasiekti pirmus pastato aukštus. Vasarą jis 
atliks natūralų vėdinimą, t.y. išleisti karštą orą iš pastato sukurdamas skersvėjį atvėsinimui nakties metu. 
 
10.20. Konkursinis darbas - 000001 
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Pastatas suprojektuotas iš trijų susikertančių tūrių, interetuojant istorinį Žvėrynietišką dvišlaitį stačiakampį 
gretasienį. Siluetas kintantis, šlaitiniai stogai įvairina Sėlių ir Kęstučio gatvių perimetrą, sankryža paryškinama 
smaile. Pagrindiniai įėjimai numatyti iš abiejų gatvių, pagalvojant apie taksi/uber išlaipinimą. Nėra numatytų 
atskirų iėjimų į kitas erdves, todėl prieigos gan uždaros ir nekviečiančios. 
 
Architektūriškai pastatų kompleksas tęsia Žvėryno užstatymo liniją, pakeičiant jo mastelį. Pasirinktos mėlynai 
dažytos medinės fasadinės lentos tęsia aplinkinį pastatų įvaizdį. Toks pastatas palieka tipologinį klausimą 
atvirą - tai galėtų būti tiek apartamentai, tiek viešbutis, tiek biurai. Pastatai sujungiami bendru žaliuoju atriumu, 
tačiau visai nekuria traukos gatvės ir žmogaus lygyje. 
 
Pastatai sujungti vidiniu atriumu, jame esačia vidine atvira laiptine žmonės judėtų kasdieną. Keista, kad aplink 
erdvę numatytos gan uždaros funkcijos - evakuacinės laiptinės, tualetai. Tai tampa uždaromis, nekuriančiomis 
gyvybės sienomis aplink pagrindinę erdvę, kuri turėtų talpinti pačias gyvybingiausias ir bendravimą 
skatinančias funkcijas, išnaudojančias čia jau esantį didelį srautą. Biuro funkcijos lankstumui tūriai yra mažoki 
ir pernelyg uždari (vieno pastato plotas apie 100 m²). 
 
Suskaidytas tūris yra mažiau lankstus dalinimui, turi daugiau šaltų sienų. Vidiniam atriumui turėtų būti 
projektuojama atskira šaldymo/vėdinimo sistema dėl daug stiklo plokštumų ir didelio tūrio. Numatytas 
automatinė parkavimo sistema galimai brangina įrengimo kaštus. 
 
Projektuojama A++ klasė. Fasaduose langų zonose numatyti fotovoltiniai elementai; numatyti saulės 
kolektoriai karšto vandens gamybai, tenkintų pastato karšto vandens poreikius; tarp fasadinių stiklų numatyta 
sumontuoti saulės apsaugos sistemas; languose numatyta sukonstruoti orlaidžių sistemą; po esamu pastatu, 
šalia rūsio numatytas lietaus vandens rezervuaras. 
 
10.21. Konkursinis darbas - 276581 

 
Pastatas suprojektuotas vieno tūrio 4 aukštų su mansarda, paprastos ir aiškios formos. Šiaurinis fasadas 
išlaiko Sėlių gatvės išklotinę, o pietinis - atitrauktas, formuojamas skveras. Skveras nelabai aiškios formos ir 
dydžio, neišreikštas. Pastato tūris monotoniškas, deklaruojami tūrio skaidymai daugiau deklaratyvūs, fiziškai 
mažai juntami. Vienodas pastato siluetas Sėlių gatvėje šalia kaimyninio pastato atrodo agresyviai. Niekaip 
nereaguojama į kaimyninį pastatą. Pirmas pastato aukštas neišreikštas, įėjimai praktiškai nepastebimi. 
Horizontalus tūrio dalinimas masteliu derinasi prie aplinkinio užstatymo. 
 
Architektūrinė idėja aiški, bet nuobodi tiek savo išraiška, tiek išpildymu. Trūksta novatoriškumo ir unikalumo. 
Niekaip tūriškai neišreikštas pirmas aukštas. Durys fasade, kaip įėjimas į pastatą, 4 aukštų pastate atrodo 
silpnai. Tokiems įėjimams bus reikalingi stogeliai virš durų, kas keis pastato išvaizdą ir griaus įvaizdžio 
koncepciją. Monotoniškas tūrio siluetas atrodo grubiai šalia aplinkinio užstatymo. Fasadų medinės ažūrinės 
konstrukcijos apeliuoja į žvėryno medinę architektūrą. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Pirmas aukštas yra kiek uždaras, ypač vizualiai. 
Pagrindinis įėjimas suprojektuotas iš skersgatvio pusės, gerai matomas tik iš Kęstučio gatvės. Judėjimas 
pastate vyksta per dvi laiptines pastato kampuose, liftą ir pagrindinę reprezentacinę laiptinė pasto viduryje. 
Pirmame aukšte suprojektuotas patrauklus įėjimo holas su atriumu per visus aukštus. Pagrindinio holo laiptinė 
gerai matoma, naudojama kaip reprezentacinis vertikalus ryšys. Planas lankstus, racionaliai suprojektuotas. 
Biurų aukštai racionalūs, skatinantys bendrauti, gerai insoliuoti. Ant pastato stogo suprojektuota lauko terasa. 
Iš pateiktos medžiagos sunku spręsti apie jos panaudojimo galimybes. Terasa su 1 aukštu sujungta 
pagrindiniais laiptais, bet ant stogo neturi jokio holo, neaiškus laiptų holo ant stogo aukštis. Abejotina ar terasa 
su laitine ant stogo pagal aukštį telpa virš 4 aukšto antresolės. Sunkiai pritaikoma visuomenės poreikiams. 
Terasa neturi funkcinio ryšio su 1 aukšto restoranu. Parkingas suprojektuotas racionaliai. 
 
Abejotinai išspręstas įvažiavimas į požeminį parkingą: dangos numatytos ant sklypo ribos, nenumatyti 
važiavimo radiusai. 
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Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: vandens 
surinkimas, langų šešėliavimas, saulės kolektoriai. 
 
10.22. Konkursinis darbas - 062120 

 
Kvartalinis sklypo užstatymas, skaidomas terasuojant tūrius. Fiziškai nuo kaimyninio pastato atstumas 
nepaliekamas. Į sanktyžą reaguojama apvalintu kampu, cituojant kitoje gatvės pusėje esantį pastatą. Įėjimas iš 
Sėlių g., neišryškintas ir neintuytivus, prie jo planuojamos trumpo sustojimo parkavimo vietos (patikrinti 
atstumą nuo reguliuojamos sankryžos). 
 
Kvartalas pastate - autorių idėja. Tūris skaidomas terasuojant, horizontalia kryptimi. Nuterasavimas iki 
žemesnio aukšto link kaimyninio sklypo visai simpatiškas. Pastato fasadui naudojami aliuminio profiliai, 1, 3, 4 
aukštuose naudojami tamsinti stiklo paketai. 2-ame aukšte naudojami skaidrūs stiklo paketai derinami su HPL 
plokštėmis.Tūris nors ir suskaidytas, stinga konceptualumo ir lengvumo, autentiškumo, netikėtumo medžiagų 
derinyje. 
 
Pastatas yra keturių aukštų su požemine automobilių saugykla ir terasa dalyje 4 aukšto. Centrinė, cilindrinė 
erdvė jungia visus aukštus, joje numatyta reprezentacinė laiptine. Šalia atriumo numatomi kiti vertikalus ryšiai 
– laiptinės ir liftai. Iš atriumo patenkama į kiekvieno aukšto patalpas. Tipinis aukšto planas gali būti 
naudojamas vienam biurui, gali skaidytis į kelis. 
 
Kaštus gali didinti automatinis parkingo liftas ir treji jo lygiai. 
 
Projektuojamas pastatas turi atitikti A++ energetinės klasės reikalavimus. Todėl ant fasado numatoma įrengti 
155 m² fotovoltinių saulės baterijų; pastato perkaitinimo reguliavimui ir energijos sąnaudų vėsinimui mažinimui 
ant fasado pietinėje pastato pusėje įrengiamos langinės; numatoma rinkti lietaus vandenį nuo stogų ir terasų. 
 
10.23. Konkursinis darbas - 505050 

 
Pastatas suprojektuotas kaip vientisas tūris, atsisukęs, bet, tuo pačiu, ir atsitraukęs nuo sankryžos. 
Architektūriškai suskaidytas į keturias dalis, jis vizualiai sumažėja, nors santykyje su gretimu sklypu - mastelis 
ir atsitraukimas liko pasimetęs. Įėjimas siūlomas iš visų trijų pusių - nuo Sėlių g., sankryžos ir Kęstučio g.  
atšakos. Erdvė prie sankryžos šiek tiek atpalaiduoja gan intensyvų užstatymą šioje sankryžoje. 
 
Suskaidytas tūris aiškiai mėgina derintis prie aplinkos, virsdamas nenuspėjama tipologija - gali spėti ar čia yra 
biurai, ar butai, ar viešbutis. Pastate išsaugomas esančio senojo pastato pagrindinis mūrinis fasadas, visi 
keturi tūriai skiriasi medžiagiškai, siluetai taip pat kintantys, juos diktuoja nuožulnūs šlaitiniai stogai. Pastatui 
trūksta gaivos, savitesnio charakterio, išskirtinumo. 
 
Pirmame aukšte bendra erdvė su trimis patekimais iš gatvės, aplink - trijų skirtingų dydžių patalpos skirtos 
nuomai su atskirais įėjimais. Pagrindiniame hole suplanuotas liftas, aplink jį atviro tipo sraigtinė laiptinė. Judant 
pastato galima susitikti kolegas, numatyti kas vyksta kituose aukštuose. Tipinį aukšto planą būtų galima dalinti 
į tris nedidelius biurus, arba apjungti į vieną open ofisą. 
 
Rūsyje numatomas lietaus vandens surinkimo rezervuaras, nuo stogų surenkamas lietaus vanduo yra 
tausojamas ir numatomas antrinis jo panaudojimas. Pietinėje pastato fasado pusėje numatomi saulės 
fotovoltiniai moduliai elektros energijos gavimui bei ant stogo saulės kolektoriai karšto vandens ruošimui. 
Fotovoltiniai moduliai bei saulės kolektoriai yra integruojami į fasadus ir stogus, kaip architektūrinė pastato 
dalis. 
 
10.24. Konkursinis darbas – 931108 – I VIETA 

 



Administracinės paskirties pastato Sėlių g. 48, Vilniuje architektūrinių pasiūlymų (idėjinio projekto) konkursas 
 

16/18 

Pastatas susideda iš dviejų dvišlaičių pastatų palei gatvę ir centrinio, juos apjungiančio tūrio. Hiperbolizuoto 
dydžio dvišlaičiai stikliniai pastatai interpretuoja smulkų ir įvairų Žvėryno užstatymą. Susikirtimo taškas įvyksta 
sankryžoje, kur daug smailių ir laužytų kampų signalizuoja gan įspaustą pagrindinį įėjimą. Sankryžoje 
numatomas skveras abejotinai turėtų skvero požymių, tai labiau landšaftiniai sprendiniai nesprendžiantys 
srautų. Numatytas uždaras, nuo gatvės paslėptas kiemelis su kavinės terasa. 
 
Dideli, skaidrūs, šviečiantys tūriai drąsiai atkreipia į save dėmesį. Nors klijuoto medžio konstrukcija tikrai galėtų 
įspūdingai šviesti, pastato kompozicija nėra iki galo švari ir aiški. Skaidrūs, stikliniai fasadai nekoduoja jų 
perregimumo, o kaip tik atmuša į uždarą centrinį tūrį. Didelis kiekis stiklo ir atspindžių drastiškai atrodytų ir 
veiktų matinėje Žvėryno aplinkoje. 
 
Centriniame tūryje numatyti visi vertikalūs ryšiai - liftai ir laiptinės, šalia jų san. mazgai. Per aukštus matomai 
būtų judama liftais, specialiai laiptinės nėra suprojektuotos laisvam judėjimui. Tūriuose palei gatves numatyti 
biurai. Gan siauri tūriai (apie 10 m) sunkiau talpintų dvipusę kabinetinę sistemą, taip pat sudėtingiau dalintųsi, 
kadangi wc mazgai suprojektuoti bendrai. Pirmas aukštas suplanuotas laisvas ir atviras, jame galėtų būti 
numatoma tiek nuoma, tiek kitos komercinės paskirtys, tiek biuras. Racionalus parkingo sprendimas. 
 
Pastatas suprojektuotas iš įspūdingų medinių konstrukcijų, galinčių didinti kaštus, tolimesniuose etapuose 
būtina tikrinti atitikimą su GS reikalavimais. Stikliniai fasdai reikalaus itin daug šaldymo pajėgumo. 
 
Siekiama, kad ne mažiau kaip pusė energijos sąnaudų būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių; 
pastatui šildyti ir vėsinti naudojama geotermija; projektuojamos dvigubo įstiklinimo fasadų sistemos; 
suprojektuotas lietaus vandens surinkimas; numatomas altliekų rūšiavimas, bioatleikų kompostavimas ir jų 
panaudojimas. 
 
10.25. Konkursinis darbas - 444444 

 
Pastatas susideda iš dviejų tūrių, lygiagrečių šalia esančioms gatvėms. Abu sparnai keturaukščiai, todėl 
gatvės išklotinėse atrodo grubiai, ne mastelyje, nejautriai. Silueto monotoniškumas visai nereaguoja į subtilius 
Žvėryno perkritimus, o į sankryžą atsuktas ir įspraustas įėjimas nekviečia, agresyviai atrodo. Tūris yra 
atsitraukęs per pagarbų atstumą nuo kaimyninio namelio, duodamas jam erdvės ir oro. 
 
Pastato architektūra kaip ir urbanistinė idėja pernelyg nesiklausanti, pernelyg savarankiška ir akla. Toks tūris 
galėtų žiūrėtis naujuose rajonuose, dar šildydamas plytos medžiagiškumu, tačiau Žvėryne jis užgožia, nemyli 
aplinkos. Ašinis, į sankryžą orientuotas įėjimas įspraustas tarp dviejų tūrių labiau tolina nuo savęs žmogų, nei 
artina. Medžiagai parinkta plyta taikliai, bet vėl pernelyg monotoniškai, pastatas atrodo atšiaurus ir uždaras. 
Sukurtas vidinis kiemelis orientuotas į šiaurę, nedžiugins gaivų vasaros vakarą. 
 
Pagrindiniu įėjimu įeiname į amfiteatrinį holą, jame galėtų gražiai įsikurti skubantys, netikėtai susitikti prie 
kavos kolegos. Judėjimas pastate atvira laiptine ir vienu liftu, taip pat numatytos dvi evakuacinės laiptinės 
pastatų galuose. Tipiniame aukšte atsikartoja bendras biuro holas. Tūriai labai siauri (iki 6 m) todėl sunku būtų 
jį lanksčiai pritaikyti su kabinetine sistema - atsirastų ilgas vienpusis koridorius. Pirmi aukštai atviri, taip pat turi 
jungtį su holu ir vidiniu kiemu. 
 
Projektuojamas ekologiškas, save išlaikantis A++ energetinės klasės pastatas. Numatoma atsinaujinančios 
energetikos panaudojimas; ant pastato montuojami monokristaliniai fotovoltiniai elementai; aukšto efektyvumo 
šilumos siurblys gruntas-vanduo su atitinkamo dydžio akumuliacinėmis talpomis. Šilumnešio tiekimas – pilnai 
automatizuotas nuo išorės ir vidaus temperatūros santykio. Pastato šildymo būdas – grindinis, su atskirų 
kontūrų šilumnešio parametrų reguliavimu, pajungiamas į bendrą pastato monitoringo sistemą, ekologiškos 
medžiagos. 
 
10.26. Konkursinis darbas - 180130 
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Pastatas suprojektuotas vieno tūrio 4 aukštų su liftų holo antstatu, kuris, tikėtina, viršis detaliame plane 
numatytus aukštingumo reglamentus. Pastatas komponuojamas rytiniame sklypo kampe, išlaikant gatvių 
išklotinių linijas. Pastatas kintamo silueto, tačiau dėl pasiūlymo neišbaigtumo sunku spręsti apie derėjimą 
aplinkoje ar kontekstualumą, masteliškumą. Pastatas atitraukiamas nuo kaimyninio pastato, jo neužgožia. 
Sklypo vakarinėje dalyje projektuojamas įvažiavimas į požeminį parkingą ir antžeminė automobilių parkavimo 
aikštelė. Pastato pirmas aukštas neišreikštas, įėjimai neintuityvūs, neaiškūs. 
 
Architektūrinė idėja aiški, bet neišbaigta, eskiziška. Daugiabriaunis pastato tūris būtų atpažįstamas, ikoniškas, 
bet sprendinių ir detalių trūkumas neleidžia spręsti apie pastato kontekstualumą. 
 
Suprojektuoto pastato tūrio ir ploto santykis racionalus. Pastatas organizuojamas aplink centre esantį atriumą. 
Judėjimas pastate vyksta centriniai atriume esančiais laiptai. Užtikrinamas dažnas laiptų naudojimas. Sunkiai 
suvokiami pagrindinių įėjimų lokacijos sprendiniai. Pagrindinis įėjimas į biurus projektuojamas paslėptas 
vakarinėje pusėje, iš Sėlių gatvės ar sankryžos nerandamas. Palei Sėlių gatvę dėstomos komercinės patalpos, 
o pietinėje dalyje komponuojamas restoranas ir dar vienas įėjimas. Pagrindinio įėjimo holas užspaustas, 
neišreikštas. Biurų aukštai suprojektuoti aplink atriumą, gerai insoliuoti, bet mažas atstumas nuo langų iki 
atriumo ir centrinės laiptinės konfiguracija neleidžia lanksčiai planuoti erdvių. Tinkamas planavimo variantas 
yra tik atviras biuras. Kitu atveju gauname koridorius arba pereinamas patalpas. 4 aukšte neracionalu turėti du 
atskirus holus liftams ir centriniams laiptams. 
 
Projektuojama A++ klasė. Projekte numatyta pasyvios ir aktyvios tvaraus pastato sistemos: foto elementai, 
dvigubi fasadai. 
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11. Pagal Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatų (patvirtinta Lietuvos 
architektų sąjungos Tarybos 2014-09-04 d. sprendimu) IX skirsnį „Konkurso ataskaita ir rezultatų 
paviešinimas“, konkurso ataskaitą pasirašo: 

 
Eilės 
Nr. Vardas, pavardė Pasirašančiojo pareigos konkurse Parašas 

1. 
 
Mindaugas Vanagas 
 

Vertinimo komisijos pirmininkas ir narys  

2. 
 
Mindaugas Statulevičius 
 

Vertinimo komisijos narys  

3. 
 
Jūratė Markevičienė 
 

Vertinimo komisijos narys  

4. 
 
Mindaugas Pakalnis 
 

Vertinimo komisijos narys  

5. 
 
Marija Nemunienė 
 

Vertinimo komisijos narys  

6. 
 
Leonardas Vaitys 
 

Vertinimo komisijos narys  

7. 
 
Gintaras Prikockis 
 

Vertinimo komisijos narys  

8. 
 
Viktorija Vanagė 
 

Atsarginis vertinimo komisijos narys  

9. 
 
Gintautas Vieversys 
 

Atsarginis vertinimo komisijos narys  

10. 
 
Andrius Bakšys 
 

Konkurso koordinatorius   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


