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312526URBANISTINĖ IDĖJA SENAMIESČIO APLINKOJE

Nagrinėjama teritorija, vadinama Rūdininkų - Aštriojo galo priemiesčiu, pasižymi užstatymo fragmentiš-

kumu. Teritorijai vystytis trukdė  priemiesčio statusas, kurį ji turėjo iki pat 19a., nugriovus Vilniaus gynybinę sieną. 

Šios senamiesčio dalies užstatymui dalinai įtaką darė ir teritorijos reljefo savybės - iki šiol išlikusios fragmentiškai 

neužstatytos kvartalų, kuriuos kerta šlaitas, dalys. 20 a. kai kurie fragmentai “užpildyti” laisvo planavimo užstatymu. 

1.

Remiantis tuo, naujos struktūrinės ašys formuojamos atsižvelgiant į esamo ir siūlomo užstatymo struktūrą 

kvartale. Palei Sodų ir Seinų gatves formuojamas būdingas kvartalui perimetrinis užstatymas. Laisvo planavimo 

užstatymo viešbutis naujo užstatymo dėka tampa perimetro dalimi. Vidinėje sklypo dalyje formuojamas taškinis 

užstatymas, ne tik išlaikantis būdingą kvartalui struktūrą, bet ir reaguojantis į šlaitą.

Taip pat pastebėtas 80 kvartalo, kuriame yra sklypas, tam tikras kiemo erdvių dėsningumas - jų išsidėsty-

mo logika bei dydžių panašumas. Todėl kiemo erdvė šiame kvartale tampa moduliu, kuriuo operuojama kuriant naują 

užstatymą.

Remiantis kvartalo struktūrine logika, formuojamos naujos 
struktūrinės ašys

Suformuojamas perimetras palei Sodų ir Seinų gatves

Kiemo erdvė - modulis, kuriuo operuojama kuriant naują užstatymąReaguojama į viešbučio užstatymą bei Seinų g. kryptį

Suformuojamas taškinis užstatymas sklypo viduje
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Nagrinėjamas sklypas yra aukštutinėje senamiesčio terasoje - tai išskirtinė lokacija senamiesčio pan-

oramų apžvelgiamumui. Todėl, išnaudojant šį potencialą, kuriama urbanistinė žaliojo “Vilniaus balkono” idėja, kuri 

siūlo viešai prieinamas apžvalgines aikšteles - išnaudojant viešbučio bei naujai projektuojamų daugiabučių stogus. 

Ant daugiabučių stogų taip pat atsiranda privačios terasos  gyventojams.

Taškinis užstatymas bei jo konfigūracija sklype suteikia maksimalų vaizdų kiekį, taip pat toks užstatymas 

reaguoją į viešbutį, visiškai neužstodamas jam vaizdų - atsirandantys plyšiai tarp pastatų suteikia pramatomumą.

TAŠKINIS UŽSTATYMAS SUTEIKIA MAKSIMALŲ VAIZDŲ 
KIEKĮ, VISIŠKAI NEUŽSTODAMAS VIEŠBUČIO

LAUŽYTAIS STOGAIS SUKURIAMOS APŽVALGINĖS TERASOS S 
VAIZDAIS Į SENAMIESČIO PANORAMAS

BENDROS TERASOS KOMPLEKSO 
GYVENTOJAMS

EKSPLOATUOJAMAS VIEŠBUČIO STOGAS NU-
MATANT GALIMYBĘ ĮRENGTI VIEŠĄ APŽVALGOS 
AIKŠTELĘ

PRIVAČIOS TERASOS 
APARTAMENTŲ 
GYVENTOJAMS 



5

3125262. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA, TŪRINIAI SPRENDINIAI

Komplekso pastatų architektūrinė idėja pabrėžia išskirtinę sklypo lokaciją, kuri iš vienos pusės ribojama 

senamiesčio, iš kitos - naujamiesčio rajono. Šlaitiniais laužytų formų stogais stengtasi įsilieti į susiformavusį sen-

amiesčio siluetą, tačiau taip pat pabrėžti naujojo komplekso charakterį, kuris byloja apie netradicinę jo lokaciją ir  

reaguoja į sklype esantį 20 a. modernistinės, nebūdingos senamiesčiui, architektūros “Panoramos” viešbutį, nėra jam 

prieštaraujantis. Todėl naujus išraiškingus tūrius, esančius situacijoje tarp geležinkelio stoties teritorijos ir senam-

iesčio, galima traktuoti kaip išskirtinę šiuolaikišką architektūrą, kuri formuoja naują, iki šiol neįsisavintą teritorijos 

charakterį. 

Struktūriškai pastatai formuojami atsižvelgiant į reglamentuotą 3 aukštų su mansarda aukštingumą sen-

amiestyje. Ant trijų aukštų tūrio atsiranda mansardinio aukšto tūris, kuris suvokiamas kaip stogas. Mansardiniame 

aukšte žemiausia vidaus patalpų aukščio altitudė nuo grindų lygio yra 1,60 m tose vietose, kur lūžta stogas. 

Taip pat kuriant architektūrą, bene svarbiausiu argumentu išlieka panoraminiai vaizdai į senamiestį. 

Laužytų formų stogai suteikia galimybę atsirasti eksploatuojamiems stogams - apžvalginėms terasoms. Jos formu-

ojamos tiek bendros visiems daugiabučių gyventojams, tiek privačios viršutinių  mansardinių aukštų apartamentų 

gyventojams. Atsižvelgiant į vaizdų orientaciją, išilginėse pastatų kraštinėse formuojami ištisiniai balkonai, kurie 

apjungiami kolonų rėmu. Jie tampa išraiškinga komplekso architektūrine detale.

MANSARDINIS AUKŠTAS
VIRŠUTINIS STOGO TŪRIS

TRIJŲ AUKŠTŲ TŪRIS

CHARAKTERINGA KOMPLEKSO 
DETALĖ - BALKONŲ RĖMAI
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PIRMAS AUKŠTAS

TIPINIS AUKŠTAS

MANSARDINIS AUKŠTAS

ANTRESOLĖ
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4. PASTATŲ APDAILOS, MEDŽIAGIŠKUMO SPRENDINIAI

3. PASTATŲ FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

Dėka racionalių pastatų gabaritų, galimas optimalus butų išplanavimas. To pasekoje butai gali būti ir lengvai 

transformuojami pagal pageidaujamą plotą.

Mažesni butai koncentruojami perimetro korpusuose. Mansardiniuose aukštuose planuojami apartamentai 

su antresolėmis. Jų kokybę ir vertę garantuoja puikus senamiesčio panoramų apžvelgiamumas bei privačios tera-

sos.

Butų dydį taip pat lemia ir insoliaciniai sprendiniai. Dėl to gatvės perimetro korpusuose pirmuose aukštu-

ose planuojami šiek tiek didesni butai. Visi gyvenamosios paskirties butai atitinka insoliacijos reikalavimus. 

Pastatų apdailą nulėmė architektūrinė stogų koncepcija. Atsižvelgiant į komplekso siluetą senamiesčio 

panoramoje, pasirinkta raudona stogų spalva, taip pratęsiant senamiesčiui būdingą raudonų stogų įvaizdį. Siekiant 

švelniai įsilieti į kontekstą, tačiau ir išlaikyti minėtą išskirtinės komplekso architektūros charakterį, stogams pasir-

inkta raudonai tonuoto betono apdaila. Ši medžiaga taip pat suteikiama ir kompleksui charakteringai balkonų struk-

tūrai. Mansardiniuose aukštuose esančios vitrinos sprendžiamos dvigubo fasado principu, kai išoriniu fasadu tampa 

raudono  metalo ažūras. Šis sprendimas suteikia viršutiniams laužytų stogų tūriams lengvumo bei kontekstualumo.

Kadangi senamiestyje vyrauja šviesiai rusvi, gelsvi tonai, būdingi tiek plytiniams, tiek tinkuotiems pastat-

ams, pasirinkta komplekso pastatų sienų apdaila - šviesių plytų mūras. Taip pat perimetro korpusų pirmuose aukštu-

ose numatytas plytų dekoras, artimas gretimybių masteliškumui. Visos pasirinktos apdailos medžaigos - patvarios ir 

ilgaamžės.
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3125265. KIEMO GERBŪVIO SPRENDINIAI

Atlikus urbanistinę analizę, pastebėta išskirtinė teritorijoje esančių gretimų sklypų ypatybė - sodai, kuriuos 

tarp Sodų ir Šv. Stepono gatvių XIX a. buvo įrengęs botanikas Juozas Strumila. Todėl sklypo sutvarkymo sprendiniais 

siekta priminti apie buvusį idilišką priemiesčio charakterį. 

Šiaurinėje sklypo dalyje esanti šlaito augmenija tarsi įtraukiama į vidinius kiemus.  Tokiu būdu pabrėžiamas 

bei išnaudojamas apželdinto šlaito charakteris. Sodai sklype projektuojami pratęsiant balkonų rėmų struktūrą kiemo 

dangoje.  Formuojamos išsiskiriančios raudonos dangos juostos atskiria želdinių grupes bei butų terasas pirmuose 

aukštuose. Želdiniai prie pastatų ne tik suteikia privatumo pirmų aukštų gyventojams, bet ir padeda sukurti “įau-

gančio” į esamą landšaftą pastato įspūdį.  

Šlaito augmenijos įtraukimas į projektuojamus kiemus
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3125266. PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI

Pamatai – gręžtiniai poliniai. Siekiant racionalumo, požeminių pastatų dalių  pagrindinė konstruktyvinė 

medžiaga taip pat – betono monolitas. Požeminės dalies apdailos -   apdailinis betonas. Grindys – liejamas para-

moninis betonas.  Antviršinės pastatų konstrukcijos gali  būti lengvai adaptuojamos, pagal  užsakovo pageidavi-

mą. Balkonų laikantis karkasas -  raudonai tonuotas apdailinis betonas. Išorinės, laikančios sienos -   keraminiai 

blokeliai, dujų silikato blokeliai, akyto betono blokeliai ( pasirinktinai). Dėka nekomplikuotos pastato   struktūros 

išlieka lankstumas bei galimybė  atsirinkti priimtiniausią  medžiagiškumą. Pastatų perdangos – betono mono-

litas arba gelžbetonio plokštės.  Vidinės atitvaros taip pat gali būti formuojamos  pagal atsirinktą išorinių sienų 

medžiagiškumą. Išlieka ir gipso kartono  sistemų panaudojimo galimybė vidaus atitvarų  įrengimui. Visi laiptatakiai  

numatomi iš  surenkamo gelžbetonio arba  betono monolito.

7. STATYBOS ETAPIŠKUMO SCHEMA

Sprendinys pritaikytas etapinei statybai. Darbai požemyje galimi dviem etapais įrenginėjant R1 zonos 

požeminę dalį bei toliau - R2. Antžeminė statyba galima atskirais etapais  A, B, C, D, E, F arba pasirinktinai šiuos eta-

pus apjungiant. 
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3125268. PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ IR SKLYPO 
BENDRIEJI RODIKLIAI

Objektas –  Daugiabučiai gyvenamieji namai su požemine automobilių saugykla Sodų g. 14 ,Vilniuje

Pavadinimas                                                                                              Mato vnt. Kiekis

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas                                                                                                     m2 11417 

2. sklypo užstatymo intensyvumas                                      vnt.. 1,54 

3. sklypo užstatymo tankis                                                           proc. 47 

II. PASTATAI   

1. Projetuojami daugiabučiai gyvenamieji pastatai   

2. bendrasis plotas                                                                                 m2 14788,89 

3.  naudingasis plotas                                                                                 m2 10131,18 

4.  Pastato tūris                                                                                                      m3 58307,8 

5. Aukštų skaičius                                                                                 vnt. 4(3a+m) 

6. Pastato aukštis                                                                                 m 17m 

7. Butų skaičius                                                                                                      vnt. 174 

8. Energetinio naudingumo klasė                                         A+ 
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3125269. SKLYPO PLANAS
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31252610. RŪSIO PLANAS
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31252611. PIRMO AUKŠTO PLANAS
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31252612. TIPINIO AUKŠTO PLANAS
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