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1. Techninės specifikacijos tikslas, atspirties taškai
Techninės specifikacijos tikslas
Šios Techninės specifikacijos tikslas – įvertinti ir pateikti Lietuvos banko (toliau – LB) pastatų
Žirmūnų g. 151, Vilniuje rekonstravimo tarptautiniam atviro projekto konkursui reikalingą išeities medžiagą ir
nustatyti gaires Konkurso perkančiosios organizacijos (LB) lūkesčių įgyvendinimui. Techninė specifikacija –
neatsiejama Konkurso Sąlygų dalis.
Konkurso tikslas – išrinkti geriausą projektą.
Techninės specifikacijos atspirties taškai
1. Esamos padėties įvertinimas.
2. Projektinės vietovės (projektuojamo sklypo) apžvalga.
3. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga.
4. Užsakovo tikslų ir pageidaujamų sprendinių apžvalga.
5. Projektavimo uždaviniai.
2. Esamos padėties įvertinimas
Žirmūnai – Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurę nuo miesto centro, dešiniajame Neries krante.
Žirmūnų seniūnija. Pagrindinė mikrorajono gatvė – Žirmūnų gatvė.
Apžvelgus dabartinės Žirmūnų teritorijos urbanistikos istoriją galima pasakyti, kad iki XX a.
vidurio Žirmūnai buvo menkai apgyvendintas Vilniaus pakraštys. Tarpukario metais Žirmūnų teritorijoje
daugiausia gyveno miesto darbininkai, čia buvo keletas kareivinių. Iki XX a. 7 deš. Žirmūnuose buvo tik kelios
gatvelės, stovėjo nedideli mediniai namai. Vėliau šioje vietoje prasidėjo intensyvios statybos. Žirmūnų rajono
statybai buvo skirtas aukštas dešinysis Neries krantas priešais Antakalnį. Jame 1962 m. pagal tuometinius
miestų gyvenamosios teritorijos funkcinio organizavimo principus buvo suplanuoti trys mikrorajonai. Buvo
numatyta rajoną užstatyti penkių, devynių ir dvylikos aukštų gyvenamaisiais namais pagal respublikai iš dalies
pritaikytus sąjunginius tipinius projektus.
Iki 1965 m. Žirmūnuose buvo statomi tik penkių aukštų namai ir tik vėliau aukštesni.
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Pav. 1 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane
(šaltinis https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#)

Pav. 2 Žirmūnų rajono seniūnijos planas (šaltinis http://zirmunuseniunija.lt/seniunijos-zemelapis/)
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Pav. 3 Žirmūnų rajonas ir Konkurso objektas (Konkurso Techninės specifikacijos sudarytojo nuotraukos)

Žirmūnai - vienas didžiausių (5,70 km² plote gyvena 47000 gyventojų) ir seniausių sovietmečiu
statytų rajonų. Mikrorajone apstu ugdymo įstaigų, patogus susisiekimas, daug parduotuvių, prekybos centrų,
didelis sporto klubas. Mikrorajonui, kuris pastatytas 1965-1968 metais, reikia masinės renovacijos.
Pav. 4 Projektinės vietovės aplinka (Konkurso Techninės specifikacijos sudarytojo nuotraukos)

Projektinei vietovei būdinga:
1. Sovietinio laikotarpio daugiabučio gyvenamojo rajono planinė ir erdvinė struktūra.
2. Laisvai stovintys pastatai.
3. Įvairus istoriškai susiklosčiusio užstatymo mastelis.
4. Įvairialaikiai, įvairių verčių, medžiagiškumų, skirtingų estetikų pastatai.
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5.
6.
7.
8.

Dominuojanti gyvenamoji funkcija.
Intensyvus automobilių srautas.
Pėsčiųjų srautai.
Fizinis projektinės teritorijos ryšys su vandens telkiniu (Neries upe).

Pav. 5 Užstatymo aplinka (Pastaba: Nuotraukose pastato/-ų vidiniame kieme (matomas) buvęs žiemos sodas
– oranžerija šiuo metu nugriautas, automobilių stovėjimo aikštelė padidinta.)
(šaltinishttp://www.worldmapfinder.com/BingMaps/En_Europe_Lithuania.html)

3. Projektinės vietovės (projektuojamo sklypo) apžvalga
Sklypas
Teritoriją Žirmūnų gyvenamajame rajone, kurioje yra projektuojamas sklypas, iš visų pusių supa
intensyvaus eismo miesto gatvės: Kareivių g., Verkių g. ir Žirmūnų g.
Projektuojamo sklypo plotas – 17465 m². Šiuo metu sklypas ir jame esantys pastatai (pastatas)
eksploatuojami. Esamas sklypo išplanavimas buvo keičiamas, panaikintas kieme buvęs dekoratyvinis
baseinas. Jo vietoje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė – vėliau automobilių stovėjimo aikštelė padidinta,
panaikinant šalia buvusius želdynus ir krūmus. Auga pavieniai medžiai ir dekoratyviniai krūmai. Numatyti trys
įvažiavimai į Lietuvos banko teritoriją. Vienas iš jų – pietinis – šiuo metu nenaudojamas. Sklype gana daug
įvairiu metu paklotų inžinerinių tinklų. Dalis inžinerinių tinklų nepriklauso Užsakovui.
Žemės sklypas
1. Adresas
2. Unikalus numeris
3. Kadastro numeris
4. Pagrindinė naudojimo paskirtis
5. Plotas
6. Užstatyta teritorija

Vilnius, Žirmūnų g. 151
0101-0023-0055
0101/0018:1
Kita
1,7465 ha
1,7465 ha
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Pav. 6 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane (šaltinis https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0)

Pav. 7 Projektuojamo sklypo ortofoto (šaltinis https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritorymaintenance#)

Pastatai
Projektuojamame sklype yra penki pastatai-korpusai, pastatyti 1983-1997 metais (architektas
Jurijus Koninas, vėliau - architektas Arūnas Eduardas Paslaitis). Pastatus numatoma rekonstruoti (kai kurie
bus dalinai arba visai griaunami).
1) Sklype esantis pastatas: Pastatas - Bankas
P a s t a b a : Pastatas rekonstruojamas, dalinai griaunamas. Jo nugriautų dalių vietoje projektuojamas
naujas pastatas.
1. Adresas
Vilnius, Žirmūnų g. 151
2. Unikalus numeris
1098-3014-6011
3. Pagrindinė naudojimo paskirtis
Administracinė
4. Pažymėjimas plane
1B2pb
5. Statybos pabaigos metai
1983
6. Aukštų skaičius
2
7. Bendras plotas
5952,53 m²
8. Tūris
28354 m³
9. Užstatytas plotas
3807,23 m²
10. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė
D
2) Sklype esantis pastatas: Pastatas - Administracinis
P a s t a b a : Pastatas griaunamas. Jo vietoje projektuojamas naujas pastatas.
1. Adresas
Vilnius, Žirmūnų g. 151
2. Unikalus numeris
1098-3014-6022
6/26

Lietuvos banko pastatų Žirmūnų g. 151, Vilniuje rekonstravimo tarptautinis atviras projekto konkursas. Techninė specifikacija

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pagrindinė naudojimo paskirtis
Pažymėjimas plane
Statybos pabaigos metai
Rekonstravimo pabaigos metai
Aukštų skaičius
Bendras plotas
Tūris
Užstatytas plotas
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė

Administracinė
2B8pb
1985
2003
8
2920,39 m²
13623 m³
775,00 m²
E

3) Sklype esantis pastatas: Pastatas - Bankas
P a s t a b a : Pastatas griaunamas. Jo vietoje projektuojamas naujas pastatas.
1. Adresas
Vilnius, Žirmūnų g. 151
2. Unikalus numeris
1098-3014-6033
3. Pagrindinė naudojimo paskirtis
Administracinė
4. Pažymėjimas plane
3B2pb
5. Statybos pabaigos metai
1985
6. Rekonstravimo pabaigos metai
2003
7. Aukštų skaičius
2
8. Bendras plotas
1487,99 m²
9. Tūris
6782 m³
10. Užstatytas plotas
821,00 m²
11. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė
E
4) Sklype esantis pastatas: Pastatas – Pagalbinis korpusas
P a s t a b a : Pastatas rekonstruojamas, dalinai griaunamas. Jo nugriautų dalių vietoje projektuojamas
naujas pastatas.
1. Adresas
Vilnius, Žirmūnų g. 151
2. Unikalus numeris
1098-3014-6044
3. Pagrindinė naudojimo paskirtis
Gamybos, pramonės
4. Pažymėjimas plane
4G1pb
5. Statybos pabaigos metai
1984
6. Rekonstravimo pabaigos metai
1997
7. Aukštų skaičius
1
8. Bendras plotas
329,45 m²
9. Tūris
3182 m³
10. Užstatytas plotas
577,15 m²
11. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė
F
5) Sklype esantis pastatas: Pastatas – Bankas
P a s t a b a : Pastatas rekonstruojamas, dalinai griaunamas. Jo nugriautų dalių vietoje projektuojamas
naujas pastatas.
1. Adresas
Vilnius, Žirmūnų g. 151
2. Unikalus numeris
1098-3014-6077
3. Pagrindinė naudojimo paskirtis
Administracinė
4. Pažymėjimas plane
7B1pb
5. Statybos pabaigos metai
1997
6. Aukštų skaičius
1
7. Bendras plotas
2884,11 m²
8. Tūris
16358 m³
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9. Užstatytas plotas
10. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė

2513,37 m²
E

Pav. 8 Esamų pastatų – konkursinio pastato fotofiksacijos (Konkurso Techninės specifikacijos sudarytojo
nuotraukos)
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Pav. 9 Esamų pastatų vidaus kiemo fotofiksacijos (Konkurso Techninės specifikacijos sudarytojo nuotraukos)

4. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 metų planuojama teritorija,
kurioje yra projektuojamas sklypas, nurodyta kaip rajonų centrai ir kitos mišrios didelio užstatymo intensyvumo
teritorijos.
Parengti konkursiniai projektiniai pasiūlymai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės Bendrąjį
planą.
Pav. 10 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai
(šaltinis https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/bendras-planas-iki-2015m/)
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Kiti, su projektuojamu sklypu susiję, dokumentai
Pagal patvirtintą „Rekomenduojama teritorijos funkcinio zonavimo ir gatvių tinklo“ schemą,
2005-11-29 (žr. Priedus), numatomas Žirmūnų gatvės trasos bei įvažiavimo į Užsakovo teritoriją keitimas.
Detalusis planas „Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detalusis planas“ (2001-06-07 sprendimas
Nr. 1181 V.), tiesiogiai nesprendžia Užsakovo teritorijos, bet numato apie ją servitutus bei privažiavimo į
teritoriją kelius. Pagal minėtus dokumentus pastatytas privažiavimas prie naujai pastatyto gyvenamojo namo
(gyvenamasis namas matomas šioje Techninėjė specifikacijoje pateikiamose projektinės teritorijos aplinkos
nuotraukose). Iš jo į Užsakovo teritoriją Užsakovas įrengs naują įvažiavimą. Pagal minėtus dokumentus
numatytas, dabar neeksploatuojamas, trečiasis privažiavimas į Užsakovo teritoriją. Nurodytas servitutas su
apsaugos zona pietinėje Užsakovo sklypo pusėje. Esama transformatorinė yra įkomponuota esamame
Užsakovo pastate. Pagal detalųjį planą (2001-06-07 sprendimas Nr. 1181 V.) naujos Užsakovo
transformatorinės vieta numatyta vakarinėje sklypo dalyje. Pagal patvirtintą detalųjį planą Kareivių – Žirmūnų
gatvių sankirtoje numatyta komercinių pastatų statyba.
Pav. 11 Esami įvažiavimai ir įėjimai į projektuojamą sklypą (šaltinis „Sklypo topografinis planas, 2016-08-26”)
Esamas įvažiavimas
į saugyklas

Esamas lankytojų
įėjimas į kasas

Esamas (naikinamas)
pagrindinis įvažiavimas
ir įėjimas į sklypą per
stacionarų apsaugos
postą (lankytojai –
pėstieji, dviračiai,
automobiliai;
darbuotojai – pėstieji,
dviračiai, automobiliai;
aptarnaujantis
transportas)
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Pav. 12 Esami ir numatomi įvažiavimai ir įėjimai į projektuojamą sklypą (šaltinis „Teritorijos Žirmūnų ir kareivių
gatvių sankirtoje detalusis planas. Pagrindinis brėžinys. Sklypų ribų planas, 2001-06-07“)
Esamas (lieka)
įvažiavimas į saugyklas

Esamas (lieka) lankytojų
įėjimas į kasas

Numatomas pagrindinis
įvažiavimas ir įėjimas į
sklypą per stacionarų
apsaugos postą
(lankytojai – pėstieji,
dviračiai, automobiliai;
darbuotojai – pėstieji,
dviračiai, automobiliai;
aptarnaujantis
transportas)

Numatomas avarinis
išvažiavimas

Pav. 13 Esami, naikinami ir numatomi įvažiavimai ir įėjimai į projektuojamą sklypą (šaltinis „Rekomenduojama
teritorijos funkcinio zonavimo ir gatvių tinklo schema, 2005-11-29“)
ESAMAS
(LIEKA)

ESAMAS
(LIEKA)

ESAMAS
(NAIKINAMAS)

NAUJAS
(NUMATOMAS)

NAUJAS
(NUMATOMAS)

5. Bendrieji uždaviniai
1.

Statinio pavadinimas

2.
3.

Statybos adresas
Statybos rūšis

Lietuvos banko rekonstruojamų statinių
kompleksas, Žirmūnų g. 151, Vilnius
Žirmūnų g. 151, Vilnius
Rekonstravimas
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4.
5.
6.
7.

Statinio kategorija
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis
Statinio bendrasis plotas
Sklypo plotas

8.

Kita informacija

Ypatingas statinys
Administracinė
13000,00-16000,00 m²
17465,00 m²
Dalis patalpų specialios paskirties, kurioms keliami
tam tikri saugumo reikalavimai

1. Siekdamas mažinti veiklos išlaidas, LB visų padalinių (iš Vilniaus miesto centro ir Kauno miesto) veiklą
persikels į sostinės Žirmūnų rajoną, kur ir šiandien dirba dalis banko padalinių, veikia pinigų saugykla bei
klientų aptarnavimo kasos. Persikėlimas įvyks po keleto metų, rekonstravus ir pertvarkius dabartinį
pastatų kompleksą.
2. Rekonstruojamuose pastatuose ir virš banknotų perskaičiavimo patalpos (naujai projektuojamame
pastate) planuojama įrengti 35 darbo vietas. Didžioji dalis rekonstruojamų pastatų ploto bus skirta
specialios paskirties patalpoms (pinigų saugyklos, su grynųjų pinigų tvarkymu susijusios patalpos, išorinei
klientų aptarnavimo kasai ir t.t.), todėl paliekamų rekonstruojamų pastatų negalima nugriauti.
3. Rekonstruojamuose – dalinai griaunamuose pastatuose 1B2pb, 4G1pb, 7Bpb – t.y. pastatų
nenugriautose dalyse, visos esamos pastatų inžinerinės sistemos bus keičiamos naujomis, joms taikant
naujausias ir pažangiausias inžinerines technologijas.
4. Užsakovo keliamas tikslas – prognozuojama statinių eksploatacija bei minimalūs kaštai statinių išlaikymui.
Pastato eksterjeras, interjeras turi atitikti modernius, aukštus apdailai taikomus standartus ir kokybę. Tai
taikoma medžiagoms, apdailai, funkcionalumui, paslaugoms, lankstumui ir vidaus aplinkai. Tam tikros
pastato dalys, atskiri aukštai turi atitikti aukščiausią kokybę ir standartus.
5. Naujai statomas pastatas turi būti ne žemesnės nei A+ energinio naudingumo klasės, rekonstruojamiems
pastatams siektina B energinio naudingumo klasė pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas". Pastatai turi būti bendro (vientiso) architektūrinio stiliaus ir
derėti su teritorijoje esamais pastatais.
6. Vykdant rekonstrukcijos projektą (naujai statomas ir rekonstruojami pastatai) bus taikomas BREEAM
(angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikatas ne žemesniam
standartui kaip „Very good” (siektina gauti „Excellent“ įvertinimą) arba lygiaverčiam.
BREEAM sertifikatas rodo, kad pastatas atitinka „žaliam" pastatui keliamus visuotinai pripažintus
tarptautinius reikalavimus. Šis vertinimas apima platų spektrą kategorijų ir kriterijų - nuo energijos
naudojimo iki ekologijos: tai energijos kiekiai šildymui ir vėsinimui bei vandens suvartojimas, vidaus
aplinka (sveikata ir gerovė), tarša, transportas, naudojamų medžiagų atitikimas darnos sampratai, atliekų
tvarkymas, ekologija, projektavimo ir statybos valdymo procesai.
Numatyti atsinaujinančios energijos šaltinius daliniam pastato šilumos energijos poreikiui.
7. Pastatas turi būti racionalus (racionali statyba bei eksploatacija), inovatyvus, ergonomiškas, funkcionalus,
patalpos išnaudotos efektyviai (racionaliai išnaudoti sklypo užstatymo intensyvumą).
8. Architektūrinių sprendinių, eksterjero ir interjero kompozicinė visuma turi būti aukštos kokybės, inovatyvi,
tvari bei kad atspindėtų šiuolaikinės architektūros tendencijas.
9. Pastato vidaus erdvių pritaikymas galimų/numatomų veiklų mobilumui ir universalumui. Siekiant įvykdyti
lankstumo reikalavimus, pageidaujama, kad, pagal galimybes, būtų daug erdvių be atraminių
konstrukcijų-kolonų (naujai statomame pastate). Siektina, kad rekonstruojamuose pastatuose esamas
patalpų išplanavimas būtų keičiamas neliečiant pagrindinių laikančių konstrukcijų.
10. Numatomame rekonstruoti pastate/-uose kurti į vartotojų poreikius orientuotas paslaugas, rinkoje jau
patikrintas technologijas ir netechnologinius kūrybinius sprendimus, diegiant inovacijas.
11. Patogios, kokybiškos aplinkos, atitinkančios ne tik joje besilankančių ir dirbančių žmonių poreikius, bet ir
tausojančius gamtą – maksimalus pastato energetinio efektyvumo siekimas, kas pigintų jo eksploataciją.
12. Rasti sprendimus ir sukurti koncepciją, kaip būtų galima projektinę teritoriją transformuoti į patrauklią,
šiuolaikinius poreikius atitinkančią erdvę.
13. Naujų lauko ir vidaus erdvių kūrimas, viešąjį interesą atspindintis pastato integravimas į esamą urbanistinį
bei socialinį teritorijos audinį kuria pastato pridėtines vertes. Patrauklios yra funkcionalios bendravimą ir
darbą skatinančios erdvės.
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14. Planinė pastato struktūra turėtų užtikrinti lanksčias vidaus erdvių planavimo galimybes, kai pastato erdves
galima skaidyti atsižvelgiant į galimus pastato veiklos poreikius. Lankytojų ir darbo erdvės (darbo,
pasitarimų, reprezentacinės, poilsio patalpos) turi būti įrengtos taip, kad žmonės dirbdami vieni kitiems
netrukdytų.
15. Projektuojamas pastatas/-ai turi būti racionalus (racionali statyba bei eksploatacija), inovatyvus,
ergonomiškas, funkcionalus, patalpos išnaudotos efektyviai.
16. Būtina statinį derinti prie aplinkos, puoselėjant gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį, saugant nekilnojamąjį
architektūrinį, urbanistinį paveldą (LR architektūros įstatymas, 3 str., 2 p.).
6. Urbanistiniai uždaviniai
1. Projektuojamo pastato sklypo sutvarkymo erdviniai, funkciniai, estetiniai sprendiniai turi atikti galiojančių
planavimo dokumentų (žr. Priedus), galiojančių įstatymų, teisės aktų, normatyvinių statybos techninių ir
normatyvinių statinio saugos dokumentų reikalavimus, Konkurso sąlygas bei šios Techninės
specifikacijos sąlygas.
2. Projektuojamą pastatą ir sklypą integruoti į esamą LB urbanistinę struktūrą, sukurti prielaidas optimaliems
lankytojų srautams visais metų laikais.
3. Pasitelkiant kraštovaizdžio ir mažosios architektūros elementus sukurti jaukias erdves. Tarp šalia
projektuojamo pastato numatomų erdvių numatyti funkciškai ir kompoziciškai pagrįstus ryšius su esamu
užstatymu, taip pat užtikrinti patogią pėsčiųjų, žmonių su negalia, aptarnaujančio, specialaus, privataus
transporto priemonių, dviračių ir pan. judėjimo galimybę.
4. Numatyti priemones projektuojamos teritorijos gamtinių ypatybių išsaugojimui ir jų šiuolaikiniam
pritaikymui.
5. Turi būti atsižvelgta į praktinius poreikius, tokius kaip įėjimą, takus, aptarnavimo zonas, automobilių
stovėjimo aikšteles, teritorijos apželdinimą ir panašiai. Projektuojant fasadus ir žaliųjų zonų struktūrą
būtina atsižvelgti aplinkos, kurioje išdėstytas visas kompleksas, ypatybes.
6. Teritorija turi būti tvarkoma sklypo ribose, užtikrinant visas prieigas bei privažiavimus, kurie užtikrintų
pastatų funkcionavimą. Užsakovui priklausanti teritorija turi būti aptverta naujai suprojektuota tvora. Tvora
turi būti taisyklingos formos, patogi stebėti ir techninėms apsaugos priemonėms įrengti. Prie jos negali
šlietis jokie statiniai, išskyrus pastatus, kurie yra tvoros (perimetro) tąsa. Kasų mazgo aptarnavimui
atskirta teritorijos dalis, lankytojų ir darbuotojų patekimas link kasų mazgo vartų turi būti negalimas.
Išskirtinai tik Užsakovo reikmėms naudojama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė šalia pagrindinio
pastato, ne po pastatu. Svečių transportui įrengti atskirą antžeminę aikštelę teritorijoje šalia pastatų.
7. Vietose, kuriose įrengti įvažiavimai, vedantys į kasų mazgo patalpas, įrengti šliuzo principu veikiančius
vartus, įrengti saugias, stogu dengtas vertybių krovos patalpas (rekonstruojant esamą įvažiavimą ir buvusį
patikros mazgą), į kurias galėtų įvažiuoti ir išsikrauti ne mažiau kaip 2 vilkikai su priekabomis, jūriniais
konteineriais. Transporto judėjimo srautai sklype turi būti suplanuoti taip, kad sunkiųjų transporto
priemonių judėjimo keliai sklype nesikirstų su pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo takais, lengvųjų
automobilių judėjimo keliais.
8. Lauko erdvių planavimas turi sudaryti kokybiškos ir funkcionalios aplinkos įspūdį. Numatytas projektas turi
užtikrinti paprastą ir lengvą eksploataciją. Prieigos sąlygos turi būti pritaikytos neįgaliesiems. Prie
pagrindinio įėjimo turi būti numatyta vieta organizacijos iškabai. Visa įėjimo zona turėtų būti gerai
apšviesta. Turi būti suprojektuotas derantis ir pastato architektūrą išryškinantis naktinis apšvietimas,
teritorijos ir automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimas.
9. Sklypo teritorijoje numatyta greito išlaipinimo vieta išlaipinti keleivį. Vieta turi būti sujungta su pėsčiųjų
taku iki įėjimo į pastatą.
10. Antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė turi būti grįsta trinkelėmis
11. Patekimas į Užsakovo patalpas turi būti suplanuotas per apsaugos postą. Įrengiamas apsaugos postas
(iškeltas iki pastato/teritorijos perimetro) svečių, darbuotojų ir transporto kontrolei ir patikrai, įrengiant
turniketus ir įnešamų į pastatą daiktų kontrolės patikros mazgą. Patekimo į pastatą/teritoriją darbuotojų ir
svečių srautai atskirti, patikra ir kontrolė taip pat skirtinga. Darbuotojų ir svečių, paslaugų ir tiekimo
transporto srauto atskyrimas. Prie apsaugos posto turi būti įrengti 3 varteliai darbuotojams su praėjimo
kontrolės sistema, o svečiai turi praeiti patikrą (turniketus ir daiktų kontrolės patikros mazgą). Įvažiavimo į
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teritoriją apsaugai ir transporto priemonių kontrolei įrengiami pakeliami kelio užtvarai. Apsaugos poste
pagal teisės aktų reikalavimus įrengiama atskira patalpa laikinam ginklų saugojimui. Apsaugos postai
įrengiami pagal patvirtintus reikalavimus, turinčius įslaptinimo žymą „Riboto naudojimo“. Centriniame
apsaugos poste įrengiama ginklų saugykla ir ginklų užtaisymo patalpa, atitinkanti teisės aktų
reikalavimus.
12. LB kasos klientams įrengiami atskiri varteliai ir atitvarai, be galimybės patekti į likusią Užsakovo teritoriją.
13. Turi būti įrengti paslankūs 1,80 m aukščio atitvarai (neprižiūrimose vietose) ir 1,00 m aukščio (prižiūrimi)
prie pagrindinio įėjimo į pastatą/pastatus, ir tarp įėjimo į rūsį/parkavimo aikštelę į pastatą. Atitvarai
(turniketai) turi būti tokio tipo, kad pro jį galėtų praeiti tik vienas žmogus, t.y. tik vienas žmogus, gavęs
patvirtinimą, gali pro jį praeiti. Jų kiekis turi būti apskaičiuotas atsižvelgiant į parinkto gaminio pralaidumą.
14. Turi būti įrengti ir užtikrinti trys įvažiavimai į sklypo teritoriją:
- Šiaurinėje sklypo teritorijos dalyje, iš Žirmūnų gatvės, (krovininiam autotransportui);
- Pietinėje sklypo teritorijos dalyje, iš Žirmūnų g. (pravažiavimas iš Žirmūnų gatvės į daugiabutį gyvenamąjį
namą adresu Žirmūnų g. 70C) (lengvajam autotransportui ir krovininiam transportui);
- Pietvakarinėje sklypo dalyje avarinis išvažiavimas.
Šiuo metu naudojamas įvažiavimas iš Žirmūnų gatvės bus panaikintas. Prekių gabenimas turi būti
sprendžiamas efektyviai. Prekių pristatymas, gabenimas neturi būti organizuojamas per pagrindinį įėjimą,
registratūrą, automobilių stovėjimo aikštelę, negali kirsti pėsčiųjų ir dviratininkų takų. Prekes pristatantis
transportas negali įvažiuoti po rekonstruojamais/naujai statomais pastatais. Turi būti išspręsta logistika
prekių gabenimui į įvarius aukštus. Tas pats taikoma atliekų tvarkymui. Aptarnaujančių įmonių prekių
pristatymo „terminalas“ (atskiras saugus) prekėms perduoti turi būti be galimybės aptarnaujančių
organizacijų personalui patekti į Užsakovo darbuotojų darbo vietų aukštus. Valgykla/kavinė ir konferencijų
centras turi turėti galimybę apsirūpinti prekėmis/produktais/medžiagomis per „terminalą“, nepatenkant
Užsakovo darbuotojų darbo vietų aukštus.
15. Užsakovo veiklai planuojami dienos srautai:
- 1-2 sunkvežimiai (1 vnt. masė apie 10,00 t);
- 4-7 mikroautobusai (1 vnt. masė 3,50 – 4,50 t, ilgis 7,30 m, aukštis 3,00 m, plotis 1,85 m );
- 350 lengvųjų automobilių su personalu.
16. Pėsčiųjų takai projektuojami visu pastato perimetru bei prieigose, taip pat parkingo aikštelėse.
17. Atliekų rūšiavimo ir laikymo vieta turi būti lengvai pasiekiama atliekas aptarnaujančiai bendrovei (atliekas
surenkantis transportas negali įvažiuoti po rekonstruojamais/naujai statomais pastatais), jos dydis turi
būti ne mažiau kaip 20,00 m². Atliekų surinkimo ir tvarkymo patalpą suprojektuoti ir jeigu yra galimybė
įrengti cokoliniame aukšte šalia naujai įrengtos sunaikintų pinigų briketavimo patalpos.
18. Rekomenduojama gerbti ir eksponuoti esamą reljefą – vengti dirbtinių terasų, atraminių sienučių.
19. Siūlant projektuojamo pastato architektūrinius ir lauko erdvių sprendinius, užtikrinti sklandžią orientaciją
sklype, jog funkciniai įėjimai būtų gerai matomi ir prieinami. Užtikrinti sklandžias pėsčiųjų ir transporto
jungtis su gretimomis teritorijomis.
20. Siūlant apželdinimo sprendinius, remtis želdinių įvertinimo ir naujų suformavimo principais. Turi būti
saugomi vertingi medžiai ir krūmai. Reikia atsakingai įvertinti esamus nesaugotinus želdinius. Nevertingi
medžiai ir krūmai turi būti pakeičiami naujais želdiniais. Želdiniams formuoti siūloma naudoti vietines
augalų rūšis. Projektuojami želdiniai turi darniai įsilieti į erdves, sudaryti su mažais architektūros
elementais, kitais gerbūvio elementais, statiniais darnią visumą, siekti natūralios gamtos įvaizdžio.
21. Mažoji architektūra turi būti funkcionali, įdomi, šiuolaikiška, individualių sprendimų. Ypatingą dėmesį skirti
estetinei kokybei, vientisumui, tolygumui, kuriamai funkcijai, inžinerinei infrastruktūrai. Projektuojamo
pastato prieigų erdvės turi būti saugios, ilgaamžės, komfortiškos, kokybiškos ir inovatyvios.
22. Naudoti gamtos išteklius taupančias technologijas, inovacines priemones, IT technologijas (pvz.
išmaniuosius informacinius stendus, bevielio ryšio zonas ar pan.).
23. Esami įvažiavimai į projektuojamą sklypą keičiami (žr. Techninės specifikacijos skyrių “Kiti, su
projektuojamu sklypu susiję, dokumentai”, Priedus).
24. Esama transformatorinė (esanti Užsakovo pastate) turi būti iškelta iš Užsakovo pastato. Pagal detalųjį
planą (2001-06-07 sprendimas Nr. 1181 V.) naujos Užsakovo transformatorinės vieta numatyta
vakarinėje sklypo dalyje (žr. Priedus).
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7. Architektūriniai uždaviniai
1. Projektuojamo pastato erdviniai, funkciniai, estetiniai sprendiniai turi atikti galiojančių planavimo
dokumentų (žr. Priedus), galiojančių įstatymų, teisės aktų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių
statinio saugos dokumentų reikalavimus, Konkurso sąlygas bei šios Techninės specifikacijos sąlygas.
2. Palaikyti etišką ir darnų šiuolaikinės architektūros santykį su esamu architektūros kontekstu.
3. Projektuojant naują pastatą bei keičiant esamų pastatų išplanavimą turi būti siekiama, kad patekimas į
technines patalpas būtų suplanuotas taip, kad būtų netrukdoma pastate dirbantiems darbuotojams.
4. Projektuojamame pastate norint suformuoti dalinai uždaro tipo erdves gali būti naudojamos mobilios
akustinės pertvaros, kurios pasikeitus erdvių išdėstymo poreikiams gali būti naudojamos kitomis
konfigūracijomis. Dalinai atviros erdvės turi būti taip suprojektuotos, kad esant poreikiui jas galima būtų
pakeisti į kelias uždaro tipo erdves.
5. Statiniuose, kur yra būtina, turi būti įrengti pakankamo dydžio vartai, kad pro juos galėtų įvažiuoti
aptarnaujantys automobiliai ir kitos specialios paskirties transporto priemonės.
6. Siūlomų sprendinių detalumas derinamas su masteliu ir projektavimo stadija (projektiniai pasiūlymai).
Leidžiama paprastinti ir grupuoti patalpas, paliekant suprantamus pagrindinius išplanavimo principus ir
funkcinius ryšius (bendros erdvės, atskiros patalpos, koridoriai, laiptinės, sanitariniai mazgai, techninės
patalpos, t.t.).
7. “Penktasis fasadas” (stogai) – svarbus, kadangi projektuojamas sklypas pasižymi geru apžvelgiamumu, o
artimiausias aplinkinis esamas užstatymas - 12 aukštų. Atskiri LB pastatų stogai turi būti projektuojami
pagal atitinkamas technines charakteristikas, kurias gali sąlygoti pastatuose vykstantys technologiniai
procesai.
8. Projektuojamas pastatas turi atitikti galiojančius Lietuvos ir Europos sąjungos teisės aktuose
reikalaujamus tvarumo standartus; panaudoti sumanius sprendimus, padedančius sumažinti
eksploatacijos kaštus.
9. Pateiktame projektuojamo pastato būsimų funkcijų apraše (žr. skyrių “Techno-ekonominiai uždaviniai”)
patalpų ir zonų dydžiai yra pageidaujami. Projektuotojas yra skatinamas kūrybiškai pažvelgti į pateiktas
patalpų specifikacijas, remdamasis savo pateikiama architektūrine koncepcija gali motyvuotai siūlyti
patalpas (ar erdves), kurių nėra patalpų plotų specifikacijoje, tačiau neviršyti bendro orientacinio
programoje nurodyto ploto.
10. Judėjimas po projektuojamą pastatą skirstomas į lankytojams ir personalui skirtus judėjimo srautus. Šie
srautai pastate veikia lygiagrečiai, netrukdomi vieni kitiems, tačiau, esant poreikiui, personalas turi
galimybę lengvai patekti į (viešas) bendro naudojimo erdves neišeinant iš pastato. Sklandi orientacija
pastate turi būti užtikrinama architektūrinėmis priemonėmis.
11. Energetinis efektyvumas: tvarus pastato vystymas yra svarbus šio projekto aspektas. Projektuotojas
privalo taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias medžiagas, atkreipiant
dėmesį į tvarų jų eksploatavimą. Turi būti pasirinktos kuo mažesnį poveikį aplinkai keliančios medžiagos.
12. Projektuojant vadovautis urbanistinio integralumo, “draugiškumo” aplinkai, estetinio aspekto ir aukšto
estetinio įvaizdžio, funkcionalumo kriterijais. Užtikrinti naudojamų medžiagų darnumą pačiame pastate ir
saryšyje su aplinka.
13. Projektuojamo pastato fasadų apdaila parenkama projekto autorių nuožiūra. Spalviniai ir medžiaginiai
sprendiniai parenkami įvertinus esamos aplinkos kontekstą bei projektuojamo pastato funkcinę-vizualinę
svarbą. Privaloma pateikti projektuojamo pastato vizualizacijas, integruotas į Prieduose pateiktas
fotopanoramas.
Pastatų fasadų estetinėms savybėms konkretūs ir specifiniai reikalavimai nekeliami. Fasadai turi būti
bendro (vientiso) architektūrinio stiliaus ir derėti kartu su kitais teritorijoje esančiais pastatais. Pastato
fasade turi būti integruota fotovoltinių saulės elementų tiek, kiek tai leidžia architektūra ir labiausiai
orientuota į pietų pusę. Taip pat gali būti išnaudojami visų pastatų stogai fotovoltinių saulės elementų
įrengimui (visa tai galioja ir rekonstruojamiems pastatams). Turi būti įrengta saulės kontrolė stiklo fasade
ir tai turi būti kontroliuojama išorinėmis žaliuzėmis. Žaliuzės gali būti integruotos į fasadą. Fasadai turi būti
suprojektuoti taip, kad jie būti lengvai ir efektyviai valomi.
14. Pastatų laikančiosios konstrukcijos turi būti parinktos ir suprojektuotos taip, kad patalpose, kurių plotis yra
iki 25 m., atitinkama kryptimi nebūtų įrengiamos tarpinės atraminės apkrovas laikančios konstrukcijos.
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Patalpose, kurių plotis yra didesni nei 25,00 m., laikančiųjų konstrukcijų žingsnis atitinkama kryptimi
negali būti mažesnis nei 25,00 m. Projektuotojas, rengdamas pastatų projektinius pasiūlymus ir
numatydamas principines laikančiąsias konstrukcijas (surenkamos, gaminamos vietoje arba kombinuotos
ir t.t.) didelį dėmesį turėtų kreipti į optimalią statybos darbų kainą bei greitą statybos darbų įgyvendinimą.
Gali būti projektuojamos gelžbetoninės arba plieninės surenkamos pastatų laikančiosios konstrukcijos.
Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų matmenys parenkami atsižvelgiant į numatomus atstumus tarp
atramų ir planuojamas pastatų panaudojimo paskirtis. Pastatų išplanavimas ir konstrukcija numato, kad
apkrovas laikančios surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos bus kombinuojamos su vietoje
formuojamomis monolito konstrukcijomis.
15. Langams, esantiems žemiau nei 4,00 m virš žemės lygio, tiems kurie suteikia galimybę įlipti į pastato
vidų, taikomi reikalavimai: fiziniai stiklo / langų apsaugos reikalavimai – B1 atsparumo, jie turi būti
sertifikuoti arba patikrinti pagal vietinius reikalavimus, langai turi būti ypatingai apsaugoti nuo išmontavimo
iš išorės, atsparūs aštrių daiktų smūgiams.
16. Rekonstruojamame pastate 1B2/pb įrengti šarvuotų automobilių plovyklą su naftos produktų gaudykle.
Rekonstruojamame pastate 7B1/pb numatyti panaikinti esančią automobilių plovyklą.
17. Architektūrinės gairės:
- Šiuolaikiška kokybiška architektūra, deranti prie esamo konteksto;
- Pastato vidaus erdvių lankstumas ir efektyvus išnaudojimas;
- Lengva priežiūra ir ekonomiškas išlaikymas;
- Stiprus ryšys tarp viešų (lauko) erdvių ir viešai prieinamų funkcijų projektuojamame pastate;
- Tvarūs architektūriniai sprendimai.
8. Techno-ekonominiai uždaviniai, projektavimo programa
1. Bendras projektuojamo pastato plotas 13000,00-16000,00 m².
2. Užsakovas bus pagrindinis ir vienintelis pastato naudotojas. Projektuotojas turi siekti, kad būtų užtikrinta,
jog pastatas būtų siejamas su Užsakovo tapatybe ir būtų suvokiamas kaip pagrindinis Užsakovo
pastatas.
3. Pastatas turi būti projektuojamas ir statomas tokiu būdu, kad esant pokyčiams LB jis būtų lengvai
perplanuojamas, pritaikomas.
4. Esamas Užsakovo (rekonstruojami pastatai) įėjimų, praėjimų, vestibiulių, krovininių liftų ir laiptinių
išdėstymas yra iš esmės nekeičiamas. Naujai projektuojamame pastate šių elementų išdėstymo
sprendiniai turi atitikti statybos reglamentuose, priešgaisrinės saugos aktuose nustatytus reikalavimus bei
modernių, efektyviai suplanuotų biuro patalpų projektavimo gerąją praktiką. Patekimas į patalpas tik pro
apsaugos postus, įskaitant patekimą iš antžeminės ir požeminės automobilių aikštelių ir dviračių
saugojimo vietos.
5. Projekto įgyvendinimo metu dalis pastatų, kurių bendras plotas apie 5800,00 m², turi būti rekonstruoti,
pastatai, kurių bendras plotas apie 7800,00 m² - nugriauti ir jų vietoje pastatytas naujas 7000,00 –
8000,00 m² bendro ploto administracinės paskirties pastatas, neįskaitant į bendrą pastato plotą reikalingo
požeminio automobilių parkingo ploto.
6. Pageidaujama, kad pagrindinis įėjimas turėtų aukštesnes lubas ir didesnį erdvės pojūtį, nei kituose
aukštuose (patalpos aukštis turi būti pritaikytas įėjimo, fojė, posėdžių kambarių ir kt. poreikiams).
7. Prekių gabenimas turi būti sprendžiamas efektyviai. Prekių pristatymas, gabenimas neturi būti
organizuojamas per pagrindinį įėjimą ar registratūrą. Turi būti išspręsta logistika prekių gabenimui į įvarius
aukštus. Tas pats taikoma atliekų tvarkymui.
8. Pastato fasade turi būti numatyta fotovoltinių saulės elementų tiek, kiek tai leidžia architektūrinė dalis ir
labiausiai orientuota į pietų pusę. Taip pat gali būti išnaudojami visų pastatų stogai fotovoltinių saulės
elementų įrengimui (visa tai galioja ir rekonstruojamiems pastatams).
9. Turi būti numatyta saulės kontrolė stiklo fasade ir tai turi būti kontroliuojama išorinėmis žaliuzėmis.
Patalpose dirbsiantys darbuotojai turi turėti galimybę valdyti greta esančias žaliuzes ar roletus,
priklausomai nuo poreikio (dėl saulės atspindžių). Žaliuzės gali būti integruotos į fasadą.
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10. Projektuojamo sklypo ir pastato funkcinių zonų ir patalpų poreikiai – projektavimo programa:
1) Sklypas
1. Patekimai į projektuojamą sklypą (žr. pav. 14 „Projektavimo programos schema“):
1.1. Esamas įvažiavimas į banko saugyklas iš Žirmūnų g. paliekamas.
1.2. Esamas lankytojų įėjimas į banko kasas iš Žirmūnų g. paliekamas.
1.3. Esamas lankytojų, darbuotojų įėjimas ir įvažiavimas į projektuojamą sklypą tiesiogiai iš Žirmūnų g.
naikinamas.
1.4. Projektuojamas naujas lankytojų, darbuotojų įėjimas ir įvažiavimas į projektuojamą sklypą per ant
sklypo ribos numatomą apsaugos postą iš kvartalo vidaus gatvės, besijungiančios su Žirmūnų g.
Įstaigos lankytojų, darbuotojų, aptarnaujančio personalo dviračių ir automobilių judėjimas į
projektuojamą sklypą ir iš jo galimas tik per šį apsaugos postą.
1.5. Projektuojamas naujas avarinis išvažiavimas iš kvartalo vidaus gatvės, besijungiančios su Žirmūnų
g.
2. Sklype numatyti 50 stovėjimo vietų antžeminį automobilių parkingą įstaigos lankytojams. Įstaigos
darbuotojams sklype numatyti 300 stovėjimo vietų požeminį (vieno aukšto) ir antžeminį automobilių
parkingus. Lankytojų ir darbuotojų automobilių parkinguose turi būti numatytos bent 9 parkavimo vietos
elektromobiliams, kuriose turi būti suprojektuotos bei įrengtos elektromobilių greito pakrovimo stotelės (3
vietos antžeminiame lankytojų automobilių parkinge, 3 vietos antžeminiame darbuotojų automobilių
parkinge, 3 vietos požeminiame darbuotojų automobilių parkinge).
3. Požeminiame automobilių parkinge numatyti 50 vietų dviračių saugyklą įstaigos darbuotojams, iš kurios
galima lengvai patekti į patalpas. Dviračių takas turi sujungti dviračių saugyklą su miesto dviračių taku.
Patekimas iš automobilių parkavimo aikštelių (požeminės ir antžeminės) bei dviračių saugojimo vietos į
patalpas turi būti suplanuotas pro pagrindinio pastato įėjimo apsaugos postą.
4. Dviratininkų patalpos (šalia dviračių saugyklos, 2 atskiros patalpos: vienoje numatyta 50 vnt. spintelių
rakinamų magnetine kortele, kitoje numatytos dviratininkų aprangos bei avalynės džiovinimo spintos).
Dušų (ne mažiau kaip 2 vyrams ir 2 moterims) patalpos (šalia dviračių saugyklos) su persirengimo
kambariais moterims ir vyrams atskirai.
5. Projektuotojas privalo suprojektuoti apsaugos postą (lankytojų ir transporto priemonių patikrai) šalia
pagrindinio įvažiavimo.
2) Požeminis automobilių parkingas
1. Įstaigos darbuotojams sklype numatyti 300 stovėjimo vietų automobilių parkingą: požeminį (vieno aukšto)
ir antžeminį automobilių parkingus. Lankytojų ir darbuotojų automobilių parkinguose turi būti numatytos
bent 9 parkavimo vietos elektromobiliams, kuriose turi būti suprojektuotos bei įrengtos elektromobilių
greito pakrovimo stotelės (3 vietos antžeminiame lankytojų automobilių parkinge, 3 vietos antžeminiame
darbuotojų automobilių parkinge, 3 vietos požeminiame darbuotojų automobilių parkinge). Patekimas iš
automobilių parkavimo aikštelių (požeminės ir antžeminės) bei dviračių saugojimo vietos į patalpas turi
būti suplanuotas pro pagrindinio pastato įėjimo apsaugos postą. Viena parkavimo vieta turi būti
2,50x5,00 m dydžio. Minimaliai tūri būti numatomi du įėjimai ir du išėjimai į/iš požeminės parkavimo
aikštelės su tiesioginiu patekimu į pastatą; plataus kampo posūkiai su tinkama ir patogia prieiga/išėjimu.
2. Požeminio automobilių parkingo įrengimas po rekonstruojamais ir naujai statomais pastatais (korpusais)
negalimas.
3. Bendras patalpų aukštis požeminėje parkavimo aikštelėje turi būti ne mažesnis kaip 2,20 m važiavimo
zonose ir 4,10 m pristatymo zonose (jei tokios būtų numatytos požeminiame parkavime).
3) Pastatai 1B2pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 2B8pb (griaunamas), 3B2pb (griaunamas),
4G1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 7B1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas)
1. Principinė naujai projektuojamo/-ų pastato/-ų funkcinė schema:
1.1. Į naujai projektuojama pastatą/-us patenkama pro pirmame aukšte esantį pagrindinio įėjimo
vestibiulį (visiems prieinama atvira erdvė).
1.2. Iš pagrindinio įėjimo vestibiulio patenkama į pirmame aukšte numatomą įrengti konferencijų centrą
(visiems prieinama atvira erdvė).
1.3. Pagrindinio įėjimo vestibiulyje numatomas susitikimų su lankytojais kambarys (visiems prieinama
atvira erdvė).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

1.4. Pagrindinio įėjimo vestibiulyje įrengiama praėjimo kontrolės zona/praėjimo kontrolė – į už jos
esančias patalpas gali patekti tik įstaigoje dirbantys darbuotojai (uždaros erdvės).
1.5. Valgykla uždara, skirta tik įstaigoje dirbantiems darbuotojams aptarnauti (uždara erdvė).
1.6. Naujai projektuojama dviejų aukštų su rūsiu pastato dalis skirta pinigų perskaičiavimo reikmėms (žr.
pav. „Projektavimo programos schema“).
1.7. Naujai projektuojama (aukštuminė) pastato dalis skirta administraciniams (biurų) poreikiams (žr.
pav. „Projektavimo programos schema“).
1B2pb pastato šiauriniame krašte ant pastato stogo reikalinga numatyti grynųjų pinigų saugyklų
ventkameros įrengimų bloką. Bloko ilgis gali tęstis nuo vienos šoninės sienos iki kitos. Bloko plotis
orientuotas ne daugiau nei toje zonoje esama gelžbetonio surenkamų denginio plokščių dalis. Bloko
pagrindines atramines konstrukcijas galima remtis tik ant esamų laikančių konstrukcijų (išilgai santvarų
krypties). Šiai zonai turi būti numatytas estetiškas aptvėrimas anoduoto aliuminio žaliuzėmis.
1B2pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 2B8pb (griaunamas), 3B2pb (griaunamas), 4G1pb
(rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 7B1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas) pastatų arba jų
nugriautų dalių veitoje turi būti suprojektuota žemiau, šiame skirsnyje, išdėstyta programa.
LB valdomame sklype esančiame Žirmūnų g. 151, Vilniuje, pastatų komplekse, numatoma vietoje 1B2pb
(rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 2B8pb (griaunamas), 3B2pb (griaunamas), 4G1pb
(rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 7B1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas) pastatų arba jų
nugriautų dalių pastatyti naują pastatą ir įrengti iki 600 darbo vietų, įskaičiuojant galimas laikinas darbo
vietas. Biuro patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad jas būtų nesunku pertvarkyti ir pakeisti interjerą
nepatiriant didelių išlaidų ar peržengiant patalpų techninių savybių. Pertvaros tarp patalpų turi būti
projektuojamos nuo grindų iki lubų. Turi būti numatyta, kad dalinai atvirų erdvių būtų ne daugiau nei 70 %
biuro patalpų.
Konferencijų centras, talpinantis 150 žmonių ir galimybe padalinti į kelias posėdžių sales, – pastato
pirmajame aukšte, atskirtas nuo administracinės zonos, kurioje dirba Užsakovo darbuotojai; atskira
rūbinė konferencijų centre (konferencijų centro plotai turi būti įrengiami atsižvelgiant į darbo vietų plotą).
Valgykla, skirta tik LB darbuotojams, su atitinkamomis virtuvės patalpomis 150 darbuotojų vienu metu
maitinti. Valgyklos patalpose projektuojamos mobilios pertvaros, kuriomis esant poreikiui būtų atskiriama
klientų aptarnavimo vieta, maisto išdavimo vieta nuo salės.
Mamos ir vaiko kambarys. Tai erdvė (patalpa, patalpos) skirta įstaigos darbuotojų vaikams – LB pastato
darbuotojų vaikų priežiūros kambarys, skirtas epizodiniam laiko praleidimui, tėvams esant darbe (LB
pastate).
LB administracinėms reikmėms (darbo vietų erdvėms) pageidautina suprojektuoti ne daugiau 8 aukštų
pastatą (korpusą, pastato dalį).
Viduje švarus (nuo pakeltų grindų apdailos iki lubų apdailos) aukštis turi būti bent 3,00 m biuro patalpose.
LB administracinėms reikmėms skirtame pastate (korpuse, pastato dalyje) turėtų būti įrengtos šios,
tolygiai tarp skirtingų aukštų išdėstytos, priklausomai nuo projektuojamo pastato (korpuso, pastato
dalies) aukštingumo, patalpos:
10.1.
LB administracinėms reikmėms skirtame korpuse, pastato dalyje numatyti 565 darbo vietas
(viena darbo vieta būtų apie 10,00-13,00 m² bendrojo administracinėms reikmėms skirto korpuso,
pastato dalies ploto), neįskaitant holo, konferencijų centro, valgyklos patalpų.
10.2.
Mažos posėdžių salės (5-9 žmonių) – viso 14-16, su vaizdu pro langą.
10.3.
Vidutinės posėdžių salės (10-15 žmonių) – viso 7-8, su vaizdu pro langą.
10.4.
Didelės posėdžių salės (20+ žmonių) – viso 4, su vaizdu pro langą.
10.5.
Kambarys darbui su įslaptinta informacija (8-15 žmonių, be langų ir išorinių sienų reikalavimai II klasės saugumo zonai pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą) – aukšte,
kuriame bus Valdybos narių kabinetai.
10.6.
Valdybos posėdžių salė (įrengta tame pačiame aukšte kaip Valdybos narių bei jų padėjėjų
darbo kabinetai) su vaizdu pro langą.
10.7.
Valgymo zonos - viso 7-8. Virtuvėlių kambariai turi būti numatyti kiekviename aukšte toje
pačioje vertikalėje (turi būti vienas virš kito kiekviename aukšte).
10.8.
Poilsio zonos - viso 7-8.
10.9.
Tylos kambariai - viso 7-8.
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10.10.
Personalo rūbinės - viso 7-8.
11. Įslaptintų dokumentų saugykla (ne mažiau kaip 60,00 m²), susidedanti iš keturių atskirų kambarių, kuri
turi atitikti II klasės saugumo zonai keliamus reikalavimus pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo
31 p. numatytus reikalavimus. Įslaptintų dokumentų saugyklos sienos mūrinės, be langų, be išorinių
sienų, durys šarvuotos, signalizuotos, su asmenų patekimo bei judėjimo kontrole. Įslaptintų dokumentų
saugyklos išplanavimas – prieškambaris (ne mažiau 6,00 m²) bei trys patalpos (ne mažiau 14,00 m²,
20,00 m², 20,00 m²), į kurias įėjimas galimas tik iš prieškambario patalpos.
12. Grynųjų pinigų departamentas (nugriautų pastato 1B2pb dalių vietoje):
12.1.
Turi būti suprojektuota banknotų tvarkymo patalpa, kuri turi būti tame pačiame aukšte su
viršutine iš trijų esamų, esančių viena virš kitos, saugykla (patalpa turi būti ne mažesnė kaip 180,00
m², patalpos išmatavimai - ilgis ne mažiau kaip 15,00 m, plotis ne mažiau kaip 12,00 m. Iš šios
patalpos turi būti projektuojamos saugios durys, kurių matmenys ne mažesni kaip 1,50x2,05 m,
patekti į viršutinio saugyklų aukšto koridorių. Šalia banknotų tvarkymo patalpos turi būti
suprojektuotas sanitarinis mazgas.
12.2.
Po banknotų tvarkymo patalpa turi būti numatyta techninė kompresorių patalpa, kurios plotas
ne mažesnis kaip 20,00 m².
12.3.
Po banknotų tvarkymo patalpa turi būti numatyta ne mažiau kaip 30,00 m² patalpa, skirta
turimo sunaikintų banknotų briketavimo įrenginio instaliavimui. Briketavimo patalpoje turi būti
numatytos plačios metalinės durys didelių šiukšlių konteinerių mechanizuotam įvežimui ir išvežimui.
12.4.
Po banknotų tvarkymo patalpa suprojektuoti pinigų pakavimo medžiagų, kasos įrangos
atsarginių dalių sandėlį, kurio plotas ne mažesnis kaip 100,00 m².
12.5.
Virš banknotų tvarkymo patalpos turi būti suprojektuota ekspertizės laboratorija, iš kurios turi
būti numatytas tiesioginis patekimas į 1B2pb pastatą (jo nenugriautą rekonstruojamą dalį) ir Grynųjų
pinigų departamento tarnautojų darbo vietos.
12.6.
Grynųjų pinigų departamento patalpose (pastate 1B2pb) turi būti suprojektuota monetų
tvarkymo patalpa, dabar esančios banknotų tvarkymo patalpos vietoje.
12.7.
Grynųjų pinigų departamento patalpose (pastate 1B2pb) turi būti suprojektuotas pinigų
pakavimo medžiagų sandėlis – ne mažiau kaip 30,00 m².
12.8.
Buvusiose monetų naikinimo patalpose (7B1pb pastate – jo nenugriautoje rekonstruojamoje
dalyje) turi būti suprojektuota siuntų formavimo patalpa, numatoma griauti esama pertvara,
apjungiama esama patalpa su buvusia virtuvės patalpa, numatomos naujos durys į koridorių.
Patalpa turi būti atskirta siena nuo naujos monetų perskaičiavimo patalpos.
12.9.
Numatyti naują pinigų įvežimo boksą, esantį viename lygyje su viršutine iš trijų vienoje
vertikalėje esančia pinigų saugykla, demontuojant esamą pinigų įvežimo boksą, esantį viename
lygyje su vidurine iš trijų vienoje vertikalėje esančia pinigų saugykla. Pinigų įvežimo bokse numatyti
patalpas dviem vilkikams su jūriniais konteineriais iškrauti, pinigų perdavimo šliuzą ne mažiau kaip
40,00 m², skirtą Lietuvos banko kroviniams aptarnauti ir/ar komerciniams bankams ir/ar pinigų
tvarkytojams aptarnauti. Lietuvos banko komercinių bankų ir/ar pinigų tvarkytojų aptarnavimo
patalpa (ne mažiau kaip 50,00 m²) turi būti numatyta šalia pinigų perdavimo šliuzo. Pinigų įvežimo
bokse turi būti suprojektuotas sanitarinis mazgas. Šiuo metu esamos šiame aukšte darbuotojų
persirengimo ir sanitarinės patalpos turi būti perkeltos į kitas patalpas.
13. 1B2pb pastato šiauriniame krašte ant pastato stogo reikalinga numatyti grynųjų pinigų saugyklų
ventkameros įrengimų bloką. Bloko ilgis gali tęstis nuo vienos šoninės sienos iki kitos. Bloko plotis
orientuotas ne daugiau nei toje zonoje esama gelžbetonio surenkamų denginio plokščių dalis. Bloko
pagrindines atramines konstrukcijas galima remtis tik ant esamų laikančių konstrukcijų (išilgai santvarų
krypties). Šiai zonai turi būti numatytas estetiškas aptvėrimas anoduoto aliuminio žaliuzėmis.
14. 1B2pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 4G1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 7B1pb
(rekonstruojamas, dalinai griaunamas) pastatai arba negriaunamos jų dalys tik rekonstruojamos,
išsaugant esamą vidaus patalpų struktūrą, funkcinius ryšius, tūrių estetiką, pakeičiant visas vidaus
inžinerines sistemas naujomis.
Pastabos:
1) 1B2pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas) pastato dalių, pastatų 4G1pb (rekonstruojamas,
dalinai griaunamas) ir 7B1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas), kurie Techninės specifikacijos
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pav. “Projektavimo programos schema“ žymimi kaip „nesprendžiami šiame projekte“, aukštų planai
neprojektuojami (lieka esamos planinės struktūros). Eksterjero – fasadų atnaujinimo sprendiniai
pateikiami.
2) Projektuojamame sklype naujo/-ų korpuso/-ų projektavimas galimas ne tik 1B2pb
(rekonstruojamas, dalinai griaunamas), 2B8pb (griaunamas), 3B2pb (griaunamas), 4G1pb
(rekonstruojamas, dalinai griaunamas) ir 7B1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas) griaunamų
pastatų ar jų griaunamų dalių buvusių užstatymų kontūrų ribose.
Pav. 14 Negriaunamų / griaunamų pastatų schema
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Pav. 15 Projektavimo programos schema
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Pav. 16 Esamų pastatų ir griaunamų pastatų arba pastatų griaunamų pažymėjimas cokolinio-pirmo aukšto
plane (šaltinis Lietuvos bankas)

Pav. 17 Esamų pastatų ir griaunamų pastatų arba pastatų griaunamų pažymėjimas antro aukšto plane (šaltinis
Lietuvos bankas)
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9. Lietuvos banko pastatų Žirmūnų g. 151, Vilniuje rekonstravimo tarptautinio atviro projekto
konkurso sudėties, apimties, detalumo ir pateikimo reikalavimai
1. Aiškinamasis raštas, atskleidžiantis koncepcinę pastato ir jo aplinkos vizijos idėją, paaiškinantis
pasirinktus sprendinius. Rašte prioritetai teikiami metodiškai pagrįstiems pastato vizijos kriterijams,
susijusiems su projektinės vietovės urbanistine ir esama architektūrine situacija, remiantis funkcine bei
vizualine analize. Aiškinamajame rašte aprašomi kriterijai (LR Architektūros įstatymas, III skyrius
„Architektūros kokybei taikomi reikalavimai“, 11 straipsnis „Architektūros kokybės kriterijai“):
- Urbanistinis integralumas;
- Atitiktis darnaus vystymosi principui;
- Statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas), ilgaamžiškumas;
- Inovatyvumas (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas);
- Aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų
taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą);
- Vientisa architektūrinė idėja;
- Funkcionalios pastato struktūros kūrimas;
- Estetika;
- Sprendimų racionalumas, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio
optimalumą.

-

2.
-

-

Aiškinamasis rašto eiliškumas:
Urbanistinė idėja;
Architektūrinė idėja;
Pastato funkcinis suplanavimas;
Pastato medžiagiškumas;
Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai;
Pastato energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo
(jeigu taikoma), žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimo aprašymas;
Pastato konstrukcijų sprendimai;
Pastato pagrindinių inžinerinių tinklų sprendiniai;
Pastato eksploatavimo aprašymas;
Sklypo ir pastato bendrieji (statinių) rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė” 5 priedą. Bendrųjų statinių rodiklių lentelėje reikia pateikti tik šiuos duomenis: sklypo plotas,
sklypo užstatymo intensyvumas, sklypo užstatymo tankis, pastato bendrasis plotas, pastato naudingasis
plotas, pastato tūris, aukštų skaičius, pastato aukštis.
Grafinė dalis:
Situacijos schema, m 1:2000;
Generalinis planas su projektuojamos teritorijos sutvarkymo pasiūlymais, m 1:500 (žemės sklypo su
gretima urbanistine aplinka planas (ant topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas,
susisiekimo komunikacijos, transporto priemonių parkavimo vietos;
Visų pastato/-ų aukštų planai su patalpų/zonų eksplikacijomis ir plotais), m 1:250;
Pastato fasadai, m 1:250;
Charakteringi pastato pjūviai, ne mažiau dviejų, m 1:250;
Kompiuterine grafika parengti 3D erdviniai pastato ir projektinės aplinkos vaizdai – trys privalomos
vizualizacijos, integruotos į fotopanoramas (žr. Priedus), kitos – dalyvio nuožiūra.
Taip pat konkursiniame darbe prašoma pateikti: 1) pagrindinio įėjimo vestibiulio; 2) vienos atviros biurų
erdvės („open space“); 3) vienos kabinetinės erdvės; 4) vienos biurų aukšte esančios poilsio zonos; 5)
konferencijų centro 3D erdvinius vaizdus.
P a s t a b a : 1B2pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas) pastato dalių, pastatų 4G1pb
(rekonstruojamas, dalinai griaunamas) ir 7B1pb (rekonstruojamas, dalinai griaunamas), kurie
Techninės specifikacijos pav. “Projektavimo programos schema“ žymimi kaip „nesprendžiami
šiame projekte“, aukštų planai neprojektuojami (lieka esamos planinės struktūros). Eksterjero –
fasadų atnaujinimo sprendiniai pateikiami.
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3. Maketas/-ai:
- Pastato/-ų (rekonstruojamo ir naujai projektuojamo pastato/-ų) maketas (spalva ir medžiagiškumas
pasirenkami dalyvio), m 1:250.
P a s t a b a : Centralizuotai parengtas maketas, į kurį būtų įstatomas dalyvio maketas, nebus
gaminamas.
4. Pateikimo reikalavimai (detalesnius pateikimo reikalavimus žr. Konkurso sąlygose):
- Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egz.;
- Aiškinamasis raštas pateikiamas A4 formato byloje (tekstinė dalis, grafinė dalis, maketo nuotraukos);
- Grafinė dalis pateikiama ant 4-6 (keturių-šešių) planšetų 100(h) x 70 cm. Planšeto storis 2,5 mm.
Planšetai bus eksponuojami vertikaliai. Planšetuose turi būti nurodyta jų išdėstymo tvarka. Pageidautinas
lyginis planšetų skaičius.
- Skaitmeninėje laikmenoje (CD, USB, kt.) *.pdf formatu, kaip nurodyta „Skaitmeninės laikmenos pateikimo
reikalavimuose“ (žr. Priedus).
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