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1. Techninės specifikacijos tikslas, atspirties taškai
Techninės specifikacijos tikslas
Šios Techninės specifikacijos tikslas – įvertinti ir pateikti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau
– VĮ IAE, IAE) naujo pastato statybos projektinių pasiūlymų parengimo konkursui reikalingą išeities medžiagą.
Techninė specifikacija – neatsiejama Konkurso Sąlygų dalis.
Konkurso tikslas – išrinkti geriausą projektą.
Techninės specifikacijos atspirties taškai
1. Esamos padėties įvertinimas.
2. Projektinės vietovės apžvalga.
3. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, LR Vyriausybės nutarimų apžvalga.
4. Užsakovo tikslų ir pageidaujamų sprendinių apžvalga.
5. Projektavimo uždaviniai.
Siekiant užtikrinti efektyvų ir racionalų VĮ IAE eksploatavimo veiklos nutraukimui skirtų lėšų
panaudojimą, mažinti eksploatacinės veiklos sąnaudas ir esamų pastatų eksploatacines išlaidas, reikalinga
pastatyti ir įrengti naują (visuomeninės paskirties) pastatą, kuriame būtų: VĮ IAE informacijos centras, skirtas
lankytojams bei įmonės veiklos viešinimui, administracinės patalpos ir VĮ IAE personalo maitinimo užtikrinimui
skirtos patalpos, atsižvelgiant į sumažėjusį personalo kiekį.
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Pav. 1 VĮ IAE teritorija su projektuojamo sklypo vieta (šaltinis: https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ignalinoseksploatavimo-nutraukimo-patirtimi-dalinosi-briuselyje)

2. Istoriniai duomenys, esamos padėties įvertinimas
1974 m. prasidėjo parengiamieji IAE statybos darbai. Tuo metu galingiausia pasaulyje IAE buvo
statoma ne tik Lietuvos, bet ir buvusios Sovietų Sąjungos vientisos Šiaurės-Vakarų energetikos sistemos
poreikiams patenkinti.
Remdamasis Nacionaline energetikos strategija Lietuvos Respublikos Seimas 2000 metais
priėmė VĮ IAE 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymą.
2001 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino VĮ IAE pirmojo bloko
eksploatavimo nutraukimo programą.
Vykdant Vyriausybės nutarimus pirmasis IAE blokas buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio
pabaigoje, antrasis blokas - 2009 m. gruodžio 31 d.
(Šaltinis: https://www.iae.lt/apie-mus/istorija/)
Pav. 2 Visaginas, VĮ IAE vieta (šaltinis: https://www.bing.com/maps)
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Pav. 3 Visaginas, VĮ IAE vieta (šaltinis: https://www.geoportal.lt/savivaldybes/visaginas)

Pav. 4 Projektuojamo sklypo vieta VĮ IAE teritorijoje (šaltinis: https://www.geoportal.lt/savivaldybes/visaginas)

Daugelis VĮ IAE pastatų yra morališkai pasenę, neatitinka šiuolaikinių sanitarinių-higienos
reikalavimų, yra neekonomiški ir reikalauja didelių finansinių investicijų, siekiant toliau palaikyti tinkamą jų
būklę. Be to, dabar IAE reikmėms naudojamos patalpos yra per didelės, atsižvelgiant į mažėjantį darbuotojų
skaičių.
IAE eksploatavimo nutraukimo procesas planuojamas iki 2038 metų ir kasmet administracinio
personalo poreikis mažės. Pvz., šiuo metu esamos valgyklos pastato plotas eksploatuojamas neefektyviai,
didžioji naudingojo ploto dalis yra nenaudojama, todėl naujas pastatas ženkliai sumažintų eksploatacines
esamų pastatų sąnaudas.
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Pav. 5 Projektuojamo sklypo prieigų, sklypo fotofiksacija (šaltinis: https://www.google.lt/maps/@55.598419
4,26.5638806,3a,90y,24.07h,77.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8FpCNVrQbVkSSQ7aegvgkg!2e0!7i13312!8i6656)

Pav. 6 Projektuojamo sklypo prieigų, sklypo fotofiksacija (šaltinis: https://www.google.lt/maps/@55.598424
8,26.5644844,3a,75y,341.14h,83.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1s42k-hzy6TiI3-gTErrmQZA!2e0!7i13312!8i6656)

Pav. 7 Projektuojamo sklypo prieigų, sklypo fotofiksacija (šaltinis: https://www.google.lt/maps/@ 55.59841
5,26.5634949,3a,52y,39.78h,89.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4yNPn_MfOsvjfdiavg9U5A!2e0!7i13312!8i6656)
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Pav. 8 Vaizdas į projektuojamą sklypą iš Elektrinės g. (šaltinis: IAE)

Pav. 9 Vaizdas iš projektuojamo sklypo į Elektrinės g. (šaltinis: IAE)

3. Projektinės vietovės (projektuojamo sklypo) apžvalga
Žemės sklypas
1. Adresas
2. Unikalus numeris
3. Kadastro numeris
4. Pagrindinė naudojimo paskirtis
5. Naudojimo būdas
6. Plotas
7. Užstatyta teritorija
8.

Juridiniai faktai

Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 12
4400-2111-1348
4535/0002:34
Kita
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
2,3262 ha
1,6225 ha
Sudaryta nuomos sutartis (Valstybinės žemės
sklypo nuomos sutartis)
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Pav. 10 Projektinė vietovė, IAE (šaltinis: http://www.vatesi.lt/fileadmin/ vatesi/ images/ INPP-08.jpg)

Projektuojamas sklypas yra Utenos apskrityje, Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime.
Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos. Sklypas yra IAE sanitarinės apsaugos zonoje.
Projektuojamas sklypas pasižymi ganėtinai plokščiu paviršiumi, jame yra du esami pastatai – 4
aukštų administracinės paskirties pastatas (Nr. 31V, pažymėjimas plane 1B4p) ir 3 aukštų administracinės
paskirties pastatas (Nr. 31, pažymėjimas plane 3B3p).
Pav. 11 Administraciniai pastatai Nr. 31V ir 31, esantys projektuojamame sklype (šaltinis: IAE)
Administracinis
pastatas Nr. 31V

Administracinis
pastatas Nr. 31
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Pav. 12 Administracinis pastatas Nr. 31V, pažymėjimas plane 1B4p (šaltinis: IAE)

Pav. 13 Administracinis pastatas Nr. 31, pažymėjimas plane 3B3p (šaltinis: IAE)

IAE teritorija turi savarankišką urbanistinę struktūrą, kurios centras yra suformuota viešoji erdvė
– aikštė. Visuomeninę erdvę formuoja IAE administracijos pastatas, buitinių paslaugų centras. Svarbiausia
visos struktūros dominantė yra IAE blokai. Į rytus nuo aikštės yra projektuojamas sklypas.
Teritorija, kurioje yra projektuojamas sklypas, yra pramonės kompleksas. Urbanistinė sistema ir
pastatų architektūra atspindi teritorijos paskirtį. Didžioji užstatytos teritorijos dalis dengta kietąja danga,
pastatai pramoninio stiliaus.
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Užstatyta teritorija dalinama horizontaliai į dvi funkcines zonas – uždarą elektrinės ir viešai
prieinamą administracinę ir pagalbinių veiklų zoną. Centrinė teritorijos dalis šiuo metu yra miškas, pietinė dalis
skirta komunalinėm funkcijom.
IAE teritorijos urbanistinė vidaus struktūra nesusieta kompoziciškai ar funkciškai su Drūkšių
ežeru, kitais teritorijoje esančiais vandens telkiniais. Sistema savarankiška, utilitari, nejautri supančiai aplinkai.
IAE teritorijoje nėra nuolatinių ir laikinųjų gyventojų. Čia vyksta/vyko energijos gamybos,
sandėliavimo, transporto ir mechanizmų remonto, nuotekų valymo, statybos montavimo, energetikos ir
šiluminės įrangos remonto, cheminio statybinių konstrukcijų apdorojimo, dujų įrangos montavimo ir remonto,
spaudos veikla bei nedidelių mastų komercinė ir administravimo veikla.
(Šaltinis: “VĮ “Ignalinos atominė elektrinė” žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir
4535/0003:2) esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detalusis planas, 2009)
Projektinei teritorijai (projektuojamam sklypui) būdinga:
1. Savarankiška urbanistinė struktūra.
2. Pramoninio charakterio architektūra.
3. Įvairialaikiai, įvairių verčių, medžiagiškumų, skirtingų estetikų pastatai.
4. Uždaras teritorijos charakteris.
5. Negyvenama teritorija.
6. Vizualinių ir fizinių projektinės teritorijos ryšių nebuvimas su vandens telkiniais.
4. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, LR Vyriausybės nutarimų apžvalga
1) VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių
Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detalusis planas (projektuojamas sklypas Nr. 15) (žr.Priedus)
2010 m. gegužės 19 d. patvirtintas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų (kadastriniai
Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detalusis planas (Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo plano tvirtinimo 2010-05-19, Nr. ĮV-460).
Su detaliuoju vietovės planu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registre http://www.tpdr.lt/, TPD registracijos Nr. T00053150, dokumento pavadinimas „VĮ Ignalinos
atominė elektrinė žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje,
Drūkšinių kaime detalusis planas“ arba žr. Priedus.
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Pav. 14 VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių
Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detalusis planas. Teritorijos tvarkymo ir naudojimų režimų brėžinio
fragmentas. Projektuojamas sklypas Nr. 15 (šaltinis: IAE)

P a s t a b a : Pagal „VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir
4535/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detaliojo plano“ sprendinius,
projektuojamame sklype Nr. 15 yra pažymėtos dvi „galimo antžeminio ir požeminio užstatymo
teritorijos“. Pagal konkurso Skelbėjo (VĮ IAE) užduotį, konkursinio pastato projektavimas numatomas
sklypo vietoje, pažymėtoje simboliu „●” (šioje sklypo dalyje projektuojant pastatą, būtina įvertinti
esančią inžinerinių tinklų apsaugos zoną).
Pav. 15 VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių
Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detalusis planas. Teritorijos tvarkymo ir naudojimų režimų brėžinio
reglamentų lentelė. Projektuojamas sklypas nr. 15 (šaltinis: IAE)
Privalomieji
Privalomieji reikalavimai
Reikalavimai
Pagrindinė
Skly- tikslinė
Leistinas
Žemės naudojimo
Sklypo
Leistinas
po
žemės
žemės
būdas ir pobūdis
plotas, ha Leistinas
žemės
Privalomas
Nr. naudojimo
sklypo
statinių
sklypo
želdynų
paskirtis
užstatymo
aukštis, m užstatymo
plotas
intensyvutankumas**
mas
P – pramonės ir sandėliavimo objektų teritori15
Kita
2,326205
20
50 %
200 %
10 %*
jos. Kiti leistini naudojimo būdai – I
Pastabos:
1) * - ne mažesnė želdynų dalis nuo gamybos teritorijos ploto;
2) ** - rodiklis nustato didžiausią leistiną antžeminio ir/ar požeminio užstatymo tankumą;
3) Pilną teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimų reikalavimų ir veiklos apribojimų (reglamentų) lentelę žr.
detaliojo plano byloje (žr. Priedus).
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2) Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (patvirtinta LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu
Nr. 343) (žr.Priedus)
Pagal galiojančio VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir
4535/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detaliojo plano (Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo plano tvirtinimo 2010-05-19, Nr. ĮV-460) reglamentus,
projektuojamo sklypo galimas žemės naudojimo būdas ir pobūdis - pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos, kiti leistini naudojimo būdai – inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Projektuojamas sklypas patenka į IAE 3 km spindulio sanitarinę apsaugos zoną, kurioje pagal
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų (patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343), XIV.
dalies “Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos”, 63. punkto „Gamybinių objektų
sanitarinėse apsaugos zonose leidžiama“, 63.2. papunktį:
... leidžiama „63.2. statyti gaisrines, skalbyklas, pirtis, garažus, ne maisto produktų sandėlius,
administracinius pastatus, konstravimo biurus, darbuotojų mokymo pastatus, taip pat parduotuves,
valgyklas, poliklinikas, mokslinio tyrimo laboratorijas, kurios aptarnauja tą įmonę arba atitinkamo
pramonės rajono darbuotojus“.
Remiantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nuostatais, naujo pastato
projektuojamame sklype, patenkančiame į IAE sanitarinę apsaugos zoną, paskirtis yra galima ir tinkama šioje
teritorijoje.
5. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovautis, rengiant konkursinį
projektą
Projektuojant konkursinį projektą, privalu vadovautis šiais dokumentais (jų aktualiomis
versijomis):
1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
2. STR 2.01.02:2016 „Pastatų eneginio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
3. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
4. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.
5. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
6. Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”.
7. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501.
8. Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys statybos techniniai reglamentai ir statybos norminiai dokumentai.
Projektuojant konkursinį pastatą, taip pat privalu vadovautis šiais IAE galiojančiais teisės aktais,
tvirtinimais bei eksploataciniais dokumenais (žr. Priedus):
1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dokumentų archyvavimo tvarkos aprašas DVSta-0208-5.
2. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės DVSta-02512.
6. Bendrieji uždaviniai
1. Viena iš projektuojamo pastato paskirčių - palaikyti ryšius su visuomene ir visuomenės informavimo
priemonių atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, taip pat su visu IAE
personalu, informuojant apie įmonėje vykstančius procesus, pasiektus rezultatus, įgyvendinamas
reformas, įgyvendinamus eksploatacijos nutraukimo projektus ir kitą aktualią įmonės veiklą.
2. Siekiant užtikrinti efektyvų ir racionalų IAE eksploatavimo veiklos nutraukimui skirtų lėšų panaudojimą,
mažinti eksploatacinės veiklos sąnaudas ir esamų pastatų eksploatacines išlaidas, reikalinga pastatyti ir
įrengti naują pastatą kuriame būtų: IAE informacijos centras skirtas lankytojams bei įmonės veiklos
viešinimui, administracinės patalpos ir IAE personalo maitinimo užtikrinimui skirtos patalpos, atsižvelgiant
į sumažėjusi personalo kiekį.
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3. Sukurti visuomenei (lankytojams ir darbuotojams) atviras, patrauklias ir patogias pastato erdves,
sudarančias tinkamas sąlygas įvairiai veiklai, atsakančiai į Konkurso tikslus.
4. Pastato vidaus erdvių pritaikymas galimų/numatomų veiklų mobilumui ir universalumui.
5. Numatomame suprojektuoti pastate kurti į vartotojų poreikius orientuotas paslaugas, pasitelkiant
šiuolaikines technologijas ir netechnologinius kūrybinius sprendimus, diegiant inovacijas.
6. 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.
7. Rasti sprendimus ir sukurti koncepciją, kaip būtų galima projektinę teritoriją transformuoti į patrauklią,
šiuolaikinius poreikius atitinkančią erdvę.
8. Naujų lauko ir vidaus visuomeninių 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. Taip pat ervės turi būti pritaikytos bei „atviros”
visuomenei.
9. Planinė pastato struktūra turėtų užtikrinti lanksčias viešųjų 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.
10. Projektuojamas pastatas turi būti racionalus (racionali statyba bei eksploatacija), inovatyvus,
ergonomiškas, funkcionalus, patalpos išnaudotos efektyviai.
11. Būtina statinį derinti prie aplinkos, puoselėjant gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį, saugant nekilnojamąjį
architektūrinį, urbanistinį paveldą (LR architektūros įstatymas, 3 str., 2 p.).
7. Urbanistiniai uždaviniai
1. Vietą naujo pastato statybai projektuojamame sklype (detaliojo plano Teritorijos tvarkymo ir naudojimų
režimų brėžinyje žymimame Nr. 15; adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 12; unikalus
numeris 4400-2111-1348; kadastro numeris 4535/0002:34) pasiūlo konkurso dalyvis, remdamasis VĮ
„Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių
Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime, detaliojo plano sprendiniais, pateikiama topografine medžiaga ir
Konkurso Skelbėjo (VĮ IAE) užduotimi bei pageidavimais.
2. 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.
3. Projektuojamą pastatą ir sklypą integruoti į IAE struktūrą, sukurti prielaidas optimaliems lankytojų
srautams visais metų laikais.
4. Teikti modernius ir motyvuotus pasiūlymus dėl galimų naujų traukos taškų atsiradimo. Sukurtos viešosios
erdvės turi tapti gyvybingomis IAE erdvėmis, tenkinančiomis įvairaus amžiaus žmonių grupių darbo ir
laisvalaikio praleidimo (atvykstantys IAE lankytojai) poreikius.
5. Numatyti polifunkcinę erdvę šalia projektuojamo pastato galimo lankytojų srauto poreikiams. Pasitelkiant
kraštovaizdžio ir mažosios architektūros elementus sukurti jaukias viešąsias erdves. Tarp šalia
projektuojamo pastato numatomų viešųjų 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.
6. Numatyti priemones projektuojamos teritorijos gamtinių ypatybių išsaugojimui ir jų šiuolaikiniam
pritaikymui.
7. Sklype suprojektuoti norminį automobilių/autotransporto priemonių stovėjimo aikštelę/aikšteles
kasdieniams poreikiams bei užtikrinti lankytojų, darbuotojų, aptarnaujančio ir specialaus transporto
priemonių judėjimą sklype. Numatyti automobilių/autotransporto priemonių parkavimą bei judėjimą sklype:
- Norminį automobilių parkavimą žmonių su negalia automobiliams;
- Norminį automobilių parkavimą lankytojų ir darbuotojų poreikiams;
- Išlaipinimo aikštelę/parkavimo vietas 2-3 autobusams.
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P a s t a b a : Projektuojant automobilių/autotransporto priemonių stovėjimo aikštelę/aikšteles,
būtina įvertinti esamas aikšteles ir sklype esančių pastatų transporto priemonių parkavimo
poreikius.
8. Numatyti vietas norminiam dviračių statymui (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“).
9. Numatyti patogius aptarnaujančio ir specialaus autotransporto priemonių privažiavimus prie atskirų
pastato dalių, užtikrinant norminius gaisrinių ir kt. spec. tarnybų automobilių privažiavimus.
10. Rekomenduojama gerbti ir eksponuoti esamą reljefą – vengti dirbtinių terasų, atraminių sienučių.
11. 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.
12. Galima numatyti galimybę projektuojamo sklypo sutvarkymo projektą (Sklypo sutvarkymo (SP) projekto
dalį) realizuojant atskiru etapu.
13. 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.
14. Mažoji architektūra turi būti įdomi, šiuolaikiška, individualių sprendimų, pritaikyta rekreacinei lankytojų
veiklai ir, pagal galimybes, būti kuo labiau tinkama naudoti visais sezonais – ne tik šiltuoju metų laiku, bet
ir lyjant arba žiemą. Suoliukai, laisvalaikio leidimui pritaikytos žaliosios vejos ir pan. Viešosios erdvės turi
būti patogios, dinamiškos, kviečiančios praleisti laiką įvairiose veiklose. Projektuojamame sklype numatyti
tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio zonas, tinkančias visoms amžiaus ir socialinėms gyventojų grupėms
(žmonėms su negalia, vaikams, senjorams, t.t.). Ypatingą dėmesį skirti estetinei kokybei, vientisumui,
tolygumui, istorinės aplinkos komponentams, kuriamai funkcijai, inžinerinei infrastruktūrai. Projektuojamo
pastato prieigų viešosios erdvės turi būti saugios, ilgaamžės, komfortiškos, kokybiškos ir inovatyvios.
15. Naudoti gamtos išteklius taupančias technologijas, inovacines priemones, IT technologijas (pvz.
išmaniuosius informacinius stendus, bevielio ryšio zonas ar pan.).
Pav. 16 Numatyta projektuojamo pastato vieta sklype (Techninės specifikacijos rengėjo schema)
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8. Architektūriniai uždaviniai
1. Projektuojamo pastato erdviniai, funkciniai, estetiniai sprendiniai turi atitikti 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. Tikslas - sukurti funkcionalią erdvių, patalpų ir ryšių sistemą, kurioje patogiai derėtų edukacinės, utilitarios
ir visuomeninės veiklos, kurios atitiktų XXI a. informacijos centro reikalavimus.
4. Pagal pateiktą projektuojamo pastato būsimų funkcijų aprašą, pastate numatomos šios, galinčios veikti
autonimiškai, funkcinės pastato dalys:
- Lankytojų informacijos centras;
- Konferencijų salė;
- Personalo valgykla;
- Administracinių patalpų blokas.
Lankytojų informacijos centras, konferencijų salė, IAE personal valgykla, IAE administracinių patalpų
blokas turi būti atskiros, nepriklausomai viena nuo kitos veikiančios ir dirbančios įstaigos (pagal statybų
techninį reglamentavimą – vieno pastato atskiri korpusai arba pastato dalys), turinčios atskirus įėjimus,
apskaitas, personalą, t.t.
5. Jeigu tai reikalinga siūlomiems projektiniams sprendiniams, galima numatyti galimybę projektą realizuoti
etapais (pvz. išskiriant sklypo sutvarkymo (SP) ir/ar statinio architektūros (SA) sprendinius).
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 prajektuojamas pastatas numatomas vieno aukšto, o
aplinkinis esamas užstatymas pasižymi 3-4 aukštų pastatais. Siūloma vengti pastatui aptarnauti
numatomos inžinerinės įrangos talpinimo (vietų jai numatymo) ant pastato stogo/-ų.
8. Projektuojamas pastatas turi atitikti 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 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.
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, įstatytas į Prieduose pateiktas
fotopanoramas.
14. 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;
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- Tvarūs architektūriniai sprendimai.
9. Techno-ekonominiai uždaviniai
1. Bendras projektuojamo pastato plotas neturi viršyti 1800,00 m².
2. Projektuojamas pastatas vieno aukšto, be rūsio.
3. Projektuojamas pastatas turi atitikti galiojančius energetinio efektyvumo, sanitarinius, gaisrinės saugos
bei garso klasės reikalavimus, sprendiniuose turi būti panaudoti atsinaujinantys energijos šaltiniai.
4. Projektuojamo pastato funkcinių zonų (patalpų) poreikiai:
Eilės
Funkcinės zonos
Nr. (patalpos) pavadinimas

1.

Lankytojų
informacijos centras

2.

Konferencijų salė

3.

Personalo valgykla

4.

Administracinės
patalpos

5.

Serverinė

6.

Holai, koridoriai,
techninės, pagalbinės
pataplos
Viso:

Plotas m²

Aprašymas

1) Informacijos centro ekspozicijos įrengimui išskiriama
nuo 450,00 iki 500,00 m² ploto erdvė su natūraliu arba
be natūralaus apšvietimo, galinti priimti vienu metu iki 40
žmonių (lankytojų) grupe/-es.
450,00 - 500,00 2) Informacijos centro darbuotojų 4 darbo vietų patalpos
suformuojamos šalia ekspozicijos salės.
3) Informacijos centras projektuojamas šalia konferencijų
salės, su galimybe abi erdves transformuoti į vieną
bendrą erdvę.
1) Konferencijų salė projektuojama šalia informacijos
~300,00
centro, su galimybe abi erdves transformuoti į vieną
bendrą erdvę.
1) Visų valgyklos pagrindinių ir pagalbinių patalpų
užimamas plotas 390,00 - 450,00 m².
390,00 - 450,00 2) Valgykla skirta vienu metu aptarnauti 50 lankytojų.
3) Į valgyklą numatyti du įėjimus lankytojams – iš lauko ir
iš vidaus (bendro visoms funkcijoms holo).
1) Numatyti 62 darbo vietas.
2) Patalpos uždaro tipo (kabinetai).
~400,00
3) Numatyti 10,00 – 20,00 m² poilsio ir virtuvės patalpą/as.
1) Kompiuterinio tinklo įrangai (serverinei) skirti ne
40,00 – 50,00
mažiau 40,00 m².
1) Numatyti bendrą holą, iš kurio patenkama į pastato
atskirus funkcinius blokus (lankytojų informacijos centrą,
100,00 – 220,00
konferencijų salę, personalo valgyklą, administracines
patalpas).
1) Projektuojamas pastatas vieno aukšto, be rūsio.
~1800,00
2) Lankytojų informacijos centro zonoje numatyti
galimybę uždengti (užtamsinti) langus.

10. VĮ IAE naujo pastato statybos projektinių pasiūlymų parengimo konkurso darbo paskirtis bei
konkurso darbo sudėties, apimties, detalumo ir pateikimo reikalavimai
1. Konkurso darbo (stadija – Projektiniai pasiūlymai (PP)) paskirtis:
- Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros idėją;
- Naudoti kaip medžiagą informuojant visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą
projektavimą;
- Naudoti kaip medžiagą specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, kt.) nustatyti;
- Naudoti kaip medžiagą kitų projekto sudėtinių dalių projektuotojų parinkimo konkursui.
2. Konkurso darbo sudėties, apimties ir detalumo reikalavimai:
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2.1. Aiškinamasis raštas (ne daugiau 8-ių A4 formato lapų), kuriame nurodoma statinio statybos vieta,
statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai,
statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų kiekis,
vietų skaičius ir kt.), statinio statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė),
paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių
atitvarų parinkimo motyvai ir kita, nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis
energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir
apsirūpinimo šaltiniai. Aiškinamajame rašte taip pat atskleidžiama koncepcinė pastato ir jo aplinkos vizijos
idėja, paaiškinanti 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 turi būti aprašyti šie 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.

-

2.2.
-

-

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 (apimtis: komponuojama/pateikiama Generalinio plano su
projektuojamos teritorijos sutvarkymo pasiūlymais lape);
Generalinis planas su projektuojamos teritorijos sutvarkymo pasiūlymais, m 1:1000 (žemės sklypo su
gretima urbanistine aplinka planas (ant topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas,
susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai (esami, naujai projektuojami, inžinerinių tinklų pasijungimas
į projektuojamą pastatą – įvertinti inžinerinių tinklų apsaugos zonų dydžius), transporto priemonių
parkavimo vietos (apimtis: vienas A3 formato lapas);
Generalinio plano su projektuojamos teritorijos sutvarkymo pasiūlymais fragmentas, apimantis
projektuojamą pastatą ir šalia jo esančią aplinką sklype su detalizuotais sprendiniais, m 1:500 (ant
topografinio plano). Jame nurodomas statinio išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, mažosios
architektūros elementai, inžineriniai tinklai (esami, naujai projektuojami, inžinerinių tinklų pasijungimas į
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-

2.3.
-

2.4.
-

projektuojamą pastatą – įvertinti inžinerinių tinklų apsaugos zonų dydžius), transporto priemonių
parkavimo vietos (apimtis: vienas A3 formato lapas);
Pastato planai (aukšto ir stogo), m 1:200 (apimtis: du A3 formato lapai);
Pastato fasadai, m 1:200 (apimtis: vienas A3 formato lapas);
Charakteringi pastato pjūviai, ne mažiau dviejų, m 1:200 (apimtis: vienas A3 formato lapas);
Kompiuterine grafika išpildyti 3D erdviniai pastato ir projektinės aplinkos vaizdai – keturios privalomos
vizualizacijos, įstatytos į fotopanoramas (žr. Priedus), dvi – dalyvio nuožiūra (apimtis: trys A3 formato
lapai);
kita, konkurso dalyvio manymu, projekto idėjai atskleisti reikalinga informacija (apimtis: du A3 formato
lapai).
Maketas/-ai:
Pastato maketų (urbanistinio ir/ar tūrinio) neprašoma pateikti. Vietoje pastato maketų pateikiami
kompiuterine grafika išpildyti 3D erdviniai pastato ir projektinės aplinkos vaizdai, iš kurių būtų galima
aiškiai suvokti konkretaus konkursinio projekto (projektuojamo pastato ir aplinkos) idėją (keturios
privalomos vizualizacijos, įstatytos į fotopanoramas (žr. Priedus), dvi – dalyvio nuožiūra).
Skaičiuojamosios kainos nustatymas (pateikiama atskiru dokumentu – ne Aiškinamojo rašto
apimtyje):
Pateikti ir pagrįsti techninio projekto paruošimo skaičiuojamąją kainą;
Pateikti ir pagrįsti darbo projekto paruošimo skaičiuojamąją kainą;
Pateikti ir pagrįsti statinio statybos sąnaudų kainos skaičiavimus - sustambintą sąmatą (skaičiavimai turi
būti atlikti remiantis analogiškų statinių statybos kaštais rinkoje).
P a s t a b a: Maksimalus numatomas projektavimo ir statybos darbų biudžetas 1 530 000 eur be
PVM. Į šią sumą įtrauktos visos aplinkos tvarkymo ir visos su objekto statyba susijusios išlaidos.

3. Konkursinio darbo pateikimo reikalavimai (detalesnius pateikimo reikalavimus žr. Konkurso
sąlygose):
- Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egz., skaitmeninėje laikmenoje *.pdf formatu, per CVP IS;
- Skaitmeninėje laikmenoje (kuri pateikiama per CVP IS) *.pdf formatu pateikiama visa, Konkurso sąlygose
ir Techninėje specifikacijoje prašoma medžiaga: aiškinamasis raštas (apimtis: ne daugiau 8-ių A4 formato
lapų), situacijos schema ir generalinis planas (apimtis: vienas A3 formato lapas), generalinio plano
fragmentas (apimtis: vienas A3 formato lapas), pastato planai (aukšto ir stogo) (apimtis: du A3 formato
lapai), pastato fasadai (apimtis: vienas A3 formato lapas), pastato pjūviai (apimtis: vienas A3 formato
lapas), kompiuterine grafika išpildyti 3D erdviniai pastato ir projektinės aplinkos vaizdai (apimtis: trys A3
formato lapai), kita, konkurso dalyvio manymu, projekto idėjai atskleisti reikalinga informacija (apimtis: du
A3 formato lapai);
- Konkursinė medžiaga ant planšetų ar kitame spausdintame formate nepateikiama – visa medžiaga
komponuojama/maketuojama kaip sujungta skaitmeninė byla (laikmena), kurioje: aiškinamasis raštas A4
(297x210 mm) lapo (lapų) formate, grafinė dalis A3 (297x420 mm) lapo (lapų) formate, Techninėje
specifikacijoje prašoma sudėtimi ir masteliais. Skaitmeninėje laikmenoje (kuri pateikiama per CVP IS)
pateikiama suformuota byla *.pdf formatu.
P a s t a b a : Pateikiamos bylos nurodyto lapų kiekio privalu laikytis;
4. Atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos reikalavimus, Konkurso laimėtojas įsipareigoja:
- Be papildomo užmokesčio, per 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso laimėtojo paskelbimo, pateikti
Projektinių pasiūlymų bylą bei, iš anksto suderinus datą, dalyvauti Projektinių pasiūlymų viešinimo
procedūroje;
- Pateikti savo visą atspausdintą konkursinį projektą (bylą) ir kompiuterinę laikmeną *.pdf formatu
skaitmeninėje laikmenoje (CD, USB, kt.). Konkursinio projekto atspausdinta byla ir kompiuterinė laikmena
turi būti suformuotos kaip Projektiniai pasiūlymai (projekto statdija), kurių sudėtis aprašyta Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priede.
Kompiuterinė laikmena turi būti pasirašyta Projektinius pasiūlymus parengusių asmenų elektroniniais
parašais;
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- Atlikti visuomenės informavimo apie visuomenei svarbaus statinio, Teritorijų planavimo įstatymo 20
straipsnyje numatytais atvejais, numatomą projektavimą procedūras (viešojo susirinkimo pravedimo
procedūra, medžiagos po viešojo susirinkimo parengimas ir perdavimas Perkančiajai organizacijai
įkėlimui į IS „Infostatybą“).
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