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2. OBJEKTO IDĖJA 

Per beveik 100 metų Lietuvos bankas išsigrynino savo tris pagrindines vertybes: atsakomybė, atvirumas ir aktyvumas. 
Šias vertybes norime užkoduoti architektūroje, kad jos atsispindėtų darbinėje aplinkoje ir skleistų savo dvasią 
darbuotojams. Naujai rekonstruotas pastatas taps ne tik Lietuvos banko architektūriniu simboliu, harmoningai 
įsikomponuojančiu į Žirmūnų urbanistinį audinį, bet kartu ir perteiks  esmines Lietuvos Banko organizacijos vertybes.   

3. URBANISTINIS SPRENDINIS 

Buvo pasirinktas vienalytis monumentalus tūris, kuris sukurtų 
morfotipinį perėjimą nuo šalia esančių stambių pramoninių bei 
paslaugų sferos pastatų iki  daugiaaukščių daugiabučių.  Įvertinus, 
kad aplinkui projektuojamą pastatą nėra vieno dominuojančio 
morfotipo, naujas daugiaaukštis administracinis korpusas 
projektuojamas centrinėje sklypo dalyje norint suteikti jam 
individualumo bei išskirti jį kaip kompozicinę dominantę. 

 

 

 

 

 

4. TŪRINIAI SPRENDINIAI 

Komplekso administracinis pastatas yra projektuojamas sklypo 
centrinėje dalyje, atokiau nuo Žirmūnų gatvės ir šalia esančių 
daugiabučių, išlaikant šalia esančių pastatų kompozicines ašis. Tai 
leidžia padalinti sklypą į dvi dalis: prie daugiabučių esančią žalią - laisvą 
nuo automobilių zoną, ir į priekinę – reprezentacinę, turinčią 
automobilių stovėjimo aikštelę. 

 

 

 

Norint suformuoti minkštesnį tūrinį perėjimą tarp greta esančių 
daugiabučių, pastatas skaidomas į dvi dalis. Formuojant minkštą 
kompozicinės ašies perėjimą nuo šalia esančių daugiaaukščių į kitoje 
gatvės pusėje esančius penkiaaukščius, viršutinis tūris yra  pasukamas. 
Taip pat, tai leidžia vizualiai sustiprinti įėjimo į pastatą kampą, žiūrint 
nuo pagrindinio įvažiavimo į teritoriją bei padidinti pastato matomumą 
nuo Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžos.  

 

Norint suformuoti aiškiai matomą įėjimą atvykstantiems per pagrindinį 
patekimą apatinė pastato dalis yra pakeliama ant kolonų. Užtikrinti 
pakankamam natūralios šviesos patekimui į visas darbuotojų zonas 
centrinėje pastato dalyje formuojamas atrijus. Skatinti darbuotojų 
aktyvų bendravimą aplink atrijų formuojamos poilsio zonos. Išnaudoti 
esamą vaizdinę panoramą, rytinėje pastato pusėje, įrengiama stogo 
terasa poilsiui.  
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5. PASTATO APŠVIESTUMAS IR VIZUALINIAI RYŠIAI 

Pastate projektuojami dviejų tipų atrijai: centrinis, kuris aprūpina šviesa, centre esančias, darbo vietas bei du mažesnio 
tipo atrijai, kurie skatiną aktyvų  bendradarbiavimą tarp įvairių skyrių darbuotojų bei sukuria kokybiško poilsio, valgymo 
ir darbo vietas. Taip pat apjungiant skirtingų aukštų poilsio zonas ir pirmo aukšto darbuotojų kiemelį į vientisą vizualinį 
kanalą sukuriami daugiaplaniai vizualiniai ryšiai, kurie išblaško darbo monotoniją.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PASTATO LANKYTOJŲ SRAUTAI 

Pagrindinis patekimas į sklypą yra formuojamas per apsaugos postą 
pietrytinėje sklypo pusėje. Patekus į teritoriją, darbuotojų automobilių 
srautas yra nukreipiamas į požeminę stovėjimo aikštelę (297 vietų). 
Lankytojų  taip gali automobilius statyti antžeminėje stovėjimo 
aikštelėje, kurioje yra numatytos 54 stovėjimo vietos. Dviratininkų 
takas numatomas prie dešinio pastato šono, kur yra suprojektuota 
dviratininkų rampa. Požeminėje aikštelėje yra numatyta dviračių 
stovėjimo zonos.  

 

 

7. PASTATO APTARNAVIMO SRAUTAI 

Iš Žirmūnų gatvės yra numatytas krovininio transporto techninis 
įvažiavimas į pastatą, numatyta galimybė per pastatą išvažiuoti į avarinį 
išvažiavimą arba pagrindinį įvažiavimą. Maisto, krovinių ir šiukšlių 
išvežimas  vyksta per pagrindinį apsaugos postą. Vakarinės pusės 
privažiavimu yra numatytas susisiekimas su virtuve, kur yra virtuvės 
maisto sandėliai bei virtuvės atliekų rūšiavimo patalpa. Šis pravažiavimas 
yra apribotas su automatiškai pasikeliančiais stulpeliais. Dešinėje yra 
numatytas paslėptas už fasado techninis kiemelis konferencijų salėms 
bei sunaikintų banknotu išvežimui. 

 

 

8. PASTATO FUNKCINĖ SCHEMA 

Lankytojai patenka į pastatą per pagrindinį įėjimą. Hole numatoma registratūra, laukiamasis bei pokalbių kambarys. 
Dešinėje pusėje numatomas konferencijų centras su atskira rūbine ir sanitariniais mazgais. Už konferencijų salės 
numatomas sandėlis ir jungtis su techniniu kiemeliu. Konferencijų salė projektuojama su galimybe padalinanti į dvi dalis.  
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Darbuotojai gali patekti į pastatą tiek per holą, tiek per rūsyje esantį patikros punktą, už kurio yra numatyti trys 
panoraminiai liftai. Pirmame aukšte, pietinėje pusėje yra numatomas vaikų kambarys su uždara lauko žaidimų aikštele. 
Prie registratūros vakarinėje pusėje yra numatoma valgykla su prie jos esančiu uždaru darbuotojų kiemu. Valgykloje 
numatomos stumdomos vitrinos, kad vasarą valgykla galėtų veikti kiemelyje. Taip pat uždarame kiemelyje yra 
numatomos kelios pavėsinės su stalais ir amfiteatras - nedideliems susirinkimams. Virtuvė projektuojama su niša 
švediškam stalui, kuri gali  paslepiama užuolaida. Šalia yra numatomas baras ir įėjimas į virtuvę. Prie virtuvės yra 
techninis koridorius, kuris jungia persirengimo kambarius, virtuvę, maisto atvežimo terminalą, šiukšlių išvežimo patalpą 
ir apsaugos postą. Koridoriaus gale yra numatytas techninis liftas, kuris yra kontroliuojamas iš apsaugos kambario. Šis 
koridorius gali būti naudojamas valytojams ir kanceliariniams produktams pristatinėti į pastatą.  

Darbo aukštuose kabinetai išdėstomi abipus koridoriaus. 2-4 ir 5-8 aukštai yra apjungti bendrais mažaisiais atrijais, kurie 
užtikrina susisiekimą ir skatina bendravimą bendrose poilsio zonose. Prie poilsio zonų yra numatytos virtuvės, posėdžių 
salės, tylos kambariai ir pokalbių nišos. Aštuntame aukšte yra numatomas  patalpos darbui su įslaptinta informacija, 
valdybos narių kabinetai bei darbo vietos. 

9. PASTATO INTERJERAS 

Norint pabrėžti tris Lietuvos banko vertybes: atvirumą, aktyvumą ir atsakomybę pastato interjeras projektuojamas kuo 
šviesesnis. Naudojamos šviesios gamtinės medžiagos, norint padidinti erdvės jausmą.   

ATSAKOMYBĖ 
Pastato tūrinis monumentalumas bei akmens apdaila suteiks darbuotojams bei  lankytojams tvirtumo ir atsakomybės 
pojūtį. Vidinės darbo zonos yra projektuojamos su permatomomis arba ažūrinėmis sienomis, norint suteikti kolegų 
matomumą, kas skatintu atsakingumą ne tik prieš organizacija, bet ir prieš savo kolegas 
 
ATVIRUMAS  
Vidinis atrijus, šviesi spalvinė gama, bendros laisvalaikio zonos bei permatomos arba ažūrinės pertvaros skatins pastato 
darbuotojus kuo daugiau bendrauti bei suteiks jiems atvirumo ir komandos pojūtį. 
 
AKTYVUMAS 
Didelis pasirinkimas skirtingo stiliaus darbo zonų, atviros laisvalaikio zonos su darbo vietomis skatins darbuotojus 
migruoti ir bandyti vis skirtingus darbo stilius, kas ženkliai padidins jų efektyvumą sumažinant darbo monotoniją. Taip 
pat stogo terasa, penktame aukšte, bei uždaras lauko darbuotojų kiemelis, pirmame aukšte leis pačiose sudėtingiausiose 
situacijose surasti ramybės oazę ir greitai atsistatyti neišeinant iš pastato teritorijos.  

 

Išskiriami trys pagrindiniai pastato zonų tipai. Priklausomai nuo savo paskirties, kiekvienos zonos interjeras savo 
medžiagiškumu stimuliuoja atitinkamus jausmus ir skatina tam tikras veiklas. Lankytojų zonoje yra puoselėjimas 
tvirtumo, patikimumo ir rimtumo pojūtis, o darbo zonose skatinamas atvirumas, ramybė ir dedikacija savo darbui. 

 

Pagrindinis iššūkis projektuojant intensyvaus darbo zonas yra triukšmas, todėl darbo zonos yra numatomos iš aukštos 
klasės garso izoliacijos medžiagų. Visi darbo zonų koridoriai yra projektuojami su kilimine danga. Lubos ir dalinai sienos 
yra numatomos iš garso absorbuojančių plokščių. Stiklinės pertvaros yra numatomos su garsą slopinančia plėvele. 
Atvirose patalpose tarp darbo zonų yra numatomos spintos. Baldams ir pertvaroms naudojama natūrali šviesi mediena. 
Darbo zonų vėdinimui naudojamos pasyvios šalčio sijos užtikrinančios komfortišką klimatą. 



SŪKIS 

LIETUVOS BANKO ADMINISTRACINIO PASTATO REKONSTRUKCIJOS KONKURSAS | 6 

 

10. DARBO ZONŲ TIPAI 

Atsižvelgiant į paskutinius darbo vietų projektavimo tyrimus buvo 
pastebėta, kad didžiausia problema yra monotonija, kuri atsiranda dėl 
skirtingų darbo vietų stygiaus. Tai stipriai sumažina darbuotojų 
produktyvumą.  

Šiuolaikinėje praktikoje tapo populiaru projektuoti besikeičiančias 
darbo zonas, kur darbuotojai turėtų galimybę patys rinktis ir keisti 
darbo zonas pagal esamą poreikį. Tai darbuotojams leidžia 
eksperimentuoti su skirtingomis darbo zonomis. Taip kiekvienas 
darbuotojas gali susirasti jam patinkančią darbo vietą bei sumažti 
stacionarių darbo zonų kiekį, pereiti prie lankstesnių modelių bei 
ženkliai padidinti savo produktyvumą. 

Dar viena problematiškiausia vieta šiuolaikiniuose biuruose yra tūrinė 
ir funkcinė monotonija. Vengiant atvirų darbo zonų ir sumaišant jas su 
konferencijų salėmis ir poilsio zonomis, galima ženklai padidinti 
mikroklimato kokybę. Įvedant kelias įstrižas sienas ir akcentus galima 
suteikti vidinėms erdvėms senamiesčio gatvių pojūčio, sukurti daugiau atsitiktinių ir nestandartinių vizualinių kampų. 

Norint skatinti darbuotojų judėjimą ir bendravimą su tolimesniais biuro darbuotojais poilsio zonos, kavos ir vandens 
aparatai yra išdėliojami skirtingose vietose. 

Yra siūlomi keli tipai darbo zonų:  

 Tyliosios zonos – projektuojamos maksimaliai iki 5 žmonių patalpoje. Yra pilnai uždarytos nuo triukšmo. Šioje 
zonoje yra numatomos darbo vietos darbuotojams, kurie turi mažiausią kiekį skambučiu, į kuriuos, esant poreikiui, 
atsakinėja už patalpos ribų, specialiai numatytose pokalbių nišose. Šios patalpos yra projektuojamos su padidinta 
garso izoliacija, yra naudojamos daugiau gipskartonio pertvaros, o ne stiklas. 

 Atviro tipo zonos – „open space“ tipo zonos, kur yra iki 15 darbuotojų. Patalpose yra leidžiama bendrauti, tačiau 
skambučiai yra atsakomi specialiose pokalbių nišose. Yra papildomai numatomos bendro naudojimo zonos, kaip 
kad poilsio kampas su kelias foteliais. 

 Aktyvios zonos – patalpos, kurios skirtios „brainstorm“ ir kūrybinėms grupėms, reikalaujančios daug pokalbių ir 
judėjimo. Šios patalpos projektuojamos didesnės, su mobiliais baldais bei spausdintuvo, mini virtuvėle bei kita 
reikalinga technika. 

 Laisvo stiliaus zonos – bendros patalpos skirtos ne tik poilsiui, bet ir darbui. Poilsio zonose, valgykloje, darbuotojų 
kiemelyje yra numatomi elektros lizdai bei interneto ryšis, leidžiantis darbuotojams dirbti jiems patrauklioje 
aplinkoje. Yra numatomi ergonominiai baldai, kurie leistų patogiai vykdyti veiklą. 

Darbo vietos yra įrengiamos su ergonominiais baldais. Numatomos stovinčios darbo vietos, mobilūs baldai bei pertvaros. 
Bendro naudojimo baldai yra įrengiami su galimybe dirbti prie jų. 

11. SUPLANAVIMO VARIACIJOS 

Pastato matmenys bei lanksti koridorinė sistema projektuojama taip, kad būtų įmanoma lengvai keisti darbo zonų tipus 
ir dydžius, pagal susidariusius naujus poreikius.  Visi darbo aukštai gali būti pilnai įrengti kaip „open space“ biuras arba 
gali būti įrengtas kabinetinis sudalinimas. Tačiau rekomenduojame vengti visiškų „open space“ - atvirų darbo vietų, 
apsiriboti maksimaliai iki 15 žmonių vienoje 
erdvėje.  

12. PASTATO APŽELDINIMAS 

Norint sumažinti vizualinį triukšmą šalia 
esantiems daugiabučiams bei suformuoti 
galimybę judėti aplink visą pastatą, galinė 
pastato dalis apželdinama. Taip pat visi 
viršutiniuose aukštuose esantys vėdinimo 
techniniai įrenginiai yra įleidžiami į specialias 
technines nišas, o likęs stogas uždengiamas 
saulės kolektoriais.  
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13. PASTATO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Pamatai – gelžbetonianiai gręžtiniai, rostverkai – 
monolitiniai gelžbetoniniai, atskirieji po kolonomis ir 
juostiniai po sienomis. 
Pastatas projektuojamas iš gelžbetoninių konstrukcijų. Yra 
numatomas gelžbetoninių kolonų tinklas vidutiniškai 7-8  
metro žingsniu. Perdangoms laikyti  yra naudojamos „delta 
beam“ sijos, norint paslėpti sijas monolitinėje perdangoje. 
Pastato bendrą stabilumą užtikrina standus gelžbetonio 
karkasas ir monolitiniai laiptinių ir šachtų standumo 
branduoliai. 
 Vidinės patalpų pertvaros yra projektuojamos iš lengvų, 
greit išmontuojamų konstrukcijų arba patalpos atskiriamos 
su mobiliomis pertvaromis ir baldais. 
Projektuojamas kasetinis fasadas su hibridine dvigubo 
fasado sistema. Tokio tipo fasado naudojimas leidžia 
padidinti statybos darbų greitį bei eksplotacijos kaštus. Taip 
pat tai stipriai sumažins dvigubo fasado priežiūros darbus ir 
užtikrins saulės kontrolę. Papildomai saulės kontrolei bus 
pasitelktos specialios plėvelės ir stiklo dangos kartu su 
automatinėmis žaliuzėmis. Siūlome naudoti žaliuzes 
integruotas į hibridinę dvigubo fasado sistemą.  
 

 

 

 

 

 

 

 

14. PASTATO TVARUMAS 

Pastatas projektuojamas taip, kad gautų, kiek įmanoma daugiau dienos šviesos. Pastato pietinė pusė projektuojama su 
tankesniu fasadu, praleidžiant mažiau kaitrios saulės. Ant stogų maksimaliai montuojami saulės elementai, nukreipti į 
pietus.  
Po pastatu siūlome įrengti vertikalių geoterminių gręžinių sistemą su šilumos siurbliu. Geoterminė sistema – kaip 
pagrindinis šilumos ir vėsos šaltinis. Šalčiausiomis metų dienomis trūkstamą šilumos dalį galima paimti iš miesto šilumos 
tinklų. Kiekviena pastato zona turi atskirą termostatą.  
Vandeninis grindinis šildymas yra efektyvi priemonė naudojanti žematemperatūrę šilumą ir vėsą gaunamą iš 
geoterminės sistemos. Grindinis šildymas leidžia lanksčiai planuoti ir naudoti erdves, kuriose nėra radiatorių ar 
konvektorių. Vidinis atrijus naudojamas kaip natūrali vėdinimo sistema, kuri vasarą pastatą aušina, o žiemą - sukuria 
šilumos masę, mažinančią pastato šildymo poreikį. Siūlome naudoti vėdinimo įrenginius su integruotais šilumos 
siurbliais. Sistema suteikia galimybę naudoti šildymą šaltuoju metų laiku ir vėsinimą šiltuoju metų periodu. Šildymui 
reikalingas šildymo kaloriferis, kad prie žemų temperatūrų veiktų šildymo funkcija. 
Pastate numatoma lietaus panaudojimo sistema. 
Pastate karštas vanduo planuojamas ruošti centralizuotai, saulės kolektoriai siūlomi kaip šaltinis skirtas vandens 
šildymui. 
Pastato konstrukcijoms, apdailai ir kt. naudojamos aplinkai draugiškos statybinės medžiagos, kurios turi kaip galima 
mažesnį neigiamą poveikį aplinkai 
Pastate numatomas atliekų rūšiavimas.  
Stiklo, popieriaus/kartono, plastiko, metalo, su elektra susijusios atliekos (elektros prietaisai, laidai, pan., kenksmingos 
atliekos, organinės/maisto, bendrosios atliekos.  
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15. PASTATO EKONOMINIAI-TECHNINIAI RODYKLIAI 

Užstatymo plotas: 5950 m2 

Užstatymo tankis: 33% 

Užstatymo intensyvumas: 0.8 

Pastato statybinis tūris: 99440 m3 

Pastato bendras ir naudingas plotas: 24265  m2 ir 15090 m2 

Požeminės dalies plotas: 10610m2 

Parkavimo vietų skaičius: 352 (297 – požeminės aikštelės vietos, 54 – antžeminės aikštelės vietos) 

Dviračių stovėjimo vietos – 50 vnt. 

Darbo zonų plotas – 5996 m2 

Vidutinis darbo plotas vienam darbuotojui – 10,61 m2 

Maksimalus pastato aukštis: 35.00 m 

Aukštų skaičius: 8 (ir požeminis aukštas) 

Pastato atsparumas ugniai: I 

Energetinio naudingumo klasė: A++ 

Pastato akustinio komforto klase: A 


