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Projektuojant naująjį Lietuvos banko kompleksą iš esmės atsižvelgiama į 
pakitusią urbanistinę situaciją. Lietuvos banko kompleksas projektuotas 
etapais 1983 -1997 metais – po paskutinės rekonstrukcijos greta iškilo 9a. 
daugiabutis gyvenamasis namas Žirmūnų g. 70C. Numatant naująją  Lietuvos 
banko administracinio pastato vietą atsižvelgta, kad aukštuminė pastato dalis 
darniau įsilietų į esamą bei būsimą kontekstą, užstačius detaliąjame plane 
numatytą Kareivių g., Žirmūnų g. kampą 4-6 aukštų komerciniu pastatu. Dėl 
šių priežasčių nauja pastato lokacija pasirenkama labiau atsitraukiant Šiaurės 
kryptimi tolstant nuo Žirmūnų g. 70C esančio devynių aukštų pastato, bei 
artėjant prie Žirmūnų gatvės, taip užtikrinant geresnį pastato matomumą 
įgyvendinus detaliajame plane numatytą užstatymą. 
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Pagrindinė pastato idėja – lengvas, tarsi sklendžiantis ore kubas, virš 
žalios kalvos. Pagrindiniai patekimai į pastatą projektuojami tarsi 
įpjovos reljefe, likusią dalį pirmo aukšto uždengiant želdintu stogu, 
taip įvertinant reikalavimą, kad penktasis fasadas puikiai matomas 
iš aplinkinių 9-12  aukštų pastatų. Pagrindiniam tūriui unikalumo 
suteikia du aspektai – išskirtinė atriumo erdvė, kurio vidinių erdvių 
medžiagiškumas ( gelsva medžio spalva) ir forma tarsi sukuria aukso 
luitų  iliuziją. Taip pat siekiant sustiprinti banko, kaip saugyklos, seifo 
įvaizdį – stengiamės antro – šaltojo fasado, konstrukciją ne maskuoti, 
bet atvirkščiai, aiškiai eksponuoti iškeliant ją į pastato išorę. Stiklas 
dekoruojamas švelniu šilkografijos raštu, dar labiau paryškinant pastato 
– mechanizmo iliuziją. Naktinis fasadų apšvietimas sprendžiamas 
panaudojant minėtas aliuminio konstrukcijas, suteikiant pastatui dar 
didesnį monumentalumo įvaizdį. 
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

Pastatas susideda iš keturių esminių funkcinių zonų:
1. Viešos erdvės, apimančios vestibiulį, konferencijų centrą.
2. Banko administracinę – 7 aukštų aukštuminę pastato dalį.
3. Cokolinio - pirmo aukšto dalis, skirta piniginėm operacijom, 
saugyklom.
4. Automobilių saugykla.

Cokolinio aukšto sprendiniai iš esmės atitinka keliamus reikalavimus, 
tačiau mes siūlome svečių patekimą organizuoti ta pačia kryptimi, kaip 
šiuo metu organizuojamas patekimas į kasų zoną, t.y. iš šiaurinės pastato 
pusės nuo Žirmūnų g. Vertinant, kad į tokio tipo pastatą lankytojų srautas 
yra ženkliai mažesnis nei darbuotojų srautai, manome tikslinga atskirti 
šiuos srautus. Todėl darbuotojų pagrindinis patekimas, tiek automobiliu, 
tiek viešuoju transportu ar kitais būdais butų organizuojamas iš pietinės 
komplekso pusės, lankytojų – šiaurinės. Atviroje lankytojams dalyje, 
be apsaugos ir patikros posto numatyti patekimai į konferencijų zoną, 
rūbinę, susitikimų su lankytojais kambariai bei sanitariniai mazgai. 

Uždaroje lankytojams zonoje cokoliniame aukšte numatyta valgykla, 
liftų holai, reprezentacinė fojė – skirta banko renginiams. 

Administracinė dalis tenkina keliamus reikalavimus, numatyti 55-90 
darbo vietų aukšte bei reikiamą pasitarimų kambarių kiekį, poilsio zonos 
planuojamos tiek atviroje atriumo dalyje tiek vidinėje biuro dalyje. Visi 
pasitarimų kambariai turi natūralų apšvietimą. Pastato schema tokia, 
kuri leistų maksimaliai perplanuoti pastatą pasikeitus poreikiams.
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PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS

Pastato išorės, fasadų konstrukcija pasirinkta dvigubo fasado sistema, 
užtikrinanti maksimalų natūralios šviesos kiekį patalpose bei naudojant 
šešėliavimo sistemas užtikrinti pastato mikroklimato stabilumą. Aklinom 
zonom naudojama „U – Glass ar lygiavertė sistema“. Cokoliniam 
aukšte dominuoja želdinto stogo vaizdas. Paryškinant kontrastą tarp 
atriumo erdvės ir likusio pastato, naudojamas skirtingo reflektyvumo ir 
skaidrumo stiklas. Papildomą išraišką pastatui suteikia antrojo fasado 
metalo konstrukcija, kuri atvirai eksponuojama. Pastato vidus iš esmės 
sudalintas į dvi skirtingų charakterių zonas – reprezentatyvi erdvė 
pirmajame/cokoliniame aukšte, kur dominuoja solidumą pabrėžiančios 
medžiagos, akmuo, betonas, stiklas, tamsus medis, bei darbo zona – 
šviesi, jaukesnė, kur naudojama daug medžio, kuriamos jaukesnės 
erdvės. 

Aplink administracinį korpusą numatytas stiklinio stogo žiedas, kuris dar 
labiau išryškina sklendžiančio ore kubo įspūdį.
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PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI

Želdintas stogas padės gerokai sumažinti kietų dangų sklype kiekį bei sumažins 
lietaus nuotekų poreikį. Visam pastate numatytas LED apšvietimas užtikrinantis 
minimalias elektros energijos sąnaudas. Pastate naudojamos tik sertifikuotos 
medžiagos tinkamos BREEAM, LEED ar kitam tvariųjų pastatų standartui. 
Didelis dėmesys skiriamas sklype esantiems želdiniams, faunai, florai. 
Apželdinimui parenkami mūsų klimatui atsparūs mažai priežiūros reikalaujantys 
augalai.
Didelis dėmesys skiriamas pastato akustiniam komfortui parenkant tinkamas 
interjero medžiagas, dvigubas fasadas apsaugo pastatą nuo išorinio triukšmo. 
Visi didelį triukšmą keliantys įrenginiai projektuojami patalpose, todėl nesukels 
neigiamo poveikio aplinkiniams pastatams.
Administracinės dalies šilto fasado palanginės zonos projektuojamos iš 
emalito, jų aukštis - ne daugiau kaip 80cm nuo grindų paviršiaus. Konkretus 
sprendinys numatomas atlikus pastato energetinį modeliavimą. 

Pagrindinis pastato karkasas – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Perdangoms naudojamas įtemptų lynų monolitas, leidžiantis sumažinti kolonų 
kiekį ir padidinti patalpų suplanavimo galimybes. Kolonos monolitinės. Pamatai 
parenkami įvertinus geologijos ataskaitą. Atriumo fasado sistema pakabinama, 
vengiant gniuždymo jėgų stiklui, paskaičiuota leistiniems įlinkiams, vėjo ir 
kitoms privalomoms apkrovoms. 

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI

Visame sklype numatyti keturi įvažiavimai – išvažiavimai. Siūlome papildomai 
išnaudoti erdvę tarp Lietuvos banko sklypo ir Daugiabučio gyv. namo adresu 
– Žirmūnų g. 70C sujungiant pagrindinio įvažiavimo kelią su pagalbiniu 
išvažiavimu, taip pat dalį parkavimo vietų numatant už sklypo ribų greta įėjimų. 
Visas pastato sklypas yra apsaugotas tvora bei numatoma teritorijos stebėjimo 
įranga. Įėjimo zonoms priartėjus prie sklypo ribų, jie tarnauja kaip atitvarai, 
tačiau numatoma papildoma apsauga (metaliniai barjerai) apsaugantys 
pastatą nuo mechaninio automobilio smūgio. Pagrindinis lankytojų srautas 
patenka į pastatą iš Šiaurinės pusės, greta numatytas ir sunkiojo transporto 
įvažiavimas per šliuzo principu sukurtą įvažiavimą. Darbuotojų transportas ir 
dviratininkai patenka į parkingą iš pietinės pusės, parkingas numatytas per du 
aukštus – cokolinį bei požeminį. Dviratininkų, pėsčiųjų srautai atskirti nuo kito 
autotansporto kaip tai numato BREEAM standartas. Parkingas suplanuotas 
taip, kad nebūtų pažeistas reikalavimas jo numatyti po likusia banko dalimi. 
Aptarnavimas – prekių, maisto atvežimas, atliekų išvežimas numatytas per 
atskirą požeminį aptarnavimo kiemą. 
Pastatas pilnai atitinka universalaus dizaino principui.
Evakuacija iš administracinės dalies sprendžiama per tarpinį lygį evakuojantis 
per žalią stogą.

ENERGETIKA. ATITKIMAS TVARUMO REIKALAVIMAMS.

Projektuojamas pastatas atitiks ne mažesnę kaip „B“ energetinio efektyvumo 
klasę rekonstruojamoje dalyje ir A++ klasę (A+, jei numatoma statybos rūšis 
- rekonstrukcija) naujai statomame pastate, kaip to reikalauja teisės aktai. 
Pasiekti šiuos reikalavimus padės naudojami atsinaujinantys energijos 
šaltiniai – saulės energija ir geotermija. Užtikrinti pastato sistemų stabilumą 
padės dvigubo fasado sistema su integruotomis žaliuzėmis taip pat išmaniai 
suprojektuotas atriumas, kuris tarnauja  kaip savotiškas termo- buferis, 
žiemos metu panaudojant pietinę saulės kaitrą patalpų šildymui, vasaros metu 
pasitelkus natūralius automatiškai valdomus vėdinimo principus tarnautų 
kaip buferinė erdvė, sauganti pietines patalpas nuo perkaitimo, taip vientisai 
subalansuojant visas pastato šildymo, vėdinimo, vėsos sistemas. Didelius 
žmonių kiekius galintys aptarnauti vestibiuliai yra atskirti nuo tiesioginių saulės 
spindulių taip vėlgi subalansuojant pastate esantį mikroklimatą. 



PASTATO EKONOMINIAI RODIKLIAI

BENDRIEJI PASTATO RODIKLIAI

LIETUVOS BANKO PASTATAI, ŽIRMŪNŲ 

G. 151, VILNIUS

MATO 

VIENETAS 

KIEKIS PASTABOS

SKLYPAS

Sklypo plotas m2 17465
Sklypo užstatymo intensyvumas Vnt. 0.89

Sklypo užstatymo tankis % 70 (0.699)

PASTATAI

Pastato bendrasis plotas m2 22669.05
Pastato antžeminis bendrasis plotas m2 15617.05 Tame tarpe  

automobilių 
saugyklos plotas 
– 3100 m2

Pastato naudingasis plotas m2 11298.2
Pastato tūris m3 114015
Aukštų skaičius Vnt. 9

Pastato aukštis m 35,0 Abs. Alt.= +162.56
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PASTATO PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ SPRENDIMAI. 
PASTATO EKSPOATAVIMAS

         Racionaliam pastatų eksploatavimui numatytos maksimaliai 
automatizuotos inžinerinės     sistemos, leidžiančios pastato energijos 
suvartojimą reguliuoti pagal pastato valdytojo pageidavimus. Bendram 
šilumos mikroklimatui pastatas sudalintas į tam tikro dydžio zonas 
kiekviename aukšte, kuriame temperatūrinio rėžimo stabilumą leis 
palaikyti programiniu būdu parinkta mažo temperatūrinio svyravimo 
sistema bei nuo išorinių saulės spindulių apsaugančios automatinės 
žaliuzės. ŠVOK sistema kombinuota šalčio sijų bei radiatorinė, su  
pirmajame aukšte numatytu grindiniu šildymu. Visuose administracinės 
dalies aukštuose numatytos pakeliamos grindys, užtikrinančios lengvas 
ir mažai kaštų reikalaujančias perlpanavimo galimybes.  Visame 
pastate numatyti sensoriniai vandens maišytuvai, leidžiantys sutaupyti 
vandens sąnaudas, gaisro gesinimo sistemos – saugyklose dujinis, 
administracinėje dalyje - garo (suveikimo atveju neužliejamas visas 
pastatas). Mažas santykinis fasadų plotas leis sutaupyti jų valymo kaštų. 
Parinktos medžiagos lengvai prižiūrimos – ilgaamžės (Life cycle cost). 
Apželdinimas nereikalaujantis didelės priežiūros. 

Bendras naujai statomo pastato antžeminės dalies plotas – 15617.05 
m2. Dėl ypač racionalios administracinės pastato dalies formos (kubas) 
ženkliai sumažinamas išorinio fasado ir bendro ploto santykis. Naujai 
statomo pastato fasado plotas apie 3100 m2, pastato fasado plotas 
tenkantis  bendram plotui lygus 0.36, tai racionalu ne tik investicine 
prasme, bet ir skaičiuojant pastato energetinį efektyvumą. 

Bendros investicijos EUR:

Nauja pastato dalis – 11 500 000,00 + PVM
Automobilų saugykla, rūsio patalpos – 2 500 000,00 + PVM
Rekonstruojama pastato dalis – 3 300 000,00 + PVM
Pastatų griovimas – 200 000,00 + PVM
Gerbūvis, lauko inžineriniai tinklai – 1 200 000,00 + PVM
VISO: 18 700 000,00 + PVM = 22 627 000,00 EUR.


