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1. ĮVADAS 

1974 m. prasidėję Ignalinos atominės elektrinės parengiamieji darbai ilgainiui suformavo teritorijos, 
esančios pietinėje Drūkšių ežero pakrantėje (Drūkšių k., Visagino sav.) vaizdą. Laikui bėgant 
sovietmečiu statyti atominės elektrinės pastatai tapo morališkai pasenę, neatitnka daugelio šiuolaikinių 
pastatams keliamų reikalavimų. Projektu numatoma išanalizuoti esamą situaciją ir nustatyti realų 
poreikį Ignalinos atominės elektrinės administraciniam pastatui pastatyti. Projektuojamame sklype 
(un. Nr. 4400-2111-1348) reikalinga pastatyti ir įrengti naują administracinės paskirties pastatą su 
darbuotojams skirtomis patalpomis, informacijos centru, skirtu lankytojams bei įmonės veiklos 
viešinimui bei personalo maitinimo užtikrinimui skirtomis patalpomis. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio statybos vieta Elektrinės g. 12, Drūkšių k., Visagino sav. (un. nr. 4400-2111-

1348) 

Statinio pagrindinė naudojimo 
paskirtis 

Administracinės paskirties pastatas 

Žemės sklypo teritorijos 
naudojimo reglamento parametrai 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis Kita 

Statinio statybos rūšis Nauja statyba 

Projekuojamas pastatas Admistracinis pastatas su lankytojų informacijos centru, 
konferencijų sale ir valgykla 

 

3. PROJEKTO IDĖJA/ KONCEPSIJA 

 

3.1.Urbanistinė idėja 

Esama situacija  
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Projektinės vietovės urbanistinė ir esama architektūrinė situacija, remiantis funkcine bei vizualine 

analize- projektinei teritorijai (sklypui) būdinga – savarankiška urbanistinė struktūra, kurios centras 
yra suformuota viešoji erdvė. Teritorijoje pastatų išdėstymu nepririšta prie gretimai esančių 
pramoninių kvartalų užstatymo. Teritorija, kurioje projektuojamas administracinės paskirties pastatas, 
vyrauja pramoninio charakterio architektūra, įvairialaikiai, įvairių verčių, medžiagiškumų, skirtingų 
estetikų pastatai. Teritorijai būdingas uždaras negyvenamos teritorijos charakteris, neturintis jokių 
vizualinių ir fizinių projektinės teritorijos ryšių su vandens telkiniais. Projektuojamas sklypas pasižymi 
plokščiu paviršiumi, jame yra du administracinės paskirties pastatai. 

 

Urbanistinis integralumas ir idėja 

Siekiant atgaivinti ir suteikti gyvybingumo nykiai, pramoninei aplinkai, projektuojamas išraiškingas 
stačiakampio formos vieno aukšto su antresole pastatas, suteikiantis projektuojamai teritorijai 

urbanistinio žaismingumo. Projektuojamas pastatas darniai įsilieja į urbanistinį kontekstą. 
Stačiakampio forma pasirinkta atsižvelgiant į aplinkinį urbanistinį teritorijos užstatymą.  

Projektuojamo pastato sklypo sutvarkymo erdviniai, funkciniai, estetiniai sprendiniai atitinka 

galiojančių planavimo dokumentų, galiojančių įstatymų, teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus. 

3.2.Architektūrinė idėja 

Koncepsinė pastato ir jo aplinkos vizijos idėja- akcentine pastato vieta tampa gembė virš pagrindinio 
įėjimo į pastatą. Projektuojama gembė- tai antresolė, kuri yra pakabinta ant pirmojo aukšto. Joje 
įrengiama konferencijų salė. Projektuojamo pastato tūris- šiuolaikinės architektūrinė išraiška, 
atgaivinanti sovietmečiu užstatytą negyvenamąją teritoriją. Pastatas atitinka darnaus vystymo 
principus su anksčiau užstatytais statiniais. 

Projektiniai sprendiniai atspindi pastato integralumą urbanizuotoje aplinkoje. Centrinėje pastato dalyje 
projektuojama vidinė erdvė, šalia personalo valgyklos, kuri yra apželdinama. Dalį antresolės šlaitinio 
stogo numatoma apželdinti vijokliais ar kitais augalais, įrengiant alpinariumus, kitus laipiojančius 
augalus. Ši inovatyvi vieta yra pagrindinė pastato ašis, formuojanti jaukumo jausmą, pritaikyta visiems 
visuomenės nariams- tiek pastato lankytojų, tiek darbuotojų poilsiui, pietų petraukos ir kavos 
pertraukėlių praleidimui. Projektiniais sprendiniais užtikrinamas žmonių srautų judumas ir 
projektuojamų objektų prieinamumas. 

Ant antresolinio aukšto stogo numatoma įrengti saulės kolektorius, kurie aprūpintų pastatą reikiama 
elektros energija, bei stoglangius, pro kuriuos patekusi saulės šviesa užtikrintų reikiamą konferencijų 
salės apšvietą dienos metu. 

Vientisa architektūrinė idėja formuojama akcentuojant centrinę pastato ašį- įėjus į pastatą patenkama 
į lankytojų informacijos centrą, iš kurio galima patekti į vidinę erdvę (akcentinė pastato vieta),  bei į 
Ignalinos atominės elektrinės personalo valgyklą. Iš personalo valgyklos patenkame į rytinėje sklypo 
dalyje esantį kiemą- vidinę erdvę, pritaikytą lankytojų ir darbuotojų aktyviam poilsiui. 

4. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

 

4.1.Pastato funkcinis suplanavimas 

Funkcionalios pastato struktūros kūrimas- pastatas projektuojamas vieno aukšto su antresole, be rūsio. 
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Sukuriama funkcionali erdvių, patalpų ir ryšių sistema. Pirmame aukšte projektuojamas erdvus 567,50 

m2 lankytojų informacijos centras, galintis priimti apie 40 lankytojų (žmonių) grupes. Projektuojama 

erdvė su natūraliu apšvietimu, o esant reikalui numatoma galimybė uždengti (užtamsinti langus). 
Centrinėje lankytojų zonos erdvėje numatomi laiptai bei liftas į antresoliniame aukšte esančią 
konferencijų salę. Šalia lifto numatoma rūbinė, bei san. mazgų blokas. 

Šiaurinėje administracinio pastato pusėje projektuojamas IAE administracinių patalpų blokas, kuris 
yra atskirtas  nuo lankytojų centro. Į administracinių patalpų bloką patenkama pro šiauriniame pastato 
fasade esančias duris. Administracinėse patalpose numatoma 60 darbo vietų, patalpos yra uždaro tipo 
(kabinetai), šiaurės rytiniame pastato kampe projektuojama virtuvėlė-poilsio patalpa. Šalia jos- 

direktoriaus/-ės bei pavaduotojo/-jos kabinetai. Adminstraciniame bloke numatomas bendras 

koridorius iš kurio patenkama į pastato atskirus funkcinius blokus- lankytojų informacijos centrą, 
personalo valgyklą, administracines patalpas. Taip pat šalia kabinetų projektuojama serverinė 
kompiuterinio tinklo įrangai.  

Rytinėje ir centrinėje pastato dalyse projektuojama personalo valgykla su pagalbinėmis patalpomis ir 
pastato ašimi esančia vidine erdve, kurių bendras plotas yra 428 m2. Į valgyklą patenkama per pastato 
centre esančią vidinę erdvę, taip pat iš bendro koridoriaus, bei iš lauko. Valgykla yra skita vienu metu 
aptarnauti 56 lankytojus. 

Antresolėje projektuojama 267 m2 konferencijų salė, su 84 m2 holu, laukiamąja erdve. Taip pat 
anresolėje numatomi san. mazgai bei pagalbinė- techninė patalpa. 

4.2.Pastato medžiagiškumas 

Administracinio pastato fasadams naudojamos TECHLAM fasadinės akmens masės plokštės 5mm 

storio. Betono paviršiaus tekstūros. Fasadinių vitrinų stiklai skaidrūs, vietose, kuriose reikalingas 

patalpų užtamsinimas (sandėliavimo patalpos, persirengimo kambarys, iškrovimo zona, serverinė) – 

naudojamas tamsintas emalitinis stiklas. Pilmo aukšto stogas numatomas apželdintas, o ant antresolės 
stogo projektuojami saulės kolektoriai. 

4.3.Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendiniai 

 

Įvažiavimas į sklypą paliekamas esamas- iš pietinėje sklypo pusėje esančios Elektrinės g. Šalia pastato 
numatomos trys žmonių su negalia reikmėms pritaikytos automobilių stovėjimo vietos bei dvi vietos 
lankytojų autobusams. Vakarinėje sklypo dalyje projektuojama informacijos centro lankytojams skirta 
automobilių stovėjimo aikštelė, o priešais šiaurinį projektuojamo pastato fasadą numatoma 
automobilių stovėjimo aikštelė skirta administracijos darbuotojams. Rytinėje sklypo dalyje yra 

organizuojamas sunkiasvorio transporto privažiavimas prie pastato prekių iškrovimui. 
 

Sklype yra suprojektuoti norminis automobilių stovėjimo aikštelių vietų skaičius. Vadovaujantis STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele, automobilių 
stovėjimo vietų poreikis- 79 vt., suprojektuotas automobilių stovėjimo vietų skaičius- 53 vietos su 

galimybe praplėsti vakarinėje sklypo dalyje esančią aikštelę iki 89 stovėjimo vietų lankytojams ir 
darbuotojams. Slype numatomos 3 automobilių parkavimo vietos žmonėms su negalia, taip pat 2 
parkavimo vietos autobusams su išlipimo aikštele. 
Pagal STR 2.06.04:2014, administracinės paskirties pastatuose 250 m2 pagrindiniam plotui turi būti 
suprojektuota 1 dviračių stovėjimo vieta. Proejkte prie pagrindinio įėjimo į pastatą numatytos 8 
dviračių stovėjimo vietos. 
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Projektuojamos kiemelio  viešosios 

erdvės 

Vaikų žaidimo vieta Takai 

Privažiavimai prie projektuojamo 

pastato 

Erdvių planavimas Centrinė pastato ašis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Kiemelio sprendiniai 

 

Rytinėje sklypo dalyje kuriama polifunkcinė viešoji erdvė, skirta lankytojų bei įvairaus amžiaus 
žmonių grupių darbo ir laisvalaikio praleidimo poreikiams tenkinti. Kuriamos prielaidos optimaliems 

lankytojų srautams  visais metų laikais. Pasitelkiant kraštovaizdžio ir mažosios architektūros 
elementus kuriamos jaukios viešosios erdvės link kurių yra užtikrinamas patogus pėsčiųjų, žmonių su 

negalia bei dviračių patekimas. Kiemelyje projektuojami mažosios architektūros elementai- šviestuvai, 
suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai. Sukuriama jauki laisvalaikio praleidimo ir atokvėpio vieta. 
Įrengiami laipynės, pasivaikščiojimo takai. Aplinka yra pritaikyta žmonių su negalia poreikiams 

tenkinti ir aktyviam laisvalaikiui praleisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PASTATO ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, 
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ, ŽALŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ 
PANAUDOJIMO APRAŠYMAS 

 

Ant pastato antresolės stogo yra projektuojamos saulės kolektoriai, tiesiogiai konvertuojantys Saulės 
energiją į šilumą. Projektuojamas pastatas yra draugiškas aplinkai, įrengiamos šiuolaikinės gamtos 

išteklius taupančios technologijos. Šalia pastato yra numatytos inovacinės priemonės – išmanusis 
informacinis stendas, bevielio ryšio zona. 
 

6. PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

Pastato laikantieji elementai yra 300x300 mm gelžbetoninės kolonos, surenkamos gelžbetoninės 
perdangos, skiriančios pirmą aukštą nuo antresolės. Antresolės stogą laikančios konstrukcijos yra 
metalinės santvaros, kurių ilgis 16,8 m. Pastato viduje esantys laiptai projektuojami surenkamo 
gelžbetonio, šalia jų suprojektuota monolitinio gelžbetonio lifto šachta. Antresolės gembė yra 
kabinama ant metalinių sijų, perdengiama surenkamomis gelžbetonio perdangomis. 
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7. PASTATO PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI, PASTATO 

EKSPLOATAVIMAS 

Vandentiekis - siūloma numatyti prisijungimą prie esamo vandentiekio tinklo esančio už sklypo ribos 
(~35 m), pastatui numatytas vienas vandens įvadas. Vidaus gaisrų gesinimui numatyta vandenį 
užtikrinti iš centralizuotų tinklų. Lauko gaisrų gesinimui vandentiekį numatyti gavus prisijungimo 
sąlygas. galimi variantai:  
1. iš centralizuotų tinkle; 

2. įrengiant požeminius rezervuarus sklypo ribose. 

Buitinės nuotekos - siūloma buitines nuotekas iš pastato išleisti į esamą slėginį buitinių nuotekų tinklą 
esantį už sklypo ribos.   
Lietaus nuotekos - lietaus nuotekos nuo pastato stogo siūloma išleisti į planuojamą lietaus nuotekų 
infiltracinę talpą, sklypo ribose. Lietaus nuotekas nuo kietų dangų siūloma surinkti, išvalyti naftos 
gaudyklėje ir išleisti į planuojamą lietaus nuotekų infiltracinę talpą.  
Elektrotechnika - siūloma numatyti prisijungimą prie esamos TP, esančios gretimame sklype (~100m). 

prisijungimą būtina tinklinti gavus ESO sąlygas.  
Šilumos tiekimo tinklai - siūloma numatyti prisijungimą prie esamos antžeminės šilumos tiekimo 
tinklų trasos. Prisijungimo galimybes būtina tikslinti gavus prisijungimo sąlygas. Taip pat pastatas 

šiluma aprūpinamas natūraliais energijos šaltiniais: ant antresolės stogo projektuojami saulės 
kolektoriai, tiesiogiai konvertuojantys Saulės energiją į šilumą, šiuolaikinės gamtos išteklius 
taupančios technologijos.  
 

Visus tinklus patenkančius po planuojamais pastatais būtina demontuoti. visi išvardinti prisijungimai 
turi būti patikslinti gavus tinklus eksploatuojančių įmonių prisijungimo sąlygas.  
 

8. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

  

      

  

1. sklypo plotas 

  

m2 

  

   23262,0 
  

2. sklypo užstatymo intensyvumas 

  

% 

  

   21,73 
  

3. sklypo užstatymo tankis           

 

 

II SKYRIUS 

PASTATAI 

%   12,47   

      

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

  

  

  

  

  

  

2. Pastato bendrasis plotas.* 

  

m2 

  
   1946,41 
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3. Pastato naudingasis plotas. * 

  

m2 

  

   1946,41 
  

4. Pastato tūris.* 

  

m³ 

  

   9380,34 
  

5. Aukštų skaičius.* 

  

vnt. 

  

   1+antresolė 
  

6. Pastato aukštis. * 

  

m 

  

   9,40 
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