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Įvadas 
VĮ Ignalinos atominės elektrinės naujo pastato statybos projektiniai pasiūlymai parengti statiniui, 

kurio statybos vieta Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 12. Žemės sklypo kadastrinis numeris 

4535/0002:34. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamasis pastatas. Pastatas pagal 

savo paskirtį priskirtinas administracinės paskirties pastų pogrupiui. Žemės sklypo pagrindinė žemės 

sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Statinio statybos rūšis - naujo statinio statyba. Žemės sklype planuojama pastatyti ne tik 

administracinės paskirties pastatą, bet pastatui funkcionuoti skirtus inžinerinius statinius - 

inžinerinius tinklus (vandentiekio, nuotekų tinklus, elektros tinklus), kitus inžinerinius statinius 

(automobilių stovėjimo aikštelę). 

Projektuojamas naujas (visuomeninės paskirties) pastatas, kuriame planuojama: 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. 

Statinio techniniai ir paskirties rodikliai pateikti bendrųjų rodiklių lentelėje. 

Urbanistinė idėja 
IAE yra įsikūrusi taisyklingą struktūra turinčioje pramoninėje teritorijoje.  Į griežtą vertikalių ir 

horizontalių struktūrą įsipynęs pramoninio komplekso centras - aikštė. Į rytus nuo šios viešosios 

erdvės yra projektuojamas sklypas. Atsižvelgiant į tai, kad urbanistinė sistema ir pastatų architektūra 

atspindi teritorijos paskirtį, projektuojamoje teritorijoje išlaikoma taisyklinga struktūra, kuri organiškai 

įsilieja į supančią aplinką. 

          

 

Architektūrinė idėja 
Architektūrinė idėja - nuoga architektūra. Pagrindinis tikslas - minimaliomis architektūrinėmis 

priemonėmis perteikti pramoninės architektūros virsmą visuomenine. Šios idėjos įgyvendinimui 

naudojamos vizualinės, tūrinės, asociatyvinės priemonės. Pastatas skaidomas į tris pagrindinius 

tūrius, kurie atskiria funkcijas ir leidžia atpažinti, kad tikroji pastato paskirtis nėra pramonės. Idėjai 

tarnauja ir parinktas pastato medžiagiškumas bei koloritas. Betonas priartina prie pramoninių 

gretimybių, o medis ir stiklas suteikia visuomeniškumo, bei savo koloritu atkartoja gretimybių 

fasaduose sutinkamą spalvinį ritmą. Išvardintų priemonių visuma padeda pasiekti kokybišką estetinį 

rezultatą. 
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Pastato funkcinis suplanavimas 
Pastate suprojektuotos autonomiškai veikti galinčios funkcinės zonos: 

 Lankytojų informacijos centras; 

 Konferencijų salė (su galimybe prijungti prie lankytojų informacijos centro); 

 Personalo valgykla; 

 Administracinių patalpų blokas. 

          

Šios funkcinės zonos turi atskirus įėjimus, personalą, apskaitas. Patalpos planuojamos taip, kad jas 

jungtų vienas bendras holas, o vidiniai darbuotojų srautai nesikirstų su lankytojų srautais. Jos 

atskiriamos ir skirtingais tūriais, kurie suformuoja vidinį skverą. Skveras šiltuoju metų laiku 

panaudojamas valgyklos reikmėms - dalis staliuku išnešami į lauką. Taip pat čia įrengti gėlių gazonai 

su integruotais suoliukais, šiukšliadėžės, dviračių stovai bei interaktyvūs informaciniai stendai. 

Skvere numatoma bevielio interneto zona. 
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Administracinėje zonoje kabinetai išdėstomi vienoje eilėje išilgai, kas leidžia esant poreikiui keisti 

patalpų dydį. 

Pastato stogas taip pat išnaudojamas skirtingoms funkcijoms. Ant aukščiausio tūrio stogo (kad 

nebūtų vizualine tarša) įrengiama saulės jėgainė. Taip pat šis tūris tarnauja kaip užtvara nuo gatvės 

triukšmo eksploatuojant kitus stogus. Vidurinio tūrio stogas išnaudojamas ramiam poilsiui. Čia 

įrengtos pavėsinės, kurios suteikia galimybę mėgautis grynu oru ne tik saulei šviečiant, bet ir lietui 

lyjant. Didžiąją dalį stogo užima veja, o jos gale esantys želdiniai atitveria pakeliamas lysves, kuriose 

daržininkyste užsiimti gali administracijos ir valgyklos darbuotojai (daržininkystė padeda 

atsipalaiduoti, didina darbingumą), o užaugintos daržovės ir prieskoniniai augalai gali būti naudojami 

valgykloje gaminant maistą. Žemiausio tūrio stogas naudojamas kaip multifunkcinė erdvė. Čia 

įrengiama mobili pakyla, kuri gali būti naudojama kaip scena įvairiems koncertams, spektakliams. 

Taip pat šis stogas gali būti naudojamas kaip lauko kino teatras, parodų po atviru dangumi erdvė, o 

žiemą - kaip čiuožykla. Stogo erdvės yra prieinamos ne tik darbuotojams, bet ir visuomenės nariams. 

Ant stogo galima patekti liftu arba išoriniais laiptais. 

Pastato medžiagiškumas 
Projektuojam lankytojų centrui naudojamos dvi pagrindinės medžiagos - betonas ir medis. Betonas 

parinktas dėl esančios urbanistinės aplinkos, pramoninio konteksto. Medis – betonui “sušildyti”, 

pabrėžti nepramoninę pastato paskirtį. Šis duetas papildomas stiklo plokštumomis. 

Pastato išorei numatytos trisluoksnės gelžbetonio sienos jau gamykloje pagaminamos su izoliacine 

medžiaga, kurios storis parenkamas pagal užsakovo pageidaujamą varžą. Be to, gelžbetonio sienos 

pasižymi sandarumu ir šilumos akumuliavimo savybėmis, todėl pastatui apšildyti sunaudojama 

mažiau energijos.   

Trisluoksnės sienos išorinis sluoksnis liejamas formos apačioje - tai užtikrina matmenų tikslumą ir 

galimybę naudoti įvairias medžiagas. Pastato išorei parinktas Rekli paviršius. 

Gelžbetonio gaminiai su originaliais Reckli paviršiais gaminami naudojant specialiai pagamintas 

norimo rašto formas. 

Originalus Reckli paviršius yra tvirtas, kaip ir paprastas lygus betonas, todėl statybos aikštelėje 

tokios surenkamos konstrukcijos montuojamos greitai, didėja darbų efektyvumas, o paviršius 

nereikalauja jokio papildomo darbo statybos aikštelėje. 

Parinktas gamtinis įspaudo motyvas siekiant sušvelninti betono keliamą pramoninį įvaizdį, suteikti 

jam gyvybės. 

Lankytojų centro vidinės sienos projektuojamos iš viensluoksnių gelžbetonio sienų elementų, kurie 

gali būti tvirtinami prie konstrukcijos arba gali būti save laikantys. Viensluoksnių sieninių plokščių 

architektūrinis projektavimas praktiškai neribojamas. Interjerui naudojamos grafinio paviršiaus 

plokštės. Gelžbetoninės sienos su grafinio betono paviršiumi gaminamos pagal tam tikrą 

technologiją.  

Gelžbetonio gaminių grafinio betono paviršius yra dekoratyvus, bet tuo pačiu išlaiko visas savybes, 

būdingas konstrukcijoms su lygiu paviršiumi:  

 Betonas yra tokio stiprio, kuris reikalingas atitinkamoms konstrukcijoms. 

 Gelžbetonis armuojamas tokiu pat būdu, kaip ir konstrukcijos su įprastu paviršiumi – taigi jų 

konstrukcinės – projektinės savybės išlaikomos nepakitusios. 

 Grafinio betono paviršius yra ilgaamžis ir patikimas. 

 Sienos gaminamos gamykloje, kas leidžia garantuoti kokybinių parametrų kontrolę. 

 Gelžbetoninės konstrukcijos montuojamos greitai ir nesudėtingai. 
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Medis, kaip ir betonas, naudojamas natūralus. Tam, kad mediena tarnautų ilgai, parinkta deginimo 

technologija. Kad ir kaip skambėtų paradoksaliai - norint medieną apsaugoti, reikia ją apdeginti  tiek, 

kad apanglėtų jos paviršius. Japonai šią technologiją naudoja šimtmečiais ir vadina yaki sugi. 

Vakaruose ji išpopuliarėjo kaip japoniška, vadinama shou sugi ban vardu. O juk jau prieš kelis 

tūkstančius metų rąstai Europoje (taip pat ir Lietuvoje) būdavo apdeginami prieš juos naudojant 

statybai. Parinktas pats ryškiausias apdailos būdas -aiškiai matomos visos medžio rievės. Deginimo 

metu apanglėjęs paviršius stipriai nušukuojamas iki natūralaus medžio paliekant tik tamsias rieves. 

Paviršius padengiamas specialiai parinkta natūralia alyva. Spalvota alyva gali suteikti tokiai medienai 

šimtus skirtingų spalvų nuo natūralių iki pačių ryškiausių. Tai mažiausiai gamtos poveikiui atsparus, 

bet daugiausia šilumos ir jaukumo spinduliuojantis medis. 

Lankytojų centro sienos papildomos mediniais vitrininiais langais su stiklo paketais. Mediniai lango 

rėmai yra ne tik natūralūs, bet ir ilgaamžiai. 

    

 

Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai 
Prie projektuojamo pastato numatomos automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelės, dviračių 

stovėjimo vietos. Darbuotojų ir lankytojų patogumui numatomos dvi automobilių stovėjimo aikštelės 

- rytinėje pastato dalyje ir vakarinėje (kitoje gatvės pusėje), Abejose aikštelėse įrengiamos žmonių 

su negalia stovėjimo vietos ir elektromobilių įkrovimo vietos. Prie pastato esančios dviračių 

saugojimo vietos taip pat numatomos su galimybe pakrauti elektrinius dviračius, motorolerius ar 

paspirtukus.  

Pėstiesiems projektuojami šaligatviai, kurie jungia automobilių stovėjimo vietas su projektuojamu 

pastatu, aktyvaus poilsio zona bei  esamais elektrinės pastatais. Gatvės kirtimui numatomos 

pėsčiųjų perėjos. Formuojant lauko ir vidaus elementus vadovaujamasi universalaus dizaino 

principais. 

Pastato energetinė klasė, tvariųjų sprendinių panaudojimo aprašymas 
Lankytojų centras projektuojamas A+ energinio naudingumo klasės. Pastato šildymui numatomi 

šilumos siurbliai, kurie ne tik šildo šaltuoju metų sezonu, bet ir vėsina šiltuoju. Ant pastato stogo 

įrengiama saulės jėgainė, kurios pagaminta elektros energija panaudojama pastato apšvietimui. Nuo 

pastato stogų surenkamas lietaus vanduo, kuris naudojamas augalų laistymo sistemai ir tualetams. 

Rūšiuojamos atliekos, įskaitant ir kompostavimą. Kompostas panaudojamas ant stogo įrengtame 

darže. Lankytojų centras projektuojamas iš natūralių produktų - betono, medžio. Ties pastato langais 

įrengtos medinės atitvaros saugo patalpas nuo tiesioginių saulės spindulių, taip mažinamas 

energijos poreikis pastato vėsinimui. Šiam tikslui tarnauja ir pastato langai yra su saulės kontrole. 

Be to, iš vidaus langai yra su automatiškai valdomais roletais, kurių išmanioji valdymo sistema yra 

prijungta prie orų stotelės, esančios ant pastato stogo. 

Pastate numatoma įrengti vandenį taupančius vandens maišytuvus bei elektros energiją taupančius 

šviestuvus. 
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Aukščiau išvardytų priemonių visuma prisideda prie poveikio aplinkai mažinimo didinant ekologinį 

efektyvumą bei įgyvendinant darnaus vystymosi principą. 

Pastato konstrukcijų sprendiniai 
Pastato laikančio karkaso tipas pasirinktas mišrus, sudarytas iš trisluoksnių/vienasluoksnių gb sienų 

ir kolonų, kur reikalingos erdvės be pertvarinių sienų. Tokio tipo pastatas dėl surenkamų konstrukcijų 

bus ekonomiškas, greitai statomas, dėl didelio darbo našumo. Pastato laikančios yra vidinės ir 

išorinės sienos, kurios sudaro vertikalias standumo diafragmas. Pastato erdvinis standumas turi būti 

pakankamas atlaikyti horizontalių jėgų poveikį. Šitokį pastato erdvinė standumą užtikrina 

konstrukcijų įtvirtinimas pamatuose, standus perdangų/denginio diskas, paskirstantis ir perduodantis 

apkrovas vertikalioms diafragmoms. Perdangos konstrukcija sudaro horizontalią standumo 

diafragmą, todėl įmanomas bendras visų išorinių ir vidinių sienų, kolonų darbas. Trisluoksnes 

gelžbetonines sienas sudaro du sluoksniai tarpusavyje sujungti ryšiais su apšiltinimo medžiaga 

viduryje. Gamykloje padaroma surenkama sienų konstrukcija užtikrina kokybišką šiluminės 

izoliacijos ir išorinio sluoksnio įrengimą, kas reikalinga projektuojant ir statant aukšto energetinio 

efektyvumo klasių pastatus ir užtikrinti gerą pastato vizualinį vaizdą. 

 Remiantis inžinerine praktika pamatų konstrukcija siūloma poliniai pamatai su polius 

apjungiančiomis galvenomis/rostverkais, dėl mažesnių reikalingų žemės darbų sąnaudų, lyginant su 

kitų tipų pamatais ir gerų stipruminių pamatų savybių, pamatų pagrindui pasiekiant stipresnius 

gilesniuose grunto sluoksniuose esančius gruntus.   

Pastato pagrindinių inžinerinių tinklų sprendiniai 
Lietaus kritulių vanduo nuo pastato stogų surenkamas į sukaupimo rezervuarą, iš kurio, per 

nepriklausomą vandens tiekimo sistemą, būtų nukreipiamas į unitazus ir laistymo sistemą. 

Perteklinis lietaus vanduo  nukreipiamas į lauko lietaus inžinerinius tinklus. 

Lauko inžinerinius tinklus (vandentiekis, buitinės nuotekos, lietaus nuotekos) siūloma pasijungti į 

šiaurinėje dalyje esančius vandentiekio d110 ir nuotekų d200 tinklus. Išvalytas lietaus nuotekas 

siūloma išleisti į šiaurinėje dalyje esantį d1600 kolektorių. Prisijungimas prie šių tinklų galimas tik 

gavus gretimo sklypo savininkų ar naudotojų sutikimus bei prisijungimo sąlygas. Taip pat galimi kiti 

alternatyvūs inžinerinių tinklų prisijungimo būdai, kurie gali būti detalizuojami kituose projektavimo 

etapuose. Numatoma, kad orientacinis geriamojo vandens poreikis – 3,5 m3/h, karšto vandens 

paruošimui reikalingas energijos kiekis – 30 kW. Energijos poreikis šildymui – 60 kW. Energijos 

poreikis – 35 kW.  

Elektros energijos tiekimas būtų projektuojamas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 

išduotas prijungimo sąlygas atskiru projektu. Šiame pasiūlyme numatome, kad elektros energijos 

apskaitos skydas bus suprojektuotas šalia esamos transformatorinės pastotės TR-193.  

Naujai numatomam objektui elektros energijos tiekimas numatomas pagal III patikimumo kategoriją. 

Pagal skaičiuojamosios elektros apkrovų nustatymo metodiką numatomam objektui 

rekomenduojama apie 68 kW maksimali skaičiuojamoji galia. 

Įvadinį kabelį numatoma kloti žemėje PE vamzdyje, susikirtimo vietose su kitomis komunikacijose 

kabelį numatoma kloti įveriant jį į PE vamzdžius. 

Pastato eksploatavimo aprašymas 
Pastatas projektuojamas taip, kad jo eksploatavimas būtų kuo patogesnis ir reikalaujantis minimalių 

kaštų. 

Fasado apdailos sprendiniai atsparūs aplinkos poveikiams ir nereikalaujantys nuolatinės priežiūros. 

Numatytos išmaniosios lauko apšvietimo sistemos taupančios elektros energiją. Lietaus kritulių 

panaudojimas suteiks galimybę taupyti gamtinius resursus. Siūloma pastato valdymo sistema leis 
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sumažinti energijos sąnaudas ir užtikrins komfortą atskirose patalpose pagal užduotus mikroklimato 

parametrus: temperatūrą, oro drėgnumą, apšvietimą. 

Sprendinių racionalumas 
Pastato statybai numatytos trisluoksnės gelžbetonio sienos, kurios pagaminamos gamykloje 

užtikrina iki 2 kartų trumpesnį statybos laiką. Fasado apdailai pasirinktas gelžbetonio gaminiai su 

originaliais Reckli paviršiais suteikia pastatui išskirtinumo. Statinio projektavimo metu įvertinti 

inžinerinių sistemų sprendiniai racionaliai ir per trumpą laiką suteikia galimybę pastatyti statinį, taip 

sutaupant statybai skirtus kaštus. Tiek išorės, tiek vidaus sienoms paliekant natūralų betoną 

sutaupoma apdailos darbų, remonto išlaidos bei laikas. Panaudoti inžineriniai sprendimai leidžia 

taupyti vandens, elektros energijos sąnaudas. 

Sklypo ir pastato bendrieji rodikliai 
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

SKLYPAS 

Sklypo plotas m2 23262  

Sklypo užstatymo intensyvumas % 25  

Sklypo užstatymo tankis % 13  

PASTATAI 

Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 

butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 

skaičius, kiti rodikliai): 

Lankytojai informacijos centro patalpose 

Personalo valgykloje aptarnaujami lankytojai 

Administracijos ir lankytojų centro darbuotojai 

Konferencijų salės lankytojai 

 

 

 

Žmonių 

skaičius 

 

 

 

 

Iki 40 

Iki 50 

66 

56 

 

Pastato bendrasis plotas m2 1716,26  

Pastato naudingasis plotas m2   1716,26  

Pastato tūris m3 9275  

Aukštų skaičius vnt 1  

Pastato aukštis m 8,5  
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atviras projektinių pasiūlymų parengimo konkursasGeneralinio plano fragmentas   M 1:500



Kabinetas
137

Lankytojų informacijos centras
121

Konferencijų salė
118

89
00

17
30

0
13

20
0

Holas
102

Koridorius
106

Ventiliatorinė
124

Pasitarimų pat.
128

Vadovo kab.
129

Serverinė
125

Kabinetas
122

Katilinė
120

Kabinetas
130

Kabinetas
131

Kabinetas
132

Poilsio pat.
133

Kabinetas
138

Kabinetas
139

Kabinetas
140

Koridorius
126

Tambūras
142

Valgykla
103

Kabinetas
141

Vyrų WC
115

Elektros skydinė
119

Tambūras
127

Sutartinis žymėjimas
Administracija
Bendros erdvės
Konferencijų salė
Lankytojų informacijos
centras
Techninės  patalpos
Valgykla

Moterų WC
114

ŽN WC
113

Valytojos pat.
117

Virtuvė
104

Šaldytuvas
107

Valytojos pat.
109

Buities pat.
111

San. mazgas
112

Kabinetas
105

Tambūras
101

Šaldytuvas
108

Sandėlis
110

1-1

WC
135 WC

136

ŽN WC
116

Valytojos pat.
134

2-2

Archyvas
123

39
40

0

53215

17700 7000 28515

19700

3-3

Kabinetas
201

Kabinetas
202

Kabinetas
203

Kabinetas
204

Kabinetas
205

ŽN WC
207 Kabinetas

209
Kabinetas

210
Kabinetas

211
Kabinetas

212
Kabinetas

213

ŽN WC
208

Poilsio pat.
206

1-1 53215

Pirmo aukšto erdvė Pirmo aukšto erdvė

1 : 200

Aukšto planas1

1 : 200

Antresolės planas2

Patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

101 Tambūras 10.66 m²
102 Holas 94.85 m²
103 Valgykla 100.20 m²
104 Virtuvė 42.16 m²
105 Kabinetas 6.72 m²
106 Koridorius 15.24 m²
107 Šaldytuvas 3.13 m²
108 Šaldytuvas 3.13 m²
109 Valytojos pat. 2.64 m²
110 Sandėlis 4.80 m²
111 Buities pat. 8.96 m²
112 San. mazgas 5.16 m²
113 ŽN WC 4.20 m²
114 Moterų WC 15.64 m²
115 Vyrų WC 13.96 m²
116 ŽN WC 4.20 m²
117 Valytojos pat. 2.52 m²
118 Konferencijų salė 283.32 m²
119 Elektros skydinė 10.80 m²
120 Katilinė 23.40 m²
121 Lankytojų informacijos

centras
404.39 m²

122 Kabinetas 24.18 m²
123 Archyvas 8.33 m²
124 Ventiliatorinė 21.05 m²
125 Serverinė 40.09 m²
126 Koridorius 94.30 m²
127 Tambūras 4.10 m²
128 Pasitarimų pat. 24.02 m²
129 Vadovo kab. 16.20 m²
130 Kabinetas 24.02 m²
131 Kabinetas 24.02 m²
132 Kabinetas 18.64 m²
133 Poilsio pat. 14.89 m²
134 Valytojos pat. 2.28 m²
135 WC 3.99 m²
136 WC 4.75 m²
137 Kabinetas 24.02 m²
138 Kabinetas 24.02 m²
139 Kabinetas 24.02 m²
140 Kabinetas 24.02 m²
141 Kabinetas 24.02 m²
142 Tambūras 3.98 m²
201 Kabinetas 18.83 m²
202 Kabinetas 18.83 m²
203 Kabinetas 18.61 m²
204 Kabinetas 18.61 m²
205 Kabinetas 14.42 m²
206 Poilsio pat. 16.46 m²
207 ŽN WC 3.99 m²
208 ŽN WC 3.99 m²
209 Kabinetas 18.61 m²
210 Kabinetas 18.61 m²
211 Kabinetas 18.61 m²
212 Kabinetas 18.83 m²
213 Kabinetas 18.85 m²

1716.26 m²

NUOGAS

562,53 m²
146,03 m²
283,32 m²
428,57 m²

103,68 m²
192,13 m²
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