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1. Urbanistinė idėja 

 

Projektuojamas biuro pastatas  yra Lvovo g. 21A ir yra įtrauktas į šiuolaikinio Vilniaus 

verslo centro Šnipiškių rajone sudėtį. Šiuo metu objektas yra nebaigtos statybos sklypas, 

kuriame yra kelis metus nevystoma pamatų duobė 

Pietinėje ir vakarinėje skypo dalyje eina Lvovo gatvė. Šiaurėje ir rytuose yra esami 

pastatai. 

Sklypas puikiai matomas iš daugelio Vilniaus apžvalgos vietų. Pagal miesto planavimo 

idėją miesto verslo centro siluetas sudaro „architektūrinę kalvą“. Šiuo metu architektūros 

kalvos siluetas nėra baigtas, o pagrindinis projekto uždavinys - jį papildyti nepažeidžiant 

bendros koncepcijos. 

Planuojamas pastatas yra svarbus miestocentro kompozicijos elementas. Be to kad 

pastatas formuoja miesto verslo centro siluetą, jis užbaigia Lvovo gatvės kompoziciją nuo 

Linkmenų gatvės iki posūkio į Konstitucijos prospektą ir yra svarbus miestotvarkos akcentas. 

 

(schema – panorama nuo Baltojo tilto) 

Pastato siluetą didžiąja dalimi lemia sanitariniai ir higienos reikalavimai, keliami norint 

normalizuoti netoliese esančių gyvenamųjų pastatų  funkcionavimą. Taigi, nuo šiaurės link 

pietų pastatas palaipsniui didėja, pasiekdamas didžiausią aukštį pietvakariniame taške. Šis 

sprendimas padės subalansuoti Konstitucijos prospekte esančio pastato „Arfa“ poveikį, kuris 

kyla iš pietų į šiaurę. 

Prognozuojamas tūris yra orientuotas į istorinį Vilniaus centrą. 

Projektuojamo pastato teritorija yra prieinama automobilių  ir dviračių transportui. 

Pėsčiųjų takai yra saugūs, be bortų ir bordiūrų. 
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Dėl kintamo aukščio ir spalvinio sprendimo pastatas tyliai prisitaiko prie Vilniaus verslo 

centro silueto. Tuo pačiu metu, dinamiška projektuojamo objekto išvaizda yra pajėgi teigti 

įvairovę, netrukdant kuriamam verslo centro siluetui. 

 

2. Architektūrinė idėja 

 

Pagrindinė Architektūrinė idėja – Vertikalus Vilniaus parkas. Mes pavadinome pastatą 

„V.Park“, kur V = Vilnius ir V = vertikalus. Pietinėje pastato dalyje esančio Jono Jablonskio 

skvero žaluma įsiskverbia į pastatą ir spirale apjuosdamas  naująjį pastatą formuoja vertikalų 

parka. 

Pastatas įrengtas taip, kad kiekviename aukšte yra terasa, kurioje yra kraštovaizdžio 

elementai (medžiai krūmai, veja). Kiekvienoje terasoje yra panoraminė vitrina, kuri karštu oru 

gali būti transformuojama taip, kad terasa būtų visiškai atvira. 

 

Iš eilės kylančių terasų sistema sudaro vertikalų parką. 

Pastato pusėje, priešais istorinį miesto centrą, nuo 12 iki 15 aukštų, gretimų biurų 

naudotojams yra uždaros VIP terasos. 

Projektuojant atsižvelgiama į higienos reikalavimus, keliamus minimaliai insoliavimo 

trukmei netoliese esančiuose gyvenamuosiuose pastatuose. Atlikti patikros skaičiavimai, 

patvirtinantys projektuojamo tūrio ir erdvės sprendimo atitiktį insoliacijos reikalavimams. 

Pastato insoliacijos trukmė numatoma pagal konkurso 10 priede nurodytiems 

gyvenamiesiems butams šiais adresais:. Kalvarijų, 26, g. Kalvarijų, 37, g. Kalvarijų, 31, 
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esantiems nepalankiausiose sąlygose, projektuojamo objekto atžvilgiu. Šių butų insoliacijos 

trukmė yra mažiausiai 2 valandos, atitinka STR 2.02.01: 2004 213 punkto reikalavimus. 

 

 

3. Pastato funkcinis suplanavimas 

 

Funkciškai pastatas suskirstytas į 3 pagrindinius blokus: 

• požeminė automobilių stovėjimo aikštelė; 

• įkomponuota į antžeminius aukštus automobilių stovėjimo aikštelė; 

• biuro blokas 
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Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė yra įrengta 3 požeminiuose lygiuose ir yra 

skirta laikyti 180 automobilius, iš kurių 50 yra įrengtos naudojant parkavimo  sistemas, tokias 

kaip “Klaus” (arba analogiškos).e.puslapis – www.klaus.lt 

 

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama su pusaukščiais. Įvažiavimas į 

automobilių stovėjimo aikštelę projektuojamas šiaurinėje pastato dalyje, dviejų eismo krypčių 

rampa. Ryšys tarp pusaukščių  vyksta naudojant 2 dvigubas rampas. Lankytojai evakuuojami 

laiptais ir šaligatviais palei rampas. 2 iš keturių pastato keleivių liftų sustoja požeminiuose 

aukštuose. Vienas iš šių liftų gali būti priešgaisrinis. 

 Be automobilių saugojimo patalpų, požeminiuose aukštuose yra techninės patalpos, 

sandėliavimo patalpos ir gaisrinis rezervuaras. 

Antžeminis garažas yra 2–5 aukštuose ir skirtas saugoti 60 automobilių. Patekimui į 

parkavimo  aukštus, yra įrengtas automobilių keltuvas. Patekimas į jį iš pastato kiemo. 

Evakuacija numatoma atskira laiptine ir per gretimą gaisrinį skyrių įrengiant evakuacijos kelyje 

tambūrus – šliuzus su viršslėgiu. Be automobilių parkavimo, antžeminėje automobilių 

stovėjimo aikštelėje yra numatytos techninės patalpos. 

 Jei reikia pertvarkyti vieną iš antžeminės automobilių parkavimo aikštelės aukštų, į 

biurą, tai lengva padaryti, nes automobilių stovėjimo aikštelė yra toje pačioje altitudėje, kaip ir 

gretimos biurų patalpos. Tokiu atveju rekomenduojama atlikti tokią rekonstrukciją pradedant 

nuo viršutinio automobilių stovėjimo aikštelės aukšto. 
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Pastato biuro dalis yra 1-20 aukštų. Įėjimas į pastatą projektuojamas vakarinėje pusėje. 

Lankytojai įeina į vestibiulį su recepcija, iš kur patekama į liftų holą, taip pat į 2 aukštą, kuriame 

yra fojė. Be to, įėjimas į vestibiulį yra tiesiogiai sujungtas su kavinės sale, kuri taip pat turi 

atskirą įėjimą iš pietinės pastato pusės. Kavinės patalpų aptarnavimas vyksta per kiemą. 

Virtuvėje yra natūralus apšvietimas. 

Dviračių saugojimui pirmame aukšte yra numatyta dviračių stovėjimo aikštelė, skirta 80 

dviračių. Greta dviračių parkavimo aikštelės yra 2 persirengimo kambariai su dušais ir 

tualetais. Dviratininkų įėjimas numatytas iš kiemo tiesiogiai į dviračių stovėjimo erdvę. 

Dviratininkai išeina iš savo drabužinių ir patenka tiesiai į fojė. 

Be to, pagal užduotį reikalingi  apsaugos kambarys, persirengimo kambarys, rūkymo 

kambarys, dyzelinio generatorius vieta ir kt., numatyti pirmame aukšte 

Vertikaliam ryšiui tarp aukštų suprojektuoti 4 keleiviniai liftai ir 1 aptarnavimo(gaisrinis) 

liftas su galimybe gabenti prekes. Aptarnavimo  liftas turi atskirą patekimą iš kiemo pusės. 

Aukštesnėje pastato dalyje visi liftai sustoja nuo 1 iki 17 aukštų. 18–20 aukštuose lieka tik 2 

liftai (vienas keleivis ir vienas tarnybinis). Be liftų, vertikaliam pastato ryšiui užtikrinti bei 

žmonių evakavimui iš pastato gaisro metu, numatoma 2 laipinės. Evakuacijai iš 17-20 aukštų 

įrengta papildoma laiptinė, iš kurios 17-ame aukšte yra išėjimas į kitą laiptinę, kuri nusileidžia į 

pirmąjį aukštą. 

Prieiga prie visų terasų ir stebėjimo platformų numatoma iš biuro patalpų. 

Biurų patalpos kiekviename aukšte yra skirtingos, todėl potencialus nuomininkas galės 

pats pasirinkti tokias patalpas, kurios labiausiai atspindi jo poreikius. 

 

4. Pastato medžiagiškumas 

 

Fasadų apdailai  numatyta naudoti ventiliuojamą fasado sistemą su vėdinamu oro tarpu. 

Apdailai siūlome rinktis natūralau akmens plokštes.  Kaip alternatyvą galima būtų naudoti 

parenkamas keramikines  plokštes.  Apdailos medžiagos tvirtinimas - paslėptas. 

Patalpų natūraliam apšvietimui naudojamos vitrininės fasadų sistemos.  Jos įrengiamos 

0,8 m aukštyje virš grindų ir 0,3 m žemiau lubų.  Nepermatomos vietos užpildomos 

nepermatomu stiklu, už kurio įrengiama apšiltinta zona. Šis sprendimas leidžia vienu metu 
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sumažinti šilumos nuostolius, apsaugoti gretimus aukštus nuo gaisro plitimo ir paslėpti 

šildymo įrenginius. 

Priimti fasado sprendimai yra optimalūs energijos vartojimo efektyvumo požiūriu 

(sumažėjęs šilumos nuostolių, patalpų perkaitimas dėl pernelyg didelio stiklinimo) ir 

priešgaisrinė sauga (visos fasadų medžiagos yra nedegios, fasado paviršiaus medžiagos riboja 

gaisro plitimą). 

Pastato stogas daugiausia eksplotuojamas. Stogo dangos – terasinės lentos ir g/b 

plytelės. Didelė eksploatuojamo stogo dalis yra apželdinta. 

Vidaus apdailai turėtų būti teikiama pirmenybė natūraliom medžiagom - natūralaus 

akmens, medžio ir stiklo deriniui. Interjero sprendimai turi būti tinkami kliento vardui, 

šiuolaikiški, bet saikingi, minimalistiniai ir harmoningi fasado sprendimams. 

 

5. Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai 

 

Sklypas yra palankioje vietoje, atsižvelgiant į transporto prieinamumą. Viešojo 

transporto stotelės yra nedideliu atstumu ir yra gera alternatyva asmeninėms transporto 

priemonėms. 

210-240 m spinduliu nuo projektuojamo pastato yra autobusų maršrutų Nr. 3G, 4G, 30, 

43, 46, 52, 56, 63, 88, 88, 89, 105N ir troleibusų maršrutai. Be to, aplinkinėje teritorijoje  yra 

automatinis dviračių nuomos centras, gausu “city bee” nuomojamų paspirtukų. 

Šalia Konstitucijos prospektui yra esamas dviračių takas. Be to, miestas suplanavo 

dviračių takus Lvovo, Lecho Kačinskio, gatvėmis, kurios užtikrins patogų pasiekiamumą 

dviračiais. 

Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės suteikia galimybę lankytojams ir darbuotojams 

naudotis privačiomis transporto priemonėmis. 

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė yra įrengta trijuose pastato požeminiuose 

aukštuose.  Įrengta 180 automobilių stovėjimo vietų. Įėjimas / išvažiavimas - dviguba rampo į 

Lvovo gatvę.  
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Viršutinė automobilių stovėjimo aikštelė yra 2-5 aukštuose ir yra skirta 60. automobilių. 

Įėjimas / išėjimas yra iš vidinio kiemo pusės, naudojant automobilių liftą, jungiantį 1–5 

aukštus. 

Dviratininkams suteikiama prieiga iš kiemo. Dviračių saugojimo patalpose įrengta 80 

dviračių vietų stovėjimo aikštelė. Dviračių parkai yra šalia dviratininkų persirengimo kambarių 

bloko. 

 

6. Pastato A+ energetinės klasės, energiją taupančių sprendinių, atsinaujinančios 

energijos šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas 

 

Buvo numatyti šie veiksmai ir inžinerinės bei techninės priemonės, siekiant užtikrinti, 

kad suprojektuotas pastatas atitiktų A+ klasės pastatų reikalavimus ir būtų 

tvarus(sustainabilus): 

• statybinių darbų taršos mažinimas statybos ir montavimo darbų metu; 

• efektyvios izoliacijos ir šilumos nuostolių mažinimas dėl nepermatomų fasado dalių 

izoliacijos; 

• energiją taupančių fasadų stiklų naudojimas; 

• terasų sodininkystė; 

• lauko apšvietimo kryptinių šaltinių parinkimas siekiant išvengti neigiamo poveikio 

aplinkinių gyvenamųjų pastatų gyventojams; 

• atliekų rūšiavimas į 4 grupes ir jų laikymas pastato viduje, nenaudojant atvirų plotų 

gatvėje; 

• modernių valdymo ir valdymo sistemų inžinerinių sistemų BMS (pastatų valdymo 

sistemos) naudojimas, kuris leis pastatui veikti automatiniu režimu. Tokio veikimo 

pagrindas yra pastatų inžinerinių sistemų veikimo automatinio valdymo ir stebėjimo 

scenarijai, kuriuos galima koreguoti ir keisti atsižvelgiant į pastato veikimo būdą kaip 

visumą ar atskiras patalpas; 

• užtikrinti optimalų patalpų vėdinimą, naudojant labai efektyvų šilumos atgavimą iš 

vėdinimo sistemų pašalinamo oro; 

• dalis pastato šilumos energijos gaunama naudojant šilumos siurblius; 
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• sistemos, skirtos stebėti ir apsaugoti nuo šaltnešio nuotėkio, naudojimas; 

• vandens taupymo santechnikos naudojimas; 

• energiją taupantis apšvietimas; 

• judesio jutiklių naudojimas WC ir laiptinėse; 

• natūralaus apšvietimo užtikrinimas visose patalpose kuriose būna žmonės. 

• jei bus pakankamas statybos biudžetas, siūlome sumažinti vandens sunaudojimą 

naudojant „pilkąjį“ arba lietaus vandenį su išankstiniu apdorojimu ir dezinfekavimu. Šis 

vanduo taip pat gali būti naudojamas tualetams plauti. 

Šių tikslų įgyvendinimas ir atitikimas šiai veiklai leis gauti pastatų tvarumo sertifikatą 

LEED arba BREEAM. 

 

7. Statinio konstrukcijų sprendimai 

 

Pastato konstrukcinė schema - mišri(karkasas ir sienos). Pastato karkaso stabilumą ir 

erdvinį standumą užtikrina bendras kolonų, sienų ir standžiųjųperdangos  diskų darbas. Tokio 

tipo konstrukcinė schema yra priimtiniausia techniniu ir ekonominiu požiūriu. 

Pastato pamatai, priklausomai nuo geotechninių sąlygų, turėtų būti monolitinė plokštės 

arba sijos sukomponuotos su monolitine plokšte . Monolitinė Plokštė medžiaga - monolitinis 

gelžbetonis, kurio klasė yra ne mažesnė kaip C25/30 F150 W6. 

Kolonos - monolitinis gelžbetonis. Kolonos  turėtų būti pagaminti iš betono, kurio klasė 

yra ne mažesnė kaip C30/37. 

Automobilių stovėjimo aikštelės išorinės sienos yra monolitinis gelžbetonis. Manoma, 

kad sienos bus pagamintos iš betono, kurio klasė yra ne mažesnė kaip C30/37 F150 W6. 

Automobilių stovėjimo aikštelės vidinės sienos ir sienos virš nulio - monolitinis 

gelžbetonis. Manoma, kad sienoms bus naudojama kurios klasės, ne mažesnės kaip 30/37 

klasės gelžbetonis. 

Perdengimas virš automobilių stovėjimo aikštelės yra monolitinis gelžbetonis su vietiniu 

pastorinimu tose srityse, kuriose remiasi kolonos. Perdenginiai turėtų būti pagamintos iš 

betono, kurio klasė yra ne mažesnė kaip C30/37. 
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Tarpaukštiniai perdenginiai - monolitinis gelžbetonis. Jie turi būti pagaminti iš betono, 

ne mažesnio kaip C30/37 klasės. 

Statinio denginys - monolitinis gelžbetonis. Perdenginys turėtų būti pagamintas iš 

betono, kurio klasė yra ne mažesnė kaip C30/37. Danga eksplotuojama, galinti sugerti visas 

apkrovas, įskaitant ir sodininkystę. 

Fasadų sistema pakabinama, su vėdinamu oro tarpu  

Lifto šachtos yra monolitinis gelžbetonis. Evakuacinės laiptinės - monolitinis 

gelžbetonis, atviros laiptų zonos - laiptai ant išilginės metalo laiptasijos. 

 

8. Sklypo ir pastato bendrieji (statinių) rodikliai.  

 

SKLYPO PLOTAS 3293 m2 

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 5,1 

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 63% 

BENDRAS PASTATO PLOTAS 16781,56 m2 

PASTATO NAUDINGASIS PLOTAS 15899,55 m2 

PASTATO TŪRIS: 102124,69 m3 

antžeminis 79120,56 m3 

požeminis  23004,13 m3 

AUKŠTŲ SKAIČIUS 13-20 

PASTATO AUKŠTIS 97,40 m 

 


