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URBANISTINIS PAGRINDIMAS 

 

Projektuojamas sklypas yra Šnipiškių rajone, Lvovo g. prie J. Jablonskio skvero. Tai – Vilniaus miesto 

dalis, esanti dešiniajame Neries krante. Joje formuojamas Naujasis miesto centras (NMC), kurį sudaro 

aukštybinių pastatų urbanistinis ir architektūrinis ansamblis.  

  

Pagrindinės struktūrinės, kompozicinė ašys 

nusakančios sklypo reikšmingumą NMC kontekste yra 

ateinančios nuo Lvovo g., Saraičėnų g. A. Vienuolio g., šios 

gatvės supa sklypą iš visų keturių pusių. Jų susikirtimo 

vieta sklype pabrėžia atsirandančio pastato vertę kaip 

objekto, kuris pradeda urbanistinės kalvos užstatymą, 

žvelgiant nuo Kalvarijų g. pusės. Projektuojamas pastatas 

tampa dar vienu simboliu, apžvelgiamu iš visų pagrindinių 

Vilniaus miesto centrinės dalies regyklų (Tauro kalno, 

Gedimino kalno, Subačiaus g.), dominante vystomame 

Naujajame miesto centre (NMC). 

 

Taip pat projektuojamas pastatas papildo urbanistinį 

kompozicinį mazgą, kurį riboja Kalvarijų g., Konstitucijos pr. 

ir Lvovo g.  Kompozicinio mazgo akcentu yra viešoji 

urbanistinė erdvė J. Jablonskio skv. Jį formuoja 

urbanistiniai-architektūriniai ansambliai: Vilniaus m. 

savivaldybės pastatas, toliau stovinčios „Burės“ ir kiti 

esami statiniai.  

Atsirandantis pastatas darniai įsilieja į urbanistinį 

erdvinį kanalą, papildo Lvovo g. išklotinę, baigia formuoti jos 

kampą taip sėkmingai toliau pildydama kvartalo užstatymą.  

Nauju pastatu yra papildoma urbanistinė kalva 

(baigiama formuoti dešinėje pusėje, ties Kalvarijų g.), tai 

puikiai atsispindi žvelgiant nuo pagrindinių centrinės miesto 

dalies regyklų (Tauro kalno apžvalgos aikštelės ir Subačiaus 

g. regyklos). 

Pastato vietą sklype numato susikertančios 

struktūrinės, kompozicinės ašys, užstatomas Lvovo g. 

kampas, kuris iš vienos pusės baigia formuoti kvartalo 

užstatymą ir stiprinama J. Jablonskio skv. padėtį kaip vieną iš viešųjų urbanistinių erdvių, esamoje bendroje 

Kalvarijų g. ir Konstitucijos pr. viešųjų erdvių sistemoje.   

Sklypas yra kultūros paveldo apsaugos teritorijoje: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 

vietovė (kodas 25504), taip pat patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. 
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KONCEPCIJA  

 

Įtraukti naują aukštą pastatą Vilniaus miesto urbanistinėje kalvoje tarp kitų aukštuminių pastatų, 

nėra lengvas uždavinys. Aukštas statinys matomas iš visur - jis tampa laikotarpio, o taip pat ir pastato 

savininko simboliu, todėl pastato forma turi būti kruopščiai išieškota. Ką simbolizuoja naujasis aukštas 

pastatas Vilniuje? Iškylanti pagrindinė užduotis - sukurti tinkamą architektūrinę išraišką, tuo pačiu atsakyti 

į visus praktinius klausimus, susijusius su teisingos ir finansiškai perspektyvios struktūros kūrimu: viena 

vertus, norima, kad miesto panorama būtų kuo mažiau įtakota, pastatą lengvai integruojant į bendrą vaizdą. 

Kita vertus, negalima praleisti progos palikti ženklą apie mūsų laikus: ne į šios dienos žmogų orientuotą, 

bet į žmoniją bei ateitį orientuotą atpažįstama ir nepamirštama dizainą – kurio pagrindinis tikslas yra 

suteikti erdvę išlaisvinančia kūrybiškumą.  

 

 
 

TŪRINIS SPRENDIMAS  

 

Sklypo užstatymo erdvinė kompozicija numatomas 

iš dviejų dalių.  

Šiaurinėje sklypo dalyje (šalia esamų 

transformatorinės ir automatinė telefonų stoties 

pastatų) projektuojamas stilobatinis dviejų aukštų 

antžeminė parkavimo aikštelės tūris su 

įvažiavimais iš Lvovo gatvės.  

Pastato aukštuminė dalis komponuojama 

pietinėje sklypo dalyje, kurioje galimas 

aukštingumas yra maksimalus. Tokiu būdu 

projektuojant 20 aukštų pastatą, užtikrinama už 

statinio esančių pastatų insoliaciją. Pastato 

aukštuminės dalies tūris tarsi supjaustytas į dvi 

dalis pietų-šiaurės kryptimi ir segmentai 

prastumti vienas kito atžvilgiu. Šis sprendimas 

leidžia pastatui atrodyti grakščiau iš 

Konstitucijos prospekto pusės - ne viena didelė 

masė, bet du siauri tūriai vienas šalia kito. 

Perskėlimas išsprendžia vieną iš problemiškiausių 

aukštų pastatų (20–30 aukštų) uždavinių – 

aukšto ploto ir bendro aukščio santykis, kuris 

parastai nesukuria patrauklios proporcijos.  

Kuriant pastato tūrinį sprendinį daug 

dėmesio skirta ir insoliacijai. Todėl siūloma 

pastato tūrių kompozicija darniai įsilieja į keliamus insoliacijos reikalavimus ir neužgožia  

kaimyninių statinių. 

 

 



000737 

5 

 

ARCHITEKTŪRINIS SPRENDIMAS 

Kaip suderinti praktiškumą ir paprastumą su 

ekspresija ir individualumu? Naudojant „Lego“ 

principu pagrįsta tam tikro dydžio modulį, kaip 

statybinį bloką modeliuojama pastato aukštutinės 

dalies architektūrinė skulptūrinė formą. „Lego“ 

metodas suteikia galimybę iškirsti įėjimą ir sukurti 

daugiasluoksnę terasą pastato viršuje, tuo būdu 

sukuriant atpažįstamą „laiptų į dangų“ įvaizdį. 

Pastato terasavimas - “Kabantieji sodai“- pritaikomi 

urbanistinės kalvos idėjai ir dėl puikaus senamiesčio 

bei kitų miesto dalių apžvelgiamumo suteikia 

aukščiausiems biurų aukštams didelę pridėtinę verte. 

Šiuo atveju stilobatinė antžeminės parkavimo 

aikštelės dalis architektūriškai „nuraminama“ – 

atskiriama nuo aukštuminės dalies. 

 

PLANINĖ STRUKTŪRA 

 

Pastato požeminė dalis projektuojama esamo iškasto požeminio automobilių saugyklos erdvės (buvo 

skirtas ankščiau suprojektuotam statiniui) apribotos atraminėmis sienomis vietoje, tad požeminėje dalyje 

komponuojama 3 lygių automobilių stovėjimo aikštelė sujungta pandusais ir skirta 199-ioms automobilių 

vietoms. Evakuacija iš požeminės parkavimo aikštelės numatoma atskiromis laiptinėmis, taip pat iš jos per 

liftų bloką ir aukštuminės dalies centre esančią neuždūmijamą laiptinę, numatomas susisiekimas su visais 

biuro pastato aukštais. Požeminėje dalyje, rytinėje pusėje prie inžinierinių tinklų kolektoriaus numatomos 

inžinierinių tinklų reikalingų pastatui eksploatuoti įvadinės patalpos. Jų vietos būtu tikslinamos gavus 

prisijungimo sąlygas.  

 Pastato antžeminės pagrindinis įėjimas komponuojamas Lvovo gatvės vingyje, ties sankryža su Lecho 

Kačinskio gatve. Vestibiulio įvaizdis yra labai svarbus norint nusakyti, kokio tipo pastatas šioje vietoje 

kuriamas. Šiuo atveju modeliuojama nedidelė, tačiau įspūdinga atrijaus erdvė, kuri, atrodo, kaip iškąsta iš 

„Minecraft“ žaidimo. Vestibiulis projektuojamas 3 aukštų ir apima susitikimų kabinetus, prieigą prie kavinės 

bei apsaugotą liftų zoną. Biurų vidaus fasadai žvelgiantys į atrijų numatomi skaidrūs, tokiu būdu lankytojas 

iš karto gauna kūrybinės aplinkos, kurioje žmonės dirba, bendradarbiauja ir kartu siekia sėkmės savo versle, 

jausmą.  

 Pastato pirmame ir antrame aukštuminės dalies aukštuose komponuojamos vestibiulio, kavinės, 

rūkomojo, pokalbio kambarių, poilsio erdvės patalpos jungiasi su antžeminėje dalyje numatoma dviejų aukštų 

automobilių stovėjimo aikštelė su atskiru įvažiavimu skirta 53 vietas automobiliams ir dviračių saugyklai 

(70vnt.) bei persirengimo patalpomis. Siekiant sutaupyti vietos, šie du lygiai yra sujungti vidiniu automobiliniu 

keltuvu, kuris išmontuojamas jei šie aukštai (pagal užduotį) paverčiami administracinėmis – prekybinėmis 

patalpomis. Ant automobilių aikštelės stogo numatomas apželdinimas. Šiaurinėje stogo dalyje pagal poreikį 

komponuojama inžinierinė įranga. 

 Biurų pastato planinės struktūra tokia, kad tipinį aukštą (nuo 3 iki 15 imtinai) galima būtu padalinti 

į 4 biurus po 200-250 m2 vienam nuomininkui. Tai leidžia biurą aukšte nuomotis 4, 3, 2, 1 nuomininkams taip 

užtikrinama finansinė projekto sėkmė. 

Penki viršutiniai pastato aukštai (16-20 imtinai) yra sumažinami dėl įspūdingų terasų. Paskutinis 20 

aukštas yra su didele antresole, kuri vidiniais laiptais sujungta į vieną biurą, idealiai tinkantį aukšto lygio 

įmonės būstinei arba galbūt restoranui/barui (skybar). Du viršutiniai lygiai papildo statinio formą ir slepia 

ant stogo sukomponuotą pastatui funkcionuoti reikalingą inžinierinę įrangą. 

 Vertikaliems biurų pastato ryšiams užtikrinti projektuojamos dvi (N1ir N2 tipo) neuždūmijamos laiptinės 

per visus pastato aukštus ir penkių liftų (vienas jų krovininis) blokas. Kiekviename aukšte numatomi liftų 
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holai, koridoriai jungiantys evakuacines laiptines, tualetai (vyrams, moterims, žmonėms su negalia), 

virtuvėles, posėdžių kambariai. Biurai projektuojami taip , kad iš laisvo planavimo biuro tipo būtu nesunkiai 

transformuojami į „kabinetinį“ biurų tipą.  

 

TERASŲ PANAUDOJIMAS, GALIMYBĖS ŽALIOSIOMS ERVĖM 

 

Projektuojamos „žaliosios“ terasos suteikia daug 

ir įvairių galimybių jas panaudojant įvairiems 

sprendimams. Viena iš žaliosios zonos paskirčių –  

sodas ant stogo, kuriame galima būtų užsiauginti savų, 

ekologiškų daržovių pačiame miesto centre, savo biure. 

Kita alternatyva paprasčiausiai erdves panaudojant 

kaip erdvę biuro išplėtimui vasaros metu. Tai sukurtų 

darbuotojams galimybę dirbti po atviru dangumi, 

praktiškai neišeinant iš biuro. Ryšys su gamta darbo 

vietoje tiek sveikatai, tiek produktyvumui yra įrodytas 

moksliškai – darbuotojų produktyvumas kartais padidinimas net iki 15%. Net nekalbant apie tai, kad visos 

tvarumo matavimo sistemos (BREAM, LEED, DGNB ir kt.) vertiną žalių erdvių naudojimą įvairių tipų statiniuose. 

Gerai įvertino žaliąsias zonas. 

 

TVARUMAS, MEDŽIAGIŠKUMAS 

 

Tvarumas yra pagrindinis pastato akcentas, ne tik todėl, kad ties įėjimu į pastatą, viršutiniuose 

aukštuose bei ant parkavimo aikštelės stogo projektuojamos žalios socialinės erdvės, bet ir todėl, kad 

siūlomas paprastas į ilgalaikę perspektyvą orientuotas dizainas. 

Kalbant apie techninį tvarumo aspektą, kuriam suteikiamas BREAM sertifikatas, didžiausias dėmesys 

skiriamas fasado sprendimui. Kiekvienas fasado modulis yra suskirstytomis į 9 (12) kvadratus, iš kurių 4 

(6) yra langai. Ši proporcija suteikia pakankamai dienos šviesos 5-7 metrus nuo fasado į pastato gilumą. 

Už šios ribos numatomos antrinės darbo vietos, posėdžių salės ir tualetai bei branduolys. 

Atsižvelgiant į BREAM reikalavimą gaminti energiją, siūloma pasitelkiant fasaduose integruotus saulės 

kolektorius (pvz., Solarlab plokštės, kurios gali būti įvairių spalvų ir atrodo kaip standartinės aliuminio 

plokštės arba Skala Avancis tipo stiklo saulės kolektoriai ) - saulės kolektoriai būtų lengvai integruojami 

į 3-5 iš 9 (12) kiekvieno fasado modulio plokščių. 

Saulės kontrolės parametrus siūlome gerinti varijuojant pačio stiklo paketo saulės šviesos pralaidumo 

koeficientu, naudoti vidines ritinines sistemas, tarpines užuolaidas ar žaliuzes bei varstomus langus. 

Rankinių ar elektriniu būdu valdomų išorinių sistemų nesiūlome, nes jų priežiūra problematiška (jos 

linkusios gesti), o dvigubo fasado sprendimas yra ženkliai brangesnis nei kiti saulės kontrolės sprendiniai.  

 

TRANSPORTO, PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI  

 

Įvažiavimai į pastatą sprendžiami sklypo gale, Šiaurinėje pusėje.  

Projektuojamas pastatas esamam gatvių tinklui įtakos neturės, nuo to jis nesikeis. Dabar stovinčias 

tvoras pakeis tvarkingi šaligatviai ir sutvarkyta aplinka. 

Pagrindiniai patekimai į pastatą numatomi nuo Lvovo gatvės kampo iš pietinės pusės, prie J. Jablonskio 

skv.  

Visi numatomi sprendiniai darniai papildo esamą gatvių ir pėsčiųjų takų tinklą. 
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KONSTRUKCIJA  

 

Pastato konstrukcija numatoma iš monolitinio g/b kolonų tinklo, monolitinių g/b perdangų, monolitinių 

g/b liftų šachtų ir laiptinių branduolių. Kolonų žingsnis pritaikomas parkavimo vietų žingsniui didžiausias 

atstumas tarp ašių 8.2m (preliminarus kolonų dydis požeminėje automobilių sauguklos zonoje 700x700), tuo 

būdu gaunant efektyvų 3 automobilių stovėjimo aikštelės tarpą 7.5m (3x2.5m) tarp vidinių kolonų taškų. 

Pastate išskirtinai sudėtingų sprendinių nenumatoma, fasadams naudojamos pakabinamos stiklo-aliuminio 

fasadinės sistemos užtikrinančios A+ energetinės vertės klasę ir aukščiausius BREEM keliamus reikalavimus. 

 Konstrukcinė schema leidžia projektavimo eigoje be esminių planinės struktūros pakeitimų didinti - 

mažinti tipinio aukšto plotą (+- 150m²) bei pastato aukštingumą. 

 

VIDAUS APDAILA 

Grindys – biurų patalpose siūlomos pakeliamos grindys, leidžiančios be griovimo darbų transformuoti 

patalpas ir užtikrinančios inžinierinių tinklų pritaikymą poreikiams naujiems besikeičiantiems nuomininkams.  

Sienos ir vidaus pertvaros – iš gipskartinio užtikrinančios reikiamas akustines savybes. 

Transformuojamos pertvaros – HPL su garso izoliacija arba stiklo aliuminio sistemų. Holuose siūlomi 

akustiniai paneliai ant sienų. 

Lubos – koridoriuose numatomos tinklelio tipo su viršuje įrengta garsą sugeriančia medžiaga. Biuruose 

segmentinės pakabinamos lubos. 

Gaminiai – priešgaisrinės metalinės durys, priešgaisrinės stiklintos durys ir aliuminio – stiklo pertvarų 

sistemos, laminuoti arba medžio lukštu dengti gaminiai.  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

  
Mato 

vienetas 

Kiekis Pastabos 

SKLYPAS 

1.1. Sklypo plotas 

1.2. Sklypo užstatymo tankumas 

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas 

 

m2 

% 

 

 

3293 

67 

5,28 

 

ADMINISTRACINIS PASTATAS 

1.1. Pastato bendrasis plotas 

1.2. Antžeminės dalies pastato plotas 

1.3. Požeminės dalies pastato plotas 

1.4. Pastato tūris 

1.5. Aukštų skaičius 

1.6. Pastato aukštis 

1.7. Automobilių stovėjimo vietų skaičius  

 

m² 

m² 

m² 

m3 

m² 

m 

vnt. 

 

 

23079 

17406 

5673 

67631 

20 

79,65 

252 

 

 

 

Nuomojamas plotas 14280 

 

 

 

199 požeminėje dalyje ir 10 

vnt. (4%) pritaikyta ŽN 

 

 


