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SITUACIJOS SCHEMA

Teritorija Šnipiškių rajone, kurioje yra projektuojamas 
sklypas, yra šalia intensyvaus eismo miesto gatvių - Konsti-
tucijos pr., Karvarijų g., Lvovo g. Projektuojamą sklypą iš 
pietinės pusės riboja Lvovo g. ir J. Jablonskio skveras, iš 
vakarų pusės – L. Kačinskio g., iš šiaurinės pusės – 
verslo/prekybos pasažas „Ibrahim“, iš rytinės pusės – 
Lietuvos teismo ekspertizės centro pastatas ir vieno aukšto 
su mansarda XIX am. pab. namas - nekilnojamojo kultūros 
paveldo objektas.

Konstitucijos prospekte ir aplink jį dominuoja aukštybiniai 
pastatai, tačiau nuo seno suformuotas sodybinis užstaty-
mas ir likę mediniai namai byloja apie teritoriją, kuri 
kadaise buvo už miesto ribų. Pastaruoju metu Konstitucijos 
prospektas smarkiai išaugo ir tapo viena tankiausiai 
užstatytų miesto teritorijų,tai pat ir viena netvarkingiausių, 
sunku nustatyti vientisą užstatybo tipą.

Skypas yra vienoje jautriausių miesto vietų, prie Neries 
upės, miesto centre yrakuriama URBANISTINĖ KALVA todėl 
svarbu jog iš svarbiausių vizualinių taškų (Gedimino kalnas, 
trijų kryžių kalnas, Tauro kalnas ir kt.) aukštybiniai pastatai 
neužstotų miestui svarbių objektų. Iš aukštybinių pastatų 
ne tik atsiveria vaizdas į senamiestį, bet taip pat matomi 
net ir tolimiausi jo rajonai, todėl URBANISTINĖ KALVA vienu 
ar kitu rakursu atsiveria iš daugelio miesto vietų.

URBANISTINIS INTEGRALUMAS
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Projektuojant buvo remtasi  konkurso technine speci�kaci-
ja ir užduotimi. Šiuo metu sklype yra atlikti žemės darbai ir 
įrengtas požeminės stovėjimo aikštelės kontūras (h=8m). 
Šiaurinėje sklypo dalyje yra esama transformatorinė ir 
telefono stotis. Atlikus geologinius tyrimus yra už�ksuotas 
perkritimas sklype.

Projektu siekiama suprojektuoti aukštybinį biurų pastatą, 
įrengti požeminė parkavimo aikštelę, suprojektuoti naujas 
prieigas sklype ties projektuojamu pastatu, sutvarkyti visas 
reikalingas inžinerines sistemas ir sklypo zonas. Projektuo-
jamas pastatas yra 20-ties aukštų, kai viršutinis pastato 
aukštas yra paliekamas kaip buferinis aukštas, kur įrengia-
mi reikiami inžineriniai agregatai, saulės jėgainė bei nuato-
ma bendra pastato poilsio erdvė, įrengiant sporto, poilsio ir 
žaliasias zonas

PROJEKTAVIMO PAGRINDAS EISMO SRAUTŲ VERTINIMAS

Sklypas yra labai intensyvioje vietoje. Konstitucijos 
prospektas atlieka labai svarbų vaidmenį miesto transpor-
to schemoje. Jis baigiasi edukologijos universiteto žiedu į 
kurį sueina pagrindinės miesto arterijos. Nors prospektas 
tęsiasi tik Šnipiškių teritorijoje, tačiau pati gatvė jungia 
Pilaitę ir Baltupių rajonus.

Miesto centras taip pat yra aktyviai pajungtas prie 
bendromiestinės viešojo transporto sistemos. O suformuo-
tas verslo centras kasdien į gretuminius pastatus pritraukia 
daugybę darbutojų. Piko metu susidaro nemažos spūstys, 
todėl plečiant šią teritoriją reikėtų galvoti apie alternatyvų 
keliavimo būdą, todėl yra numatoma 70 dviračių vietų 
viduje, papildomos kieme. Dviračių takų sistema praplėčia-
ma ir pajungiama į esamą konstitucjos pr. dviračių trasą. 

Pagrindiniai pėsčiųjų srautai yra iš senamiesčio pusės, bei 
tie, kurie naudojasi viešuoju transportu. Taip pat svarbu 
nepamiršti vietinių gyventojų, jų įpročių bei poreikių. 
Atveriama Lvovo ir Lecho Kačinskio g. sankryža padaro 
teritoriją žmogaus mastelio, atveriamas J. Jablonskio 
parkelis, numatoma erdvė dviratinkams.



ESAMA AUTOMATINĖ TELEFONO STOTIS

SAUGOMAS IŠLIKĘS J. JABLONSKIO NAMAS

ESAMA MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ

TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRAS

IBRAHIM PASAŽAS

SAVIVALDYBĖ

PC EUROPA

3 BURĖS

PEOPLE LINK

JONO JABLONSKIO
SKVERAS

KONSTITUCIJOS PR.

TRŪKSTAMOS JUNGTYS SU
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SAUGOMAS IŠLIKĘS J. JABLONSKIO NAMAS

KONSTITUCIJOS PR.
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SKLYPO RIBOSE
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PROJEKTUOJAMA ŽALIA ERDVĖ,
NUMATOMA PERSPEKTYVINĖ
JUNGTIS SU GRETIMU SKLYPU

NUMATOMOS KELIŲ AUKŠTŲ ANTŽEMINĖS
AUTOMOBLIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS,
IŠSAUGANT ESAMUS PASTATUS SKLYPE

KURIAMA REPREZENTATYVI PLAZA PRIEŠAIS
PAGRINDINĮ ĮĖJIMĄ - JUNGTIS SU SKVERU

JONO JABLONSKIO
SKVERAS

PROJEKTUOJAMOS 3 AUKŠTŲ POŽEMINĖS
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ESAMŲ

SIENŲ RIBOSE
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NAUJAS UŽSTATYMAS FORMUOJAMAS
ATSIŽVELGIANT Į URBANISTINĘ KALVĄ

KAIP Į 3 DIMENSIJŲ OBJEKTĄ,
SUVOKIAMĄ IŠ VISŲ PUSIŲ

PAGRINDINIS PASTATO FASADAS
KURIAMAS KAIP AKCENTAS,

UŽBAIGIANTIS LVOVO GATVĖS AŠĮ,
PAPILDANTIS KONSTITUCIJOS IR L.

KAČYNSKIO GATVIŲ PERSPEKTYVAS.

LVOVO G.
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Pagrindiniai veiksniai lemiantys projektuojamo pastato 
urbanistinę koncepciją yra: „ankštas“ sklypas, esamas ir 
būsimas �zinis gretimumas, aplinkinių sklypų ribos. 

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, pastatas projektuojamas 
atsitraukus nuo pagrindinių aplinkinių pastatų (Jablonskio 
namas, Burių pastatas, savivaldybės pastatas). 

Siekiant sukurti trūkstamą ryšį su esamu J. Jablonskio 
skveru, pietinė pastato dalis yra nukertama, taip kuriant 
plazą priešais  pagrindinį pastato įėjimą bei akcentą 
uždarantį Lvovo gatvės panoramą. 

Dėl insoliacinių poreikių gretimiems gyvenamiesems 
pastatams, šiaurės rytų pusėje esantis tūrio kampas yra 
nukertamas, taip užtikrinant bent 2 valandas saulės 
šviesos.

Renkantis pastato aukštingumą, į urbanistinę kalvą buvo 
atsižvelgta kaip į trijų dimensijų objektą, apžvelgiamą iš 
daugelio miesto panoraminių vietų. Todėl nebuvo 
viršijamas 70 metrų pastato aukštis, atsižvelgiant į 
perspektyvinį užstatymą gretimame sklype. 

URBANISTINIAI PRINCIPAI
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ŽELDINIAI
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STOGO TERASA

MINI GOLFO AIKŠTELĖ

TERASA SU POP-UP SEZONINIU BARU

LOGOTIPŲ VIETOS ANT FASADO

ŽALIOJI ZONA

TERASA SU KAVINĖS STALIUKAIS

IŠLAIPINIMO VIETOS

PLAZA PRIE PAGRINDINIO ĮĖJIMO

APŽELDINTAS STOGAS
LIETAUS VANDENS SURINKIMUI

LAUKO DVIRAČIŲ STOVAISiūlomas pagrindinis įvažiavimas į sklypą - iš Lvovo g. Šiuo 
įvažiavimu naudojasi tiek aptaurnaujantis transportas tiek 
darbuotojai. Šiaurinėje sklypo dalyje šiuo metu yra 
transformatorinė ir automatinė telefono stotis pastatai 
lieka neliečiami, bet yra aptraukiami išoriniu kolonų tinklu 
ir virš jų įrengiant parkavimo aikštelę. 
Rytinėje sklypo dalyje numatoma socialinė erdvė visuome-
nei, terasa skaidoma ir zonuojama, teritorija yra apželdina-
ma, kuriamos erdvės naudojant mažąją architektūrą, 
įrengiamas apšvietimas. Viduje esantis restoranas, numači-
us atitinkamą infrastuktūrą, taip pat turi galimybe šiltu 
sezono metu erdvę išnaudoti klientams aptarnauti. Pietinė 
terasos dalis ribojasi su Lvovo gatve už kurios yra esamas J. 
Jablonskio parkelis,atveriama sankryža priešais savivaldy-
bę ne tik sukuria erdvės projektuojamo pastato prieigoms 
bet taip pat ir atveria parką, apjungia Lvovo g. su esamomis 
ir projektuojamomis žaliosiomis zonomis.

SKLYPO SUTVARKYMO PRINCIPAI
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Kadangi nagrinėjamame sklype esamų želdinių nėra, visi 
želdynai projektuojami naujai. Miesto centrinėje dalyje 
esantis sklypas yra siauras ir didžioji dalis jo yra užstatoma, 
todėl žalios erdvės projektuojamos ne tik ant žemės, bet ir 
ant pastato stogų. 

Naujai projektuojama automobilių aikštelė, 2 aukšto 
terasa, stogas ir dalis fasado yra apželdinama siekiant 
sukurti kuo daugiau žalių erdvių bei sumažinti lietaus 
vandens nuotekų kiekį nuo kietų dangų.

Ant stogo ir antro aukšto terasoje želdiniai planuoami 
gazonuose, vakarinėje dalyje, kad neužstotų saulės šviesos 
ant stogo esančioms saulės baterijoms. 

Želdinių tvarkymas sklypo dalyje sprendžiamas vadovau-
jantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų 
rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomų-
jų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarko aprašo patvir-
tinimo“ reikalavimais. Numatoma, kad želdynai tvarkomo-
je sklypo dalyje užims nemažiau 50% sklypo ploto.

ŽELDINIAI
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Sklypo automobilių stovėjimo aikštelėje yra numatyta 
vietos žmonėms su negalia prie pat įėjimo iš šiaurinės 
pastato pusės, taip pat ir peminiame parkinge. 

Atstumas nuo toliausiai esančios ŽN automobilio stovėji-
mo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neviršija 60 m. 
Numatyta, kad visi važiuojamosios dalies ir takų dangų 
nuolydžiai ŽN automobilių stovėjimo vietoje bei sklype yra 
ne didesnis kaip 1:20 bet kuria kryptimi. Pėsčiųjų takų 
pločiai numatomi ne mažesnis kaip 1.20 m. 

ŽN pritaikyti visi įėjimai į pastatą, judėjimo trasos ir 
prieigos prie jo įrengtos taip, kad ŽN nebūtų kliūčių 
savarankiškai patekti į pastato vidų. Pastatas suprojektuo-
tas taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms 
ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, 
judėjimas ir veikla. Pritaikyti ne tik sanitariniai mazgai - 
įrengiamas liftas, numatomi pritaikyti baldai, turėklai, 
vertikalusis ženklinimas lauke ir viduje.

TERITORIJOS IR PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS 
SU NEGALIA



PIRMO AUKŠTO EKPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas
1.1 Holas 125 m²
1.2 Koridorius 16 m²
1.3 WC vyr. 13 m²
1.4 WC N 4 m²
1.5 WC mot. 14 m²
1.6 Administratorės  patalpa 22 m²
1.7 Dviračių  saugykla 92 m²
1.8 Dušai / Persirengimai 14 m²
1.9 Koridorius 9 m²

1.10 Dušai / Persirengimai 14 m²
1.11 Techninis koridorius 21 m²
1.12 Kavin s sandėlis 23 m²
1.13 In  patalpa 6 m²
1.14 Valytojos patalpa 7 m²
1.15 Lifto  holas 28 m²
1.16 Laiptinės holas 4 m²
1.17 Laiptinė 22 m²
1.18 Vaiko ir mamos

kambarys
8 m²

1.19 Kavin s virtuvė 28 m²
1.20 Kavinė 208 m²
1.21 Koridorius 19 m²
1.22 Laiptinė 22 m²
1.23 Automobilių  stovėjimo

 aikštelė
668 m²

1385 m²Viso aukšto plotas

SKLYPO PLANO EKSPLIKACIJA

PavadinimasNr.  
  A       Esama modulinė transformatorinė
  B       Automatinė telefono stotis
  C       Automobilių stovėjimo aikštelė
  D       Plaza
  E       Šiukšlių konteineriai
  F       Prekių iškrovimas
  G       Poilsio zona
  H       Restoranas

17 SKLYPO PLANAS    18



Pastato išorės, fasadų konstrukcija pasirinkta dvigubo 
fasado sistema, užtikrinanti maksimalų natūralios šviesos 
kiekį patalpose bei naudojant šešėliavimo sistemas 
užtikrinti pastato mikroklimato stabilumą.

Pastato palanginės zonos projektuojamos iš emalito, jų 
aukštis - ne daugiau kaip 80 cm nuo grindų paviršiaus. 

Pastato fasadas skaidomas įrengiant šešialiavimo elemen-
tus: pietinis fasadas skaidomas tankiau įrengiamas 
numatomas storesnis – garsui atsparesnis stiklas, šiaurinis 
fasadas įrengiamas be šešialiavimo sistemos yra yra 
maksimaliai skaidrus. Konkretus sprendinys numatomas 
atlikus pastato energetinį modeliavimą.

Logotipai numatyti Konstitucijos pr. ir Kalvarijų g. fasadų 
kampe, logotipų stilistika rekomenduojama logotipas 
vietoje žodžio arba maži, laisvai kabančių raidžių žodžiai.

PASTATO FASADŲ MEDŽAGŠKUMAS

19 ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA    20

Siūlomais pastato apdailos elementais siekiama ne tik 
sukurti modernaus, kokybe išssiskiriančio pastato įvaizdį, 
bet ir derantį aplinkiniame kontekste. Naudojamos 
medžiagos: dažyto aliuminio fasadiniai elementai ir vitrinų 
pro�liai, nematomos stiklo zonos užpildomos emaliuotu 
stiklu. Lauko sprendiniams pasirinktos organinės medžia-
gos, betonas, medis.<siūlau pridėti taip:tarplangiams kaip 
alternatyva siūloma panaudoti surenkamas kompozitines 
plokštes ant kurių gamykliškai priklijuotas nedegus stiklas 
(emalitoaltrenatyva). Tokia sistema pasižymi aukšta 
šilumine varža ir sandarumu.

LUBOS
Wc, pagalbonėse patalpose bei dviračių sandėlyje numato-
mos pakabinamos lubos. Koridoriuose, holuose, laiptinėse 
ir san. mazguose numatomos pakabinamos segmentinės 
lubos. Segmentai su paslėptu karkasu taip pat padeda 
užtikrinti gerą pastato akustiką. 

SIENOS
Naujai projektuojamos, mūro, gipso kartono pertvaros 
glaistomos ir dažomos. Dažymui naudojami vandens 
pagrindo dažai, be tirpiklių ir lakiųjų medžiagų bei 
plastikatorių ir kitokių garų išsiskyrimą slopinančių 
medžiagų. 

GRINDŲ DANGA
Pirmame bei antrame aukštuose numatoma liejama 
terrazzo danga, kituose aukštuose numatoma šlifuto 
betono danga.

BALDAI IR ĮRANGA
Baldai ir įranga parenkama pagal poreikį, įrengiant 
inovatyvius, ergonomiškus, funkcionalius biurus, renkami 
ilgaamžiai, kokybiški baldai, kurie užtikrins komfortabilias 
darbo sąlygas. Baldai ir numatoma įranga pritaikyti 
žmonėms su negalia taip, kad nubūtų jokių kliučių atlikti 
reikiamus darbus.

NUMATOMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI



Pagrindinė pastato idėja -  vientisa stačiakampio tūrio 
forma pabrėžta simetriškai nukirstais kampais. Apatinis 
kampo nukirtimas formuoja naują viešą erdvę, viršutinis 
pabrėžia urbanistinės kalvos siluetą.

Pastato forma bendrame kontekste išlaiko minimalistiška 
estetiką, švarumą.

Projektuojant pastatą labiausiai atsižvelgta į gretimybių 
mastelį. Taip pat buvo formuojama anksčiau minėta urban-
istinė kalva, tam, kad sukurti kalvos žemėjimo įspūdį ir 
išspręst insoliacines problemas buvo nusklembtas vienas 
iš pastato kampų. 

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
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Pastatas projektuotas remiantis racionalios statybos bei 
eksploatacijos principais, patalpos išnaudotos efektyviai 
(maksimaliai išnaudotas sklypo užstatymo intensyvumas). 

Projektuojamas pastatas yra 20-ties aukštų su 3 aukštų 
požeminiu parkingu. Požeminiame aukšte projektuojamos 
inžinerinės patalpos bei įvadai. 

Patekimas į pastatą iš vakarinės sklypo dalies, patekus į 
pastatą atsiduriama vestibiulyje per du aukštus čia yra info 
punktas bei poilsio zona iš vestibiulio galima kilti į kitus 
aukštus arba patekti į restoraną. Iš restorano numatytas 
ryšys su rytinėje dalyje esančia terasa.

Pastato centre numatyti vertikaliniai ryšiai, ventšachtos, ir 
sanitariniai mazgai. 

PASTATO STRUKTŪRA

Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos sklypo 
ribose, ir požeminėje parkavimo aikštelėje. Pagal užduotį 
numatyta min160 požeminių vietų ir min60 antžeminių 
sustojimo vietų. Pirmame aukšte numatoma įrengti 
dviračių saugyklą 70-iai dviračių.

Bendros erdvės:
Pirmi du aukštai yra skirti bendram darbuotojų naudo-
jimui: įrengiami susitikimų kambariai, dušai, persirengimo 
patalpos, restoranas, vestibiulis, žaliosios poilsio erdvės.

Darbo vietų poreikis:
Remiantis nustatytomis higienos normomis numatoma 
minimali darbo erdvė yra projektuojama ne mažesnė nei 
6.5m2. Aukštai numatyti vienai arba dviem įmonėms, 
kurios turėtų bendras virtuvėles, bendrus pasitarimų / 
susitikimų kambarius, tylos kambariukus bei poilsio zonas. 
Patekus į atskirus aukštu priešais liftų holus projektuojama 
įmonių recepcija, rūbinės.

San. Mazgų skaičiavimai:
Skaičiuojamas maksimalus darbuotojų skaičius aukšte 90 
žm. Įrengimai 5 moterų tualetai, 1 ŽN, 3 vyrų tualetai ir 
unitazai.

PLANINIAI SPRENDINIAI
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31 PASTATO KONSTRUKCIJOS. GAISRINĖ SAUGA   32

Pagrindinis pastato karkasas – monolitinės gelžbetonio 
konstrukcijos. Perdangoms naudojamas įtemptų lynų 
monolitas, leidžiantis sumažinti kolonų kiekį ir padidinti 
patalpų suplanavimo galimybes. Pamatai parenkami 
įvertinus geologijos ataskaitą. Nupjautų pastato dalių 
konstrukcinė sistema planuojama iš gelžbetoninių kolonų, 
kurios ankeruojamos pamatų luitais, kolonos papildomai 
tarpusavyje surišamos standžiais metalais, įtempiamos.

Transformatorinė ir telefono stotis aptraukiami bendru 
kolonų tinklu, ant kurių yra numatyta 1.3m santvaros ir 
įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė.

SIENŲ, STOGO, GRINDŲ ĮRENGIMAS

Pastato centrinis branduolys planuojamas iš mūro 
blokelių<ar tikai, gal iš monolito, geriau ir atrodytų>. Kitos 
vidinės sienos gipso kartono arba vitrinos, esant poreikiui 
dalis vitrinos gali būti neskaidri. 

Dėl speci�nės perdangų formos pasirinktas tipas - įtemptų 
lynų monolitas ~300mm, įrengiamos ant gelžbetonio 
konstrukcijų.

Stogas eksplotuojamas – Stogas projektuojamas su 
įtemptų lynų monolitas ar analogiška sistema. Įrengiama 
drenažinė sistema, vanduo surenkamas ir nuvedamas į 
antžeminį rezervuarą.

KONSTRUKCIJŲ PARINKIMO PRINCIPAI

Pastatas projektuojamas kaip I atsparumo ugniai, I gaisro 
apkrovos kategorijos, susidedantis iš dviejų gaisrinių 
skyrių. Pagrindinė pastato antžeminė dalis – vienas gaisrin-
is skyrius, o požeminė – antras. Antžeminės dalies didžiau-
sio aukšto plotas neviršija nustatyto gaisrinio skyriaus 
ploto. 

Pastate projektuojamas mechaninis dūmų šalinimas iš 
požeminio parkingo, bei iš laiptinių. 

Pastate numatoma įrengti SGGS. Yra galimybė įrengti 
saugią, automatinio gaisrų gesinimo rūku sistemą 
antžeminėje dalyje, bei paprastus sprinklerius požeminėje 
dalyje.

Evakuacija užtikrinama dviem uždaro tipo laiptinėmis, 
neviršijant evakuacinio atstumo iki laiptinės, viena iš 
laiptinių yra šalia lauko sienos su 2,5m ilgio lauko 
koridoriumi. Taip pat numatomas liftas, skirtas gaisrin-
inkams.

 -2-ame aukšte numatomas priešgaisrinis rezervuaras 
150m3, skirtas sprinklerių sistemai aptarnauti ir gaisrin-
iams čiaupams. -1aukšte virš rezervuaro projektuojama 
priešgaisrinė siurblinė.

Perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimosi sistema 5 tipo. 
Funkcinė PGEVS struktūra ir techninių priemonių komplek-
sas užtikrina galimybę realizuoti daugybę evakavimo(si) iš 
kiekvienos perspėjimo zonos organizavimo variantų. 
Varianto identi�kavimas vykdomas automatiškai, atsižvel-
giant į gaisro kilimo vietą.

GAISRINĖ SAUGA

Šviesinės evakavimo(si) valdymo priemonės įjungiamos, 
atsižvelgiant į pasirinktą evakavimo(si) organizavimo 
variantą.

Kiekvieno evakavimo(si) varianto realizavimas numato 
koordinuotą visų pastato sistemų, turinčių įtaką žmonių 
saugumui (liftų ir eskalatorių, priešdūminio vėdinimo, 
vėdinimo ir kondicionavimo, nuotolinio valdymo durų, 
pramoninės televizijos įrangos valdymą iš vieno gaisrinio 
posto pulto), valdymą.

PGEVS atlieka automatizuotą kalbinį ir (arba) garsinį 
žmonių perspėjimą pastate ir aktyvų jų judėjimo valdymą 
šviesinėmis rodyklėmis. Ši sistema jungiama su apsaugos 
signalizacijos centrale. Šie sprendiniai gali būti keičiami / 
tikslinami TP rengimo metu.

Gaisrinėsignalizacija - A tipopriešgaisrinėsignalizacija 
(adresinė), suatskiromiszonomisirprogramuojamaisgais-
rodetektoriais, sujungta į vienącentralę, suoptiniaisdūmų-
detektoriaisbeipapildomaisliepsnosdetektoriaisparkinge. 

Numatomi ne mažiau kaip 2 hidrantailauke. Pastato gesini-
mas gali būti vykdomas nuo LechoKačinskio g. ir Lvovo g., 
bei numatomas privažiavimas iš kitos ilgosios pastato 
pusės.
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Saulės baterijos ant stogo
Lietaus vanduo panaudojamas
augalams ant stogų laistyti

Oras - vanduo šilumos siurbliai
A++ energetinė klasė
Atgaunama šiluma vandeniui nuo siurblių

Mechaninis vėdinimas
Oro temperatūros reguliavimas
Aktyvios vėsinimo sistemos

Skaidrių atitvarų šešėliavimas
Subalansuotas natūralus ir dirbtinis 
apšvietimas
Komfortabili akustika

A++

Pagal techninę užduotį, siekiama naujai projektuojamam 
pastatui bus taikomas BREEAM serti�katas ne žemesniam 
standartui kaip „Excellent“ arba LEED, siekiant “Gold” 
įvertinimo. 

Numatomos šios priemonės, susijusios su BREEAM 
diegimu:
1.Darnios plėtros principų diegimas ir skalndus viešinimas
2.Viešųjų erdvių kūrimas ir bendruomenės įtraukimas į 
projektavimą
3.Pastato energetinis dinaminis modeliavimas. Atsinauji-
nančių energijos šaltinių projektavimas, A++ klasė. 
Vėsinimo ir šildymo sistemos agentas – R744 (CO2 dujos) – 
viena ekologiškiausių dujų rinkoje, daranti mažiausią 
poveikį aplinkai.
4.Akustinio komforto analizė ir sprendimai.
5.Kitos studijos

Pastatas projektuojamas  A++ energetinės klasės. 
Preliminarūs projekto sprendiniai, tikslinami TP metu: 
Sienų (neskaidrių atitvarų) U vertė apie 0,13, stogo U vertė 
apie 0,1, grindų varža R apie 6,14, fasadinė sistema apie U 
vertė 0,6-0,8 (g faktorius 0,42-0,52). Pastato sandarumas 
apie n50 ≤ 0,60 h-1 . 
Preliminariai apšvietimo sistemos efektyvumo rodiklis η
E=120 (lm/W). 

Pastate numatoma dideli vėsinimo poreikiai (virš megava-
to), bei virš 300 kw šilumos poreikiai. Taip pat dideli vėsos 
bei šilumos poreikiai numatomi ir vėdinimo sistemoms. 
Idėja yra tokio dydžio šalčiui siūlyti  vieną ir labai 
ekologišką CO2 (R744) šalčio centralę (kompresorinę), su 
šilumos siurbliais šilumos atgavimui (oras-vanduo). 

Karštas vanduo gali būti ruošiamas decentralizuotai, tačiau 
vasarą atgaunant didelę šilumos dalį nuo CO2 šaldymo per 
šilumos siurblius, tikslinga minėtą šilumą panaudoti 
panaudoti karšto vandens ruošimui, - kiekvienas aukštas 
gali turėti savo kombinuotą autonominį boilerį, pajungtą 
nuo šilumos siurblio ir elektros.

ENERGETINIAI SKAIČIAVIMAI
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Preliminariai pastate numatoma mechaninis vėdinimas su 
rekuperacija, rekuperatoriaus naudingumas  80 %, o 
Ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis, 
Wh/m3 apie 0,45. Antžeminei daliai bus skirtas viena - dvi 
pagrindinės vėdinimo kameros, bei atskira vėdinimo 
kamera be rekuperacijos požeminiam parkingui, bei 
papidlomi ventiliatoriai dūmų šalinimui. WC ir kitoms 
patalpoms gali būti numatytas vėdinimas be rekuperaci-
jos.

Projektuojant aukšto energinio naudingumo pastatus turi 
būti siekiama kuo daugiau pastatui reikalingos energijos 
pagaminti atsinaujinančiais energijos ištekliais. Projektuo-
jant pastato (jo dalies) inžinerines sistemas, vartojančias 
atsinaujinančių išteklių energiją, pagamintą iš biokuro, 
saulės kolektoriuose, vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir 
kt., turi būti įvertinta, kad šių sistemų pagamintas didesnis 
negu pastate (jo dalyje) suvartojamas energijos kiekis, į 
pastato (jo dalies) projektines neatsinaujinančios ir 
atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudas neįskaito-
mas, todėl atsinaujinančių energijos išteklių gavybos 
sistemų pajėgumai turi būti optimalūs. Preliminariai 
projekte numatoma fotovoltiniai saulės elementai, instali-
uota galia apie 50 kw. Įrengiama 350 m2 saulės jėgainė ant 
stogo. Pagamintą elektros energiją planuojama panaudoti 
pastato šildymo bei vėsinimo sistemoms, karšto vandens 
ruošimo sistemoms (elektriniams turiniams vandens 
šildytuvams) bei apšvietimo sistemų poreikiams tenkinti. 
Numatoma, kad perteklinė elektros energija būtų kaupia-
ma elektros tinkluose. Visi sprendiniai tikslinami TP metu, 
atliekant dinaminį modeliavimą.

Numatomas visų pastato sistemų, - elektros vartojimo 
(darbo vietos, priemonės, apšvietimas), karšto vandens 
ruošimo, šildymo ir vėsinimo gamybos kaštai, vėdinimo 
kaštai, taip pat vandens suvartojimas neviršys 1 eur/mėn. 
kv.m.

TVARUMAS. ENERGETIKA. EKSPLOTACIJA    36

Siekiant užtikrinti pastato patalpose komfortinę temper-
atūrą šiltuoju metų laiku, projektavimo metu pirmenybė 
turi būti teikiama projektiniams sprendimams, kuriuos 
naudojant nereikia energijos vėsinti pastatą (arba jo dalį). 
Tai pasyvios apsaugos nuo perkaitimo priemonės – 
natūralus skaidrių atitvarų šešėliavimas nuo pastato 
architektūros elementų, optimalus skaidrių atitvarų plotas 
bei jų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, optimalus langų 
paketų saulės praleisties koe�cientas (g-vertė). Tačiau 
pasyvių priemonių panaudojimas neužtikrina komfortinės 
temperatūros palaikymo, todėl numatomos  aktyvios 
vėsinimo sistemos, kurių vėsinimo efektyvumas turi būti 
kiek įmanoma didesnis (ne žemesnis kaip EER>4,00). 

Pastate  numatoma aktyvi vėsinimo sistema, susidedanti iš 
šaldymo centralės (kompresorinė su visa įranga), šilumos 
siurblių, sinchronizuotai veikiančių su šilumos punktu bei 
aušyklių ant stogo. Tai sistema, galinti veikti tiek šildymo, 
tiek vėsinimo režimu. Taip pat yra galimybė paimti pertek-
linę šilumą iš serverinių ir kitų šiltų patalpų, ir ją grąžinti 
atgal į oras-vanduo šilumos siurblius. Oras – vanduo 
šilumos siurblių, prijungtų prie šalčio centralės sezoninis 
naudingumo koe�cientas šildymo režimu turi būti ne 
žemesnis kaip ηSPF>3,70.

Orientacinė šilumos siurblių instaliacinė šiluminė galia 
apie 300 kw (reali atgaunama šiluma viršys šį skaičių), o 
maksimalus šalčio poreikis virš 1000 kw. Šiluma ir šaltis nuo 
šios sistemos taip pat panaudojama ir vėdinimo kamerų 
pašildymui ir pavėsinimui (nereikia diegti papildomų 
VRV/VRF blokų). Patalpų viduje gali būti projektuojamos 
šalčio sijos, arba įprasti fankoilai (susieiti su oras-vanduo 
siurbliais, arba tiesiogiai su šaldymo centrale).

Mechaninių vėdinimo sistemų projektiniuose sprendimu-
ose pirmenybė turi būti teikiama vėdinimo sistemų 
įrenginiams, kurių naudingumo koe�cientas didžiausias, 
vėdinimo įrenginio naudojamo energijos šaltinio neatsi-
naujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiau-
sia, o atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė 
didžiausia.

TVARAUS PASTATO INŽINERINIAI SPRENDINIAI



ELEKTROS ĮVADAS 

Preliminariai numatomas pasijungimas prie esamos 
transformatorinės sklypo ribose, joje prireikus pagal 
sąlygas įrengiant naujus arba pakeičiant eamus transfor-
matorius. Skaičiuotinė galia numatoma virš megavato, ESO 
tuo atveju gali padengti iki 90 procentų transformatorių 
įrengimo kaštų.

TELEKOMUNIKACIJOS

Preliminariai numatomas prisijungimas prie esamo ryšių 
kabelio sklypo ribose. 

ŠILUMA

Numatomas pasijungimas prie esamos šilumos trasos. 
Tikslinga TP metu išsiimti technines prisijungimo sąlygas, 
gali būti reikalaujama rekonstruoti dalį tinklo. Rūsyje 
numatoma šilumos punktas, kuris veiks lygiagrečiai su 
šaldymo sistemos šilumos siurbliais, bei su geoterminiu 
šildymu.

ŠILUMOS GAMYBA. ELEKTRA.
TELEKOMUNIKACIJOS
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VANDUO

Preliminariai numatomas prisijungimas prie esamos 
vandens trasos sklypo ribose. Vandens įvadas projektuoja-
mas -1 aukšte. Pro kolektorius kyla šachtomis į viršutinius 
aukštus ir yra paskirtstoma į san. mazgus, restorano virtuvę 
bei darbuotojų virtuvėles. Virtuvėlese bei san. mazguose 
numatomi maišytuvai su automatine šildymo sistema bei 
sensorika. Taip yra sutaupoma 15-20% vandens resursų. 
Numatoma nuotekio aptikimo automatiką. Karštas vanduo 
kiekviename pastato aukšte ruošiamas kombinuoto tipo 
boileriais, kurie pagal situaciją įgalina turėti tiek centrali-
zuotą, tiek ir decentralizuotą karšto vandens ruošimą. 
Boileriai pajungiami prie pagrindinių pastato šilumos 
siurblių, kurie vasaros metu atgauna šilumą nuo CO2 
šaldymo kompresorinės.

BUITINĖS NUOTEKOS 

Buitinės nuotekos organizuojamos dviejų lygmenų. 
Siūloma vandenį, kuris nuleidžiamas kriauklėse yra 
surenkamas ir panaudojamas antrą kart nuleidžiant wc. 
Likusios nuotekos surenkamos, vertikaliomis šachtomis 
keliauja žemyn, kur numatoma pajungti į esamą Lvovo 
gatvėje centralizuotą nuotekų liniją. Šulinys yra įrengtas 
šalia sklypo, Lvovo gatvėje. 

LIETUAS NUOTEKOS 

Lietaus nuotekos surenkamos nuo fasado ir stogo yra 
panaudojamos želdiniams laistyti, dalis vandens patenka į 
rezervuarus, kita dalis – į miesto tinklus. Stoge numatomas 
nedidelis rezervuaras su �ltruotu vandeniu, bei požeminio 
laistymo sistema, kuri labai taupo vandens išteklius. 
Įrengiami reviziniai šulinėliai sklype. Nuo antžeminio 
parkingo numatomos naftos gaudyklės.

VANDENTIEKIS. NUOTEKOS
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Energijos taupymas užtikrinamas įrengiant išorines 
žaliuzes, blokuojančias saulės spindulius vasaros, bet ne 
žiemos metu. Tokiu būdu išvengiant patalpų perkaitimo, 
bet užtikrinant saulės energijos pritekėjimą žiemos metu. 
Papildomai apsaugai ir darbuotojų komfortui numatoma 
įrengti į stacionarias žaliuzes, įmontuojamus vidinius 
roletus.

Visame pastate numatytas (LoE) LED apšvietimas užtikri-
nantis minimalias elektros energijos sąnaudas. Apšvieti-
mas valdomas rankiniu būdu ir sensorinės sistemos 
pagalba. Sensoriai stebi į patalpą patenkančio natūralaus 
apšvietimo lygį ir dirbtiniu apšvietimu papildo tik 
trūkstamą iki reikiamo apšvietos norminio lygio šviesos 
kiekį. 

 Patalpose, kuriose numatomos pakabinamos lubos 
(pagalbinės patalpos, wc, dviračiu saugykla), šviestuvai 
integruojami į lubas. Patalpose, kuriose numatomos 
segmentinės lubos (biuro patalpos, vestibiulis) numatomi 
pakabinami šviestuvai. Darbo vietose apšviestumo lygis 
yra reguliuojamas nustatytose ribose, pritaikant pagal 
darbuotojo poreikius.

Apšvietimo sistemos efektyvumo rodiklis preliminariai 
numatomas apie ηE=120 (lm/W). Visas apšvietimas prelim-
inariai numatomas apie 3000K spektro (pastato viduje). 
Toks apšvietimas suteiks jaukumo, ir pagal mokslinius 
tyrimus pagerina darbo kokybę ir nuotaiką. Apšvietimo  
lygis lx - pagal galiojančias normas. Kabinetuose 500 lx, 
tualetuose 200 lx. 

Apšvietimo valdymas, nustatant skirtingus paros, savaitės 
dienų ir metų laikų scenarijus. Apšvietimas keičiasi savaime 
ir rankiniu būdu. Sensoriai stebi į patalpą patenkančio 
natūralaus apšvietimo lygį ir dirbtiniu apšvietimu papildo 
tik trūkstamą iki reikiamo apšvietos norminio lygio šviesos 
kiekį. 

PATALPŲ APŠVIETIMAS. INSOLIACIJA

Projekte naudojami sumanūs sprendimai, padedantys 
sumažinti eksploatacijos kaštus. Inžinerinių sistemų 
valdymui, stebėjimui ir resursų apskaitai įrengiama pastato 
valdymo ir automatizacijos sistema. Svarbu parengti ne tik 
BIM modelį bet ir BMS. 

Atkiri kabinetų blokai bei atviros erdvės gali būti reguliuo-
jamos atkirais moduliais pritaikant vėdinimo, 
šildymo/šaldymo sistemą darbuotojų poreikiams. 
Žengiant dar toliau gali būti numatomos programėlės 
darbuotojams, kurios padėtų sistemai prisitaikyti prie 
darbuotojų poreikių, Visam tam reikalinga BMS sistema, 
kuri teiktų informaciją:
•Nuspėjamas užimtumas poilsio ar darbo patalpose.
•Perspėjimas dėl perdegusių lempučių, sugedusių 
įrenginių.
•Perspėjimai dėl besibaigiančio spausdintuvų popieriaus 
ar kavos aparatų vandens.
•Sekamos suvartotos elektros kiekis, šviesos poreikio 
automatinis reguliavimas priklausomai nuo darbuotojų 
esančiu patalpoje.
•Darbuotojai turės galimybę pranešti apie pastate iškilusias 
problemas programėles pagalba.

Numatomos šios inžinerinių sistemų vakdymo funkcijos: 
tiekiamo į patalpas oro temperatūros reguliavimas, 
tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatorių greičių reguliavimas, 
dienos, paros ir savaitės programavimas. 

Šilumos punkte numatomas reguliavimas pagal lauko oro 
temperatūrą, miesto šilumnešio temperatūrą. Programuo-
jamas valdiklis palaiko pastovią užduotą tiekiamo 
termo�kato į vėdinimo sistemas temperatūrą, pagal 
tiekiamo termo�kato į vėdinimo sistemas temperatūrą ir 
užduotą darbo režimą. Programuojamas valdiklis taip pat 
valdo ir karšto vandens ruošimo kontūro šilumos siurbliu-
ose įrangos darbą. Gaisro metu pagal signalą iš gaisro 
centralės stabdomas vėdinimo sistemų darbas. 

CO2 šalčio centralės, aušyklių ir šilumos siurblių valdymas 
nuotoliniu būdu, parenkant optimliausią darbo režimą 
pagal lauko oro sąlygas ir vidaus mikroklimato parametrus.

PROCESŲ VALDYMAS. AUTOMATIZACIJA
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SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI

Pavadinimas

1. Sklypo plotas

2. Sklypo užstatymo intensyvumas

3. Sklypo užstatymo tankis

4. Pastato bendrasis plotas

5. Pastato pagalbinis plotas

6. Pastato pagrindinis plotas

7. Nuomojamas plotas

8. Pastato tūris

9. Aukštų skaičius

10. Pastato aukštis m2

vnt.

m3

m2

m2

m2

m2 3293

6.78

0.66

22343

5624

16728

m2 14420

91428

19 3 požeminiai

70 m

Mato vnt. Kiekis Pastabos
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