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Įvadas 

Projektuojamas pastatas Lvovo g. 21A, dešiniajame 
Neries krante, centrinėje Vilniaus miesto dalyje, 
vadinamoje Šnipiškėmis. Sklypas ribojamas Lvovo ir L. 
Kačinskio gatvių pietinėje ir vakarinėje pusėse, bei 
kaimyninių sklypų rytinėje ir šiaurinėje dalyse. Šalimais 
driekiasi pagrindinės miesto transporto arterijos – 
Konstitucijos prospektas ir Kalvarijų gatvė. 
Artimiausios aplinkos gretimybės iš pietinės pusės yra 
J.Jablonskio skveras, iš vakarų – Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos pastato ir biurų pastatų “3 
burės” kompleksai, iš šiaurės – verslo/prekybos pasažo 
“Ibrahim” pastatai, o iš rytų – Lietuvos teismo ekspertizės 
centro pastatas ir namas-nekilnojamo kultūros paveldo 
objektas, kuriame 1904-1906 m. gyveno J.Jablonskis. 
Sklypas yra teritorijoje, kurioje nuo praeito amžiaus 
septintojo dešimtmečio imta formuoti naują miesto 
centrą, todėl teritorijoje esama istorinių pastatų, 
sovietmečio statybos ir šiuolaikinių aukštybinių pastatų. 
Šioje senųjų Šnipiškių dalyje formuojamas Vilniaus verslo 
ir administracinių pastatų kvartalas su aukštybiniais 
pastatais, remiantis “urbanistinės kalvos” koncepcijos 
principais. Projektuojamas pastatas turėtų papildyti rytinį 
“urbanistinės kalvos” siluetą. 
Šiuo metu sklype yra veikianti automatinė telefono stotis, 
veikianti modulinė transformatorinė pastotė ir nebaigto 
statyti pastato monolitinis kontūras (atraminė siena). 
 
Konkursui teikiamas administracinio pastato 
architektūrinės idėjos projektas HAIKU, parengtas 
remiantis konkurso organizatoriaus pateiktomis 
konkurso sąlygomis ir galiojančiais teritorijų planavimo 
dokumentais. 
 
 
Urbanistinė idėja 

Projektuojamo administracinio pastato vietą diktuoja 
konkurso skelbėjo valdomo pastatui statyti skirto sklypo 
padėtis , dydis, projektuojamo pastato programa, 
nebaigto statyti pastato monolitinis kontūras, bei esamas 
aplinkinis užstatymas. 
Sklypo formos ir esamo monolitinio kontūro proporcijos 
nulemia, kad projektuojamo pastato tūris ilgąja kraštine 
turėtų išsidėstyti lygiagrečiai L. Kačinskio gatvei taip 
“uždarydamas” istorinės Lvovo gatvės perspektyvas. 
Išnagrinėjus aplinkinės teritorijos vizualinius ryšius ir 
vystomo naujojo miesto centro užstatymo principus 
matome prasmę išlaikyti “atvirą” Lvovo gatvės 
perspektyvą, ir projektuojamo pastato aukštuminę dalį 



numatyti iš dviejų skirtingo aukščio aukštuminių korpusų, sujungtų bendros bazės, kurios aukštis taip pat 
koreliuotų “urbanistinės kalvos” principus, t.y. būtų tarpinio aukštingumo tarp Kalvarijų gatvės istorinio 
užstatymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastato bei biurų pastatų “3 burės” komplekso 
stilobatinių dalių aukščių.  
Projektu siūloma  pastato tūrį atitraukti nuo L. Kačinskio ir Lvovo gatvių užstatymo linijos ties sankryža ir taip 
suformuoti lokalią viešąją erdvę priešais įėjimą į pastatą. Toks sprendimas būdingas Lvovo gatvės užstatymui, 
todėl tik pabrėžtų naujajam miesto centrui būdingą gatvės erdvės “pulsaciją”, aiškiai išreikštų pastato pagrindinį 
portalą. Dėl pietvakarių orientacijos ir projektuojamo pastato užuovėjos ši vieta būtų tinkama poilsiui, kavinės 
lauko terasai ar nedideliam miesto sodui įrengti. Būtų tikslinga numatyti galimybę miesto sodu papildyti ir 
Jablonskio skvero vakarinę dalį – esamų gėlynų juostą palei L. Kačinskio gatvę  iki Konstitucijos prospekto 
pertvarkant į pėsčiųjų alėją apsodintą medžiais. Tam puikiai tiktų sakuros  (japoniškos vyšnios), kurios jau yra 
tapusios vienu iš naujojo miesto centro simboliu ir kiekvieną pavasarį džiugina tiek miesto gyventojus, tiek 
miesto svečius.    
 
 
Architektūrinė idėja 

Architektūrinę siūlomo administracinio pastato koncepciją suponavo siekis darniai įsilieti į esamą aplinką, naują 
pastatą vizualiai ir funkciškai susieti tiek su Lvovo gatvės užstatymu, tiek su viena pagrindinių miesto gatvių 
Konstitucijos prospektu.  
Pastato tūrinį sprendimą padiktavo tiek urbanistinė idėja, tiek konkurso sąlygose keliamų reikalavimų visuma – 
pietinis (20 aukštų) korpusas, projektuojamas sklypo dalyje arčiau Konstitucijos prospekto pusės reguojant į 
keliamus insoliacijos reikalavimus “pasvyra” “urbanistinės kalvos” viršūnės link, taip atliepdamas šios 
koncepcijos principus, o šiaurinis korpusas projektuojamas žemesnis – 13 aukštų. Tokia pastato tūrių 
kompozicija (20 auštų + 13 aukštų) lemia, kad pagrindinėse miesto panoramose (nuo Gedimino kalno, nuo 
Tauro kalno, nuo Subačiaus g. apžvalgos aikštelės, nuo Baltojo tilto) matomas vienas aukštybinis pastato 
korpusas, kurio proporcijos analogiškos esamiems, “urbanistinės kalvos” siluetą formuojantiems  pastatams, o 
artimose perspektyvose “užstoja” vienas kitą, sudarydami grakštesnį pastato įvaizdį.  
Pastato fasadai projektuojami iš aliuminio-stiklo fasadinių sistemų su skaidriomis ir aklinomis juodo stiklo 
dalimis, taip siekiant suniveliuoti horizontalų pastato fasado dalinimą ir išnaudoti aklinas fasado dalis elektros 
energijos gamybai integruotų saulės elementų pagalba. Vertikalūs ir dalis horizontalių fasadinės sistemos 
profilių projektuojami kaip fasadinės lamelės - 30 cm aukščio, siekiant sumažinti dėl saulės spinduliuotės kylantį 
patalpų perkaitimą ir pabrežti pastato vertikalų dalinimą, sudaryti lengvo, dangaus fone ištirpstančio pastato 
efektą. Balti fasado elementai padeda integruoti antžeminės parkavimo aikštelės dekoratyvinių lamelių fasado 
elementus į vientisą fasado grafiką. “Praretinto” vertikalių fasado elementų – lamelių ritmo pagalba kartu su 
didelio formato vitrininiais langais, fasadų grafikoje išskiriama pastato bazės ir pagrindinio portalo dalis, 
suteikiama solidumo ir reprezentatyvumo. Taip pat sukuriamas vizualinis ryšys tarp pastato holo, kavinės erdvių 
ir eksterjero, kuriamas atvirumo, praregimumo įspūdis. 
Pagrindinis patekimas į pastatą ir vestibiulis numatytas prie  vakarinio fasado, Lvovo gatvės ašyje, tuo pat metu 
yra ir viešosios reprezentacinės erdvės (esplanados) priešais pagrindinį įėjimą dalis ir stiklo vitrinomis atskirta 
pastato bendroji erdvė. Pagrindiniame fasade numatytas įėjimas į kavinės zoną. Projektuojami atskiri 
įvažiavimai į požeminę ir antžeminę automobilių parkavimo aikšteles. 
 



 
Pastato funkcinis išplanavimas 
Pastato požeminės dalies išplanavimas maksimaliai 
pritaikytas pagal konkurso sąlygų priede pateiktą 
nebaigto statyti pastato monolitinį kontūrą (atraminė 
siena). Projektuojama maksimali trijų aukštų (6 
pusaukščių) požeminė parkavimo aikštelė siekiant 
užtikrinti norminį automobilių parkavimo vietų skaičių. 
Konkurso skelbėjui sutinkant, remiantis Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos skirstymo į zonas pagal 
nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 
koeficientų schemą, galima dviejų aukštų požeminė 
parkavimo aikštelė. 
Numatytas patogus tiesioginis patekimas iš automobilių 
saugyklų į visus pastato aukštus liftais ir laiptinėmis.  
Pirmo požeminio aukšto ribose, Lvovo gatvės pusėje, 
projektuojamos vandens įvado ir šilumos punkto 
patalpos, o apatiniame aukšte – gaisrinės siurblinės 
patalpa. Gaisrinio vandentiekio rezervuaras 
projektuojamas po apatinio pusaukščio grindimis. 
 
Pastato pirmame aukšte projektuojamos bendro 
naudojimo erdvės, kavinės zona, pagalbinės ir techninės 
patalpos, dviračių bei antžeminė automobilių parkavimo 
aikštelė. 
Pagrindinis įėjimas ir vestibiulis per tris aukštus 
suprojektuotas centrinėje pastato dalyje, tarp dviejų 
pagrindinių laiptinių su liftais, į kuriuos patenkama tiesiai 
iš vestibiulio. Vestibiulyje numatyta recepcija, rūkomasis, 
kavinės zona, apsaugos ir administratorės patalpos, 
bendro naudojimo tualetai. Vidiniais laiptais iš vestibiulio 
galima pakilti į antrame aukšte būsimą susitikimų ir 
renginių zoną arba užlipti į želdintą terasą su poilsio ir 
sporto zonomis ant stogo virš trečio aukšto.  
Su vestibiuliu besiribojančiose patalpose numatytos 
pagalbinės ir techninės (elektros įvado, ryšių, dyzelinio 
generatoriaus, valytojos, buitinių atliekų laikino 
saugojimo) patalpos, bendro naudojimo tualetai, 
dviračių saugyklos ir persirengimo rūbinės, pastato 
administracijos ir aptarnaujančio personalo kabinetai. 
Pirmo aukšto ribose projektuojama atviro tipo 
automobiliu saugykla su rotacinio tipo keltuvais, 
leidžiančiais parkuoti automobilius dviem (9 keltuvai) 
arba trimis (13 keltuvų) aukštais ir tuo pat metu išlaikant 
galimybę bet kuriame keltuvo lygyje  esantį automobilį 
nuleisti žemyn ir bet kuriuo metu išvažiuoti, be butinybės 
išvaryti žemiau parkuojamus automobilius.  



Pastato antrame aukšte planuojami du atskiri biurai nuomai ir bendra susitikimų bei renginių zona su keturiomis 
susitikimų salytėmis į kurią patenkama tiesiogiai iš vestibiulio. Esant poreikiui, galima antrą aukštą perplanuoti, 
taip, kad būtų galima įrengti vieną virš 1000 m² ploto biurą nuomai ir susitikimų erdvę be susitikimų salyčių. 
Trečiame aukšte planuojami tik biurai. Pateikiamas preliminarus aukšto išplanavimas 1380,0 m² ploto vieno 
biuro nuomai. Esant poreikiui aukštas gali būti perplanuojamas įrengiant iki 5 atskirų biurų (mažiausias galimas 
plotas apie 220,0 m²) su tiesioginais patekimais į juos iš liftų holų ir be papildomų koridorių žmonių evakuacijai 
užtikrinti.     
Ketvirtas ir viršesni abiejų korpusų aukštai suprojektuoti taip, kad juose būtų galima optimaliai išnaudojant 
plotą įrengti įvairaus dydžio biurų patalpas nuomai. Pastato laiptinės ir liftai bei jų holai projektuojami pastato 
gilumoje. Prie jų blokuojamos inžinerinių komunikacijų šachtos, sanmazgai ir virtuvėlės. Tarp jų gali būti 
projektuojami susitikimų kambariai, spausdinimo ar kitos reikalingos pagalbinės patalos, kuriose nenumatytos 
nuolatinės darbo vietos. Tipiniame aukšte numatytos 2 laiptinės ir 2 greitaeigiai (3m/s), 1675 kg keliamosios 
galios, liftai, kurie jungia visus pastato aukštus, įskaitant ir požeminės parkavimo aikšteles. Liftų kabinų dydžiai 
analogiški krovininių liftų gabaritams, todėl papildomi krovininiai liftai neprojektuojami.  
Priklausomai nuo statytojo poreikių galimi 3 tipinio aukšto suplanavimo variantai: 
- tipiniame aukšte įrengiant du atskirus biurus nuomai, kurių plotas nuo 120.0 iki 400,0m² su bendro naudojimo 
tualetais; 
- tipiniame aukšte įrengiant viena biurą nuomai, kurių plotas 420.0 arba 520,0m², su individualiais san. mazgais 
ir pagalbinėmis patalpomis; 
- įrengiant biurą nuomai per du tipinius aukštus sujungtus vidiniais laiptais, kurių plotas 825.0 arba 1025,0m² 
su individualiais sanmazgais ir pagalbinėmis patalpomis.  
Ant pastato aukštuminės dalies stogo projektuojama terasa ir rūkomasis. 
 

Pastato medžiagiškumas 

Siūlomam administracinio pastato projektui numatytos ilgaamžės, saugios ir šiuolaikiškos, solidžių spalvų, 
apdailos medžiagos. Išorinių pastato fasadų sienų apdailai numatoma naudoti, aliuminio profilių ir stiklo 
vitrininę sistemą su varstomomis dalimis, vertikaliomis ir horizontaliomis lamelėmis. Aklinoms vitrinų dalims 
įrengti numatoma panaudoti stiklo paketus su integruotais “Back contact” technologijos saulės elementais, 
kurių dėka stiklo paketas su integruotais saulės energijos elementais atrodo kaip vientisas emaliuotas stiklas, t. 
y. nėra matomų elementų kontaktų ir dėl to tokiems stiklo paketams būdingos tekstūros.   
Atviro tipo anžeminės parkavimo aikštelės fasadams , esamos automatinės telefono stoties fasadams įrengti 
siūloma “Duco” aliuminio fasadinių žaliuzi sistema. Įėjimo tambūras projektuojamas berėmio stiklo 
konstrukcijų. 
Siekiant išlaikyti vientisą pastato estetinį vaizda interjero apdailai siūloma naudoti natūralias, patvarias ir 
ilgaamžes apdailos medžiagas. Dominuojančių spalvų paletę sudarytų monochrominių spalvų gama, naturalaus 
akmens, betono, stiklo, nerūdyjančio plieno ir purpurinės spalvos pagrindinio vestibiulio akcentai. 
Pastatas projektuojamas kompaktiškos formos, lengvai valomais fasadais. Ilgaamžiškumui užtikrinti, bus 
parenkamos atsparios rūgštaus lietaus, saulės spinduliuotės poveikiui medžiagos. 
Teritorija aplink pastatą įrengiama daugiausia kietomis dangomis. Želdiniai įrengiami rytinėje pastato pusėje, 
eksploatuojamose terasose ant stogo, vietinių, Lietuvos klimato sąlygomis tinkamčių auginti ir nelepių rūšių. 
 
 
Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendiniai 

Transporto srautų sprendiniai numatyti laikantis konkurso sąlygose pateiktų reikalavimų. Įvažiavimas į 
požeminę automobilių saugyklą projektuojami iš Lvovo  gatvelės šiaurės vakarų pusėje, įvažiavimas į antžeminę 



parkavimo aikštelę – iš pietrytinės.  Dvi svečių laikino sustojimo vietos ir dvi aptarnaujančio transporto 
sustojimo vietos suprojektuotos palei Lvovo gatvę. 
Pėsčiųjų pagrindinis patekimas numatytas per pagrindinį vestibiulį pirmame aukšte ir tiesiogiai iš lauko į kavinę 
pirmame aukšte. Tiek artimiausia aplinka, tiek vidinės erdvės projektuojamos universalaus dizaino principais, 
pritaikytos neįgaliųjų patogiam judėjimui. Pastato viduje vertikalus žmonių judėjimas organizuojamas liftais ir 
laiptinėmis, kurios skirtos taip pat ir žmonių evakuacijos užtikrinimui.   
 
 
Pastato energinis efektyvumas ir energiją taupantys sprendiniai 

Pastato projektas parengtas vadovaujantis A+ energetinio naudingumo klasės pastatams keliamais 
reikalavimams, o taip pat patirtimi, įgyta projektuojant pastatus remiantis tarptautinio tvarių pastatų standarto 
BREEAM keliamais reikalavimais. Numatytos tokios pasyvios pastatų energetinio efektyvumo priemonės: 
- pastato skaidrių (vitrinų) ir aklinų (sienų) atitvarų proporcijos užtikrinančios optimalų dienos šviesos bei 
energijos tranzito santykį; 
- pastato fasado sprendiniai skirti padėti reguliuoti patalpų mikroklimatą (selektyvinio stiklo paketai , vertikalios 
fasado lamelės); 
- saulės energijos elementų fasado sienose (aklinos vitrininės sistemos dalys) integravimas; 
- automatinė apšvietimo valdymo sistema; 
- pasyvios vėdinimo ir oro aušinimo sistemos (rekuperacija, lubinis šaldymas); 
- patalpų mikroklimato automatinė stebėsenos ir valdymo sistema; 
- vandens tausojimą skatinančios priemonės (suvartojimą mažinantys sanitariniai prietaisai, vandens apskaitos 
ir nuotėkio aptikimo sistemos); 
- galimybė įrengti saulės kolektorius ant pastato stogo. 
 
 
Pastato konstrukcijų sprendiniai 

Planuojamas gelžbetonio konstrukcijų karkasas su laikančiosiomis kolonomis, sienomis bei perdangų 
plokštėmis.  
Tikslus konstrukcijų tipas ir sprendiniai bus parenkami techninio projekto rengimo metu įvertinus, 
konstruktyvinius, saugos, geologijos, kitus inžinerinius bei ekonominius aspektus. 
 
 
Pastato pagrindinių inžinerinių sistemų sprendiniai 

Pastate bus montuojamos tvarios inžinerinės sistemos, užtikrinančios kokybišką patalpų mikroklimatą ir 
racionaliai naudojančios resursus. 
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendiniai bus parenkami ir optimizuojami techninio projekto 
stadijoje, naudojant dinaminio energinio modeliavimo metodiką, įvertinant realų energijos suvartojimą 
skirtingu paros, ar metų laiku, įvertinant energijos pritekėjimus dėl saulės spinduliuotės, inžinerinės įrangos, ar 
patalpų užimtumo poveikio. Darbo vietų zonose prioritetas bus teikiamas maksimalų komfortą užtikrinančioms 
pasyvioms sistemoms – šalčio sijoms, radiatoriams. Patalpose su stipriai svyruojančiais užimtumo rodikliais, bus 
numatytas dinamiškai į poreikius reaguojantis šaldymas / šildymas. 
Bus siūloma įrengti protingas apšvietimo sistemas, reaguojančias į patalpų užimtumą, apšviestumą lauke, 
pageidaujamus apšviestumo scenarijus. 
Vandentiekio ir nuotekų sprendiniai planuojami taupantys vandenį, įrengiant vandenį tausojančius tualetų 
bakelius, taupius, sensorinius praustuvus, nuotekio aptikimo automatiką.  
Siūloma įrengti automatizuotą pastato inžinerinių sistemų valdymo, stebėsenos ir resursų apskaitos sistemą. 
 



 
Sklypo ir pastato bendrieji rodikliai 

Sklypo ir statinių bendrieji rodikliai: 
Sklypo plotas   ……………………………………………………………….. 0,3293ha 
Sklypo užstatymo intensyvumas   ……………………………………………  5.5 
Sklypo užstatymo tankis   ………………………………………………………  68% 
 
Projektuojamo pastato bendrieji rodikliai: 
Bendras plotas   ………………………………………………………… 17466.38m² 
Pagrindinis plotas   ……………………………………………………. 15413.28m² 
Pagalbinis plotas   …………………………………………………..…… 1340.79m² 
Naudingas plotas   …………………………………………….….…... 16754.07m² 
Požeminės dalies bendras plotas   ……………………….….….. 5571.35m² 
Tūris   …………………………………………………………………..……. 87810.00m³ 
Požeminės dalies tūris   …………………………………….….……. 21579.00m³ 
Pastato aukštų skaičius   ………………………………….…..………………… 20a. 
Pastato aukštis   ……………………………………………………………….. 76.70m 
 
Esamų pastatų sklype bendrieji rodikliai: 
Pastato bendras plotas   ………………………………………………. 524.05m² 
Pastato tūris   …………………………………………………………….. 2403.00m³ 
Pastato aukštų skaičius   ……………………………………….……………….. 1a. 
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