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ADMINISTRACINIO PASTATO 
LVOVO G. 21A, VILNIUJE 

ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS





Projektuojant LV21A pastatą siekta sukurti viešąjį 
interesą atspindinčias lauko ir vidaus erdves, 
integruoti pastatą į esamą urbanistinį ir socialinį 
teritorijos audinį, taip sukuriant pridėtinę vertę 
teritorijai, čia besikursiančioms įstaigoms, jose 
dirbsiantiems žmonėms bei lankytojams. 
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URBANISTINIS INTEGRALUMAS

LV21A verslo centras projektuojamas naująjame Vilniaus centre - jau 
susiformavusiame aukštybinių komercinių pastatų komplekse. Naujas tūris 
tęsia urbanistinės kalvos formavimą bei stiprina komerciniams centrams 
būdingą įvaizdį.
Pastato tūris suformuotas taip, kad būtų ramus, nuosaikus, tačiau turėtų 
atpažįstamą identitetą tarp kitų komercinio komplekso pastatų.
Tūrį skaidant plokštumomis, jis savo masteliu panašėja į kaimyninius 
savivaldybės bei “Mažosios būrės” pastatus.
Pastato prieigose ties įėjimu formuojama nedidelė aikštė, suteikianti 
įėjimui reprezentatyvumo.
Sklype esantys du techniniai pastatai - automatinė telefono stotis bei 
modulinė transformatorinė - inkorporuojami pastato tūryje, apgaubiant 
juos tais pačiais fasado elementais.

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Pastato tūris suformuojamas “nupjaunant” kampus pirmapradžiam 
stačiakampio gretasienio tūriui. “Nupjautos” plokštumos įgauna kitokį 
- lygų stiklinį fasadą, vietoj reljefiško fasado su vertikaliomis lamelėmis. 
Skirtingų plokštumų kontrastas padeda skaidyti fasadą į mažesnius tūrius, 
kurie savo masteliu panašėja į kaimyninius pastatus. Nupjauti kampai 
suformuoja terasas, kurios atsiveria į skirtingas puses skirtinguose pastato 
aukštuose. Dėl linkstančių fasado linijų, pastatas įgauna kintantį siluetą 
apšvelgiant iš įvairių taškų. Nevienodas fasado apdaila dar labiau sustiprina 
silueto augimą.
Laiptuotas siluetas, į viršų mažejantis tūris bei vertikalios fasado linijos 
kuria augančio, aukštyn besistiebiančio pastato įvaizdį.
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FUNKCIONALUMAS

Pastatas suplanuotas taip, kad prisitaikytų prie įvairių besikeičiančių 
poreikių. Vertikalių ryšių vieta pastate užtikrina galimybę bet kuriame 
pastato aukšte įsikurti dviems ar daugiau nuomininkų. Aukštą galima 
padalinti nuomininkams įvairiomis proporcijomis.
Pastato fasadas ne tik padeda užtikrinti gerą mikroklimatą patalpose, 
bet ir leidžia įvairiai perplanuoti patalpas. Vertikalus fasado dalinimas leis 
įsikurti tiek open-space tipo biurui, tiek ir sudalinti patalpas į mažesnius 
kabinetus.
Pastato pirmame aukšte - reprezentatyvus holas, restorano arba kavinės 
patalpos, tapli dviračių saugykla su drabužinėmis bei dušais tiems, kas 
atvyksta dviračiu.
Antrame aukšte - susitikimų erdvės greitiems pasitarimams bei erdvės 
įvairiai komercinei veiklai arba pastato rezidentų patogumui - galimybė 
įrengti didelę konferencijų salę, vaikų darželį ar sporto klubą.
Automobiliams numatyta trijų aukštų požeminė parkavimo aikštelė, 
talpinanti 180 automobilius bei dviejų aukštų antžeminė parkavimo 
aikštelė su 62 vietomis.

MEDŽIAGIŠKUMAS

Pastatas savo medžiagiškumu dera komercinių aukštybinių pastatų 
kontekste. Fasadas konstruojamas iš stiklo-aliuminio sistemų. Pastato 
fasade dominuoja du tipai - lygaus stiklo fasadas bei stiklo su vertikaliais 
elementais fasadas.
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTAI

Pagrindinis įėjimas į pastatą numatomas iš Lvovo gatvės, kiek arčiau 
skverelio. Įvažiavimas į parkingą projektuojamas šiauriau nuo įėjimo, kiek 
toliau nuo Lvovo gatvės vingio, taip užtikrinant sklandesnį įvažiavimą/
išvažiavimą bei netrukdomą eismą gatve. Dviračių saugykla numatyta 
pastato šiaurinėje dalyje, greta įvažiavimo į pastatą.

A+ ENERGETINĖS KLASĖS SPRENDINIAI

Laikantis A+ klasei numatytų reikalavimų, pastate yra numatoma 
rekuperacinė vėdinimo sistema. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius, 
skaidi pastasto dalis neviršija 50 proc. viso pastato fasado. Vertikalus 
fasado dalinimas riboja tiesioginių saulės spindulių patekimą į patalpas, 
padeda palaikyti malonų mikroklimatą, mažina šilumos perteklių bei 
energijos poreikį aušinimui. Papildomai ant langų numatytos iš lauko pusės 
automatiškai nuleidžiamos ritininės fasado užuolaidos, taip pat stiklo 
paketai su saulės kontrole. Pietiniame fasade emaliuoto stiklo zonose 
sumontuojamos saulės baterijos.

KONSTRUKCIJOS

Pastato kontrukcija suprojekuota remiantis racionaliais ir ekonomiškai 
efektyviais konstrukciniais sprendiniais. Naudojamas racionalus kolonų 
žingsnis, nenaudojamos sudėtingos konstrukcijos. Požeminiuose 
aukštuose - automobilių parkinge išnaudojamas ir paliekamas esamas 
pastato kontūras, taip pat įrengiami nauji gręžtiniai poliniai pamatai. 
Pastate numatomas gelžbetoninių kolonų ir monolitinių perdangų 
konstruktyvas.



BENDRIEJI RODIKLIAI

Sklypo plotas 0.3291 ha
Sklypo užstatymo intensyvumas 5.94
Sklypo užstatymo tankis 78%
Pastato bendrasis plotas (antžeminis 
ir požeminis)

25 792

Pastato bendrasis antžeminis plotas 19 559
(iš jų 2 469 automobilių saugykla)

Pastato naudingasis plotas 17 859
Pastato tūris 85 047
Aukštų skaičius 20
Pastato aukštis 73.5 m
Požeminių parkavimo vietų 180
Antžeminių parkavimo vietų 62






