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Esama situacija 

 
Projektuojamas pastatas yra Lvovo g. 21A sklype, Vilniuje. Žvelgiant iš pietų pusės projektuojamas 
pastatas formuos Konstitucijos prospekto išklotinę. Ties Konstitucijos prospektu bei Lvovo gatve 
formuojamas naujasis Vilniaus miesto centras. Šioje teritorijoje suplanuotas intensyvus užstatymas 
su aukštybiniais pastatais, kurių kompozicinė visuma suformuoja urbanistinę kalvą. Projektuojamas 
pastatas žvelgiant nuo Konstitucijos prospekto bei Kalvarijų gatvės sankryžos yra pirma urbanistinės 
kalvos vertikalė, taip pat pirma žvelgiant ir nuo Senamiesčio. Todėl šio pastato urbanistinis-
architektūrinis sprendimas turi kuo organiškiau įsilieti į aukštybinių pastatų kompoziciją, o jo forma 
neveikti agresyviai pietryčių kryptimi. Šiuo metu sklypas aptvertas, jo viduje užkonservuota nebaigta 
požeminio parkingo statyba. 
 

Urbanistinė-architektūrinė idėja 
 
Kaip jau minėta aukščiau, projektuojamas sklypas yra urbanistinę kalvą užbaigiančio šlaito atkarpoje. 
Ši urbanistinė charakteristika padiktuoja dvi konceptualias idėjas, kurių visuma tampa atsakymu 
optimalios pastato formos paieškoje. 
 
1 idėja. 
Stilizuojant urbanistinės kalvos įvaizdį į sąlyginę kalno formą, su pastatu kalno šlaito pakraštyje, 
gaunamo tūrio charakteringoji formos dalis yra pats šlaitas (žr. pav. 1).  
 
 

Pav. 1  

 

Realioje situacijoje projektuojant aukštybinį pastatą šlaito pakraštyje jis išsikiša - kontrastuoja su 
kalno forma. Todėl pastato forma transformuojama taip, kad liktų urbanistinio kalno masės dalimi. 
Žr. pav. 2. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

Pav. 2 
 

Taip sumodeliuojamas pastato tūris, kuris šiaurės rytų  pusėje įgauna kreivalinijinį – reljefišką 
charakterį. Jis semantiškai simbolizuoja urbanistinės kalvos pradžią (arba pabaigą). (Žr. pav. 3) 
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Pav. 3 (urbanistinės kalvos projekcija atsiverianti nuo senamiesčio pusės) 

 
2 idėja. 
Kaip kiekviena architektūrinė-urbanistinė struktūra, taip ir urbanistinė kalva privalo turėti 
įėjimų/“durų-vartų“ sistemą. Patekimui į Lvovo gatvę projektuojamo pastato tūrio pagalba kuriamas 
išraiškingas „vartų“ – traukos užeiti į miesto centrą - įvaizdis. Įgaubiant pastato parterinę dalį 
erdviškai apjungiama Lvovo gatvė su Jono Jablonskio skveru bei Konstitucijos pr., Kalvarijų ir L. 
Kačinskio gatvėmis. 
 

Pastato tūrio formavimas atsižvelgiant į vizualinius bei pėsčiųjų ryšius, kaimyninių 
pastatų insoliaciją, viešųjų erdvių formavimą 
 
Pastato tūris šiaurės pusėje siaurinamas taip,  kad būtų užtikrintas pakankamas atsitraukimas nuo 
šioje pusėje esančių ir projektuojamų pastatų. Taip užtikrinama urbanistinės kalvos tūrinės erdvinės 
kompozicijos apžvalga per susiformavusius vizualinius koridorius bei apžvalga pro kaimyninių, 
aukštybinių pastatų langus. Pastato aukštuminės dalies pastūmimas pietų link užtikrina reikiamą 
insoliaciją kaimyniniams daugiabučiams pastatams. 
Tūris transformuojamas taip, kad išpildytų  pastato-šlaito koncepciją (1 idėja). Žr. pav. 4a ir 4b. 

 
  
Pav. 4a                Pav. 4b 

 

Komponuojant pastato tūrį pagal gatvės liniją būtų sukurta daug problemų (žr. pav. 5a): 
- Lvovo gatvės perspektyvoje statmenai stovintis tūris „kietai“ uždarytų gatvės perspektyvą.  
- Orientuojant pagrindinį įėjimą į pastatą nuo Lvovo gatvės ašies pastatas būtų tarsi nusisukęs nuo 
J. Jablonskio skvero bei Konstitucijos prospekto. Tai sumenkintų jo „rolę“ kontekste. 
- Nuo J. Jablonskio skvero pusės nutrūktų vizualiniai ryšiai su Lvovo gatve bei joje esančiais svarbiais 
traukos objektais. Tokiais kaip Verslo burių pastato centrinis įėjimas su viešąja erdve bei skulptūra, 
taip pat iš dalies būtų pridengtas Vilniaus savivaldybės pastatas. 



 
 
 

ADMINISTRACINIO PASTATO LVOVO g. 21A, VILNIUJE ATVIRAS  PROJEKTO KONKURSAS 

3 | 1 4  

1
1

1
2

1
3

 

- Pėsčiųjų srautai būtų priversti judėti 90 laipsnių kampais, o taip migruoti dideliems žmonių 
srautams  nenatūralu.  
- Prieš pastatą neliktų vietos viešajai erdvei formuoti. 
- Nebūtų patogu įrengti taksi „drop off“ laikino sustojimo vietas. 

 
Pav. 5a 

 
Visos šios problemos sprendžiamos  pastato formą įlenkiant į sklypo gilumą taip, kad parterinės 
dalies fasadas su centriniu įėjimu būtų orientuotas bei gerai apžvelgiamas  tiek Lvovo gatvės ašyje, 
tiek nuo J. Jablonskio skvero bei Konstitucijos pr., ir L. Kačinskio gatvės. 
Suformuojamas naujas skveras – viešoji erdvė, kurią (iš dalies) nuo kritulių saugo pats pastato tūris. 
Ši viešoji erdvė neabejotinai taptų pridėtine verte tiek pačiam pastatui, tiek ir platesniame miesto 
centro kontekste – jis tarsi jungiančioji grandis tarp svarbių urbanistinių mazgų (urbanistinės kalvos 
„vidaus“ bei „išorės“). Atverta erdvė sukuria vizualinius ryšius tarp Lvovo gatvės bei joje esančių 
svarbių objektų su J. Jablonskio skvero aplinka bei Konstitucijos pr. Sukuriamas pagarbus 
atsitraukimas nuo Vilniaus miesto savivaldybės. Užtikrinami sklandūs pėsčiųjų bei dviratininkų 
srautai  (žr. pav. 5b). 
 

 
Pav. 5b                                                                                                                                                      Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia 
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Šioje zonoje yra pakankamai vietos ir žaliąjai oazei (žr. pav. 5c) 
 

 
 
Pav. 5c 

 
Architektūrinė idėja 
 
Pastato architektūrinis sprendimas sujungia urbanistiškai motyvuotus tūrinius sprendinius su 
racionalia bei funkcionalia planine struktūra. Pastato fasadų architektūra atspindi pirminę „pastato 
– šlaito“ koncepciją. Horizontaliais elementais suartikuliuoti fasadai atspindi reljefą sudarančias 
izohipses (horizontales). 
Esami transformatorinės bei automatinės telefonų stoties techniniai pastatai integruojami į naujojo 
pastato struktūrą. Jie uždengiami su naująja terasa antro aukšto lygyje. Fasadai apdailinami 
emaliuoto stiklo apdaila.  
 

Pastato funkcinis suplanavimas 
 
Suprojektuotas inovatyvus, vienatūris pastatas, atitinkantis aukščiausius, biurų pastatams keliamus 
reikalavimus. Pastatas neturi tamsių, dienos šviesa neapšviestų zonų. Perdangų gyliai skirtinguose 
aukštuose varijuoja, tačiau visuomet taip, kad būtų užtikrintas ergonomiškas biurų erdvių 
išplanavimas (darbo stalo gabaritas priimamas kaip pastato geometrijoje atsikartojantis modulis).  
 
Fasadų skaidymas taip pat užtikrina optimalias biurų planavimo galimybes (darbo vietų dėstymą, 
kabinetų formavimą). Laikantis gelžbetonio karkasas suprojektuotas taip, kad nuomojamose 
biurams patalpose kolonos neribotų išplanavimo galimybių. Galima lanksčiai suplanuoti tiek atviro 
plano, tiek kabinetinės sistemos biurus. 
Nors pastato forma yra ekspresyvi, tačiau visi pastato aukštai suplanuoti racionalūs, tiesialinijiniai 
(stačiakampis, trapecija). Todėl suprojektuotos biurams erdvės yra lengvai planuojamos. 
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Projektuojant pastato nuomojamų aukštų dydžius atsižvelgta į pasaulines bei Lietuvos biurų rinkos 
tendencijas, kurios rodo, kad mažo ploto aukštai biurų funkcijai yra nepaklausūs ir neatitinka 
daugumos kompanijų lūkesčių. Todėl pastato forma tikslingai projektuota taip, kad siaurėjant 
pastatui aukštyn višutiniai aukštai būtų rinkos lūkesčius atitinkančio dydžio (>620 m²). Didžiosios 
dalies pastato aukštų plotas suplanuotas virš 1000 m². 
 

Požeminė automobilių saugykla 
 
Požeminė automobilių saugykla suplanuota optimaliai išnaudojant esamomis atraminėmis sienomis 
apibrėžtą erdvę. Siekiant sumažinti tarpaukštinių rampų užimamą plotą suprojektuota parkingo 
struktūra pusaukščiais. Liftų/laiptų blokas, sujungiantis požeminę dalį su visais antžminiais aukštais, 
suplanuotas parkingo centre.  
-1A vakariniame pusaukšyje esanti aukštesnė zona išnaudojama automobiliams parkuoti dviem 
aukštais (naudojant mechaninius keltuvus). Taip pat šioje zonoje numatytos apkrovas 
perskirstančios sijos,  tarp jų integruojamas G/B vazonas medžiams suprojektuotame skvere sodinti. 
Požeminėje automobilių saugykloje numatyti 7 pusaukšciai, kuriuose telpa 256 automobilių 
stovėjimo vietos. Pagal projektavimo sąlygas leistini 6 pusaukščiai (vertinant apribojimus dėl jau 
įrengtų sienų gylio), tačiau skirtumas tarp 6 ir 7 pusaukščio grindų yra tik 1,5 m. Šiuo projektu 
tikslingai numatyta plonesnė nulinė perdanga bei mažesni aukšto aukščiai, todėl manome, kad 
techninė galimybė įrengti 7 pusaukštį yra. Didžioji pastatą aptarnaujančių techninių patalpų dalis 
numatyta 18-tame techniniame pastato aukšte, todėl pažemintuose požeminiuose aukštuose dėl 
inžinerinių sistemų palubėje švaraus lubų aukščio mažėjimas nenumatomas. Nesant techninėms 
galimybėms įrengti 7 pusaukščio požeminėje dalyje (6 pusaukščiuose) suplanuota 202 automobilių 
vietos. Kartu su antžeminės dalies parkingu  (22 vnt.) būtų 224  pautomobilių stovėjimo vietos. 
Ties padidinto gylio liftais, kurie būtų naudojami ir kroviniams transportuoti, yra suplanuoti atskiri – 
ūkiniai/išsikrovimo tambūrai. 
Taip pat požeminėje dalyje suplanuotos techninės patalpos atsižvelgiant į greta esančius inžinerinius 
tinklus bei suplanuotą kolektorių. 
 

1 aukštas 
 
Pirmame aukšte suprojektuotas reprezentacinis skveras-viešoji erdvė. Ties L. Kačinskio gatve 
numatytos dvi laikino sustojimo vietos (taksi ir pan.). Taip pat šią zoną pasiekia ir bendramiestinis 
dviračių takas, numatyti svečiams skirti dviračių stovai ir pan. Būtent iš šios gyvybingos erdvės 
suprojektuotas centrinis įėjimas į pastatą. Užėjus vidun patenkama į dviaukštę erdvę - centrinį 
vestibiulį su pastato recepcija, liftais, erdve laukiantiesiems. Ši zona sujungta su visomis pirmo ir 
antro aukštų funkcinėmis zonomis. Iš vestibiulio pietų kryptimi suplanuotas patekimas į restoraną, 
kuris turi lauko terasą naujai suplanuotame skvere. Priešingoje centrinio vestibiulio pusėje 
numatytos dušų bei persirengimo patalpos dviratininkams, pastato BMS, inžinieriaus, 
administracijos persirengimo, virtuvėlės, rūkymo patalpos. Dviratininkų dušų bei persirengimo 
patalpos sujungtos patogiais ryšiais su darbuotojų dviračių saugykla. Įvažiavimas į požeminį bei 
antžeminį parkingą suplanuotas maksimaliai jį slepiant nuo reprezentacinės pastato dalies apžvalgos 
Lvovo gatvės ašyje. Čia numatyti  ir požeminiai šiukšlių konteineriai. Nugarinėje pastato dalyje, už 
recepcijos suplanuotas antžeminis parkingas. Parkavimas čia numatytas taip pat dviem aukštais 
(naudojant mechaninius keltuvus). Čia numatytas ir aptarnaujančio transporto patekimas, 2 vietos 
spec. transportui (atvežami produktai restorano virtuvei, kanceliarija, vanduo biurams ir pan.). 
Pirmame aukšte numatytos 22 automobilių parkavimo vietos. 
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2 aukštas 
 
Antrame aukšte pagal projektavimo užduotį numatyta poilsio, palaukimo, neformalių susitikimų 
zona, į kurią patenkama iš recepcijos liftais arba naudojantis akcentiniais laiptais. Ši zona pietuose 
ribojasi su restorano antruoju aukštu (abu restorano aukštai sujungti vidiniais sraigtiniais laiptais). 
Likusi (šiaurinėje pusėje) aukšto dalis suprojektuota kaip konferencijų centas. Konferencijų zona 
suprojektuota taip, kad ją galima būtų transfromuoti įvairiems poreikiams. Mobilių pertvarų pagalba 
čia galima suformuoti patalpas, kurios užtikrintų komfortiškas sąlygas nuo 15 iki 200 žmonių 
grupėms. Bendras konferencijų centro talpumas ~320 žmonių. Šiaurinio fasado tąsoje suprojektuota 
terasa būtų galima naudotis kavos pertraukėlių metų. Taip pat ši erdvė gali būti pritaikyta kitokio 
pobūdžio renginiams. Restorano gretimybė šios zonos panaudojimo galimybes bei kokybę tik 
sustiprina. Turint galvoje aukštybinio pastato specifiką, kai daugeliui nuomininkų skirtame pastate 
bus ir sąlyginai mažo ploto (~400 - 500 m²) biurų, atskirai nuomojamų konferencijų salių (pavyzdžiui 
vidiniams kompanijų apmokymams) poreikis yra gana ryškus. Mažo ploto biurams turėti dideles 
patalpas pasitarimams/konferencijoms - neracionalu. Taip pat didelių konferencijoms skirtų erdvių 
aplinkiniuose verslo centruose yra trūkumas. Šią funkciją galima sėkmingai nuomoti ir kaimyninių 
biurų pastatų kompanijoms.  
Šis priimtas antro aukšto restorano bei konferencijų centro funkcijos projektinis sprendinys nėra 
projektavimo sąlygų dalis. Todėl nesant tokiam poreikiui šias patalpas galima lengvai perplanuoti į 
nuomojamus biurus. 
 

Tipiniai aukštai, ofiso funkcija 
 
3-15 pastato aukštai skirti biurų nuomai. Kylant pastatui išorinis pastato kontūras kinta, tačiau 
pastato branduolio geometrija suprojektuota taip, kad jo išorinės lengvų konstrukcijų sienos galėtų 
būti adaptuotos taip, kad patalpos lengvai būtų perplanuojamos patogios geometrijos biurams 
formuoti. Kylant pastatui aukštuose kinta pagalbinių patalpų (apribotų gipso kartono sienomis) bei 
šachtų geometrija. Pastato standumą užtikrinančios G/B konstrukcijos nekinta. Sanitariniai mazgai 
aukštuose dėstomi taip, kad stovų pozicija išliktų ties viena siena. Inžinerinės šachtos šiek tiek platėja 
kylant į viršų – techninio aukšto link. Tai  atitinka inžinerinių sistemų dėstymo šachtose specifiką. 
Visi aukštai gali būti skirti tiek vienam nuomininkui, tiek dviems. Kai aukštas skaidomas dviems 
nuomininkams kiekvienam jų numatytas atskiras patekimas į laiptines, atskiri sanitariniai mazgai, 
virtuvėlės. 
Liftų holas suplanuotas taip, kad jis kartu su recepcija (recepcijomis) būtų perdangos centre. 
 

16-17 aukštai 
 
16-17 aukštuose iliustruota planavimo galimybė, kai nuomininkui (apimančiam keletą pastato 
aukštų) pageidaujant aukštai apjungiami vidine reprezentacine laiptine vidinei komunikacijai. 
Šį sprendimą, esant poreikiui, galimą pritaikyti ir kituose pastato aukštuose. 
 

18 aukštas - terasa, techninis aukštas 
 
Pastato viršutiniame aukšte numatytas techninis aukštas. Jis suplanuotas centrinėje perdangos 
dalyje, virš branduolio su vertikaliomis inžinerinėmis komunikacijomis. Visu fasado perimetru 
numatyta lauko terasa. Terasoje planuojamas apželdinimas, poilsio baldai. Yra numatyta patogi 
galimybė renginio metu į terasą patiekti maistą bei gėrimus iš restorano. 
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Visų pastato aukštų planus žiūrėti atskirame priede „Aukštų planai_111213.pdf“. 

 
Stogo planas 
 
Stogas suprojektuotas sutapdintas. Vertinant jo apžvelgiamumą per aukštesnių kaimyninių pastatų 
langus, jis sprendžiamas kaip penktasis fasadas – padengiamas saulės elementais. Fasado parapeto 
perimetru suprojektuota fasado valymo sistema (kranas ant bėgių). 
 

Vertikalūs ryšiai 
 
Evakuacinių laiptinių sprendiniai ir alternatyvos 
Suprojektuotos dvi evakuacinės, viršslėginės laiptinės. Jų pozicijos išpildo evakuacijai skirtus 
atstumus bei atveria optimalias biurų planavimo galimybes. Tolimesnio projektavimo metu esant 
nesuderinamumui su LT gaisro saugos normomis numatyta galimybė perdislokuoti vieną laiptinę ties 
fasadu. Taip būtų sukurta galimybė patekti į laiptinė per lauką, žr. pav. 6 
 

    
Pav. 6 

 
Liftų sprendiniai ir alternatyvos 
Suprojektuoti 4 greitaeigiai liftai, iš kurių du padidinto gylio (2,1 m), kuriais galima kelti 
stambiagabaričius krovinius (baldus) bei kanceliariją, vandenį ir pan. Pagrindinis krovininis liftas yra 
šiaurės rytų pusėje, kuris turi tiesioginį ryšį su aptarnavimo automobilių patekimo zona, esančia 1 
aukšto ūkinėje zonoje. Požeminėje dalyje, -1 aukšte abu liftai turi atskirus (ūkinius) holus. Antras 
padidinto gabarito liftas yra siūlomas vadovaujantis pasauline, gerąja praktika. Jis užtikrintų 
galimybę dviejų atskirų nuomininkų aukšte atveju, turėti dvi ūkinių prekių išsikrovimo patalpas. Taip 
pat šis liftas būtų naudojamas maisto bei gėrimų iš restorano serviravimui (esant renginiams) antro 
aukšto konferencijų centrui bei stogo terasai.  
Restorano vidiniam patiekalų transportavimui į antrą restorano aukštą suprojektuotas maisto 
keltuvas iš virtuvės zonos. 
Tolimesnio projektavimo stadijoje apskaičiavus realius darbuotojų vertikalaus aptarnavimo greičius 
(vertinant ir „Breeam“ standarto reikalavimus) numatoma tikslinti liftų kiekį. Taip pat atsižvelgus į 
tiksliuosius skaičiavimus bei užsakovo poreikius dėl antro padidinto lifto yra numatyta galimybė 
esamoje geometrijoje sukomponuoti 4-5 keleivinius bei krovininį liftus, žr. pav. 7a ir 7b.   
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Pav. 7a                                      Pav.7b 
 

Pastato medžiagiškumas  
 
Fasadas 
Pastato fasadas – elementinis, iš stiklo-aliuminio konstrukcijų. Fasadas, atspindintis „pastato-šlaito“ 
koncepciją, skaidomas horizontaliomis lamelėmis, kurios atspindi reljefo izohipsės idėją, o tuo pačiu 
yra funkcinis, saulės kontrolę atliekantis elementas. Lamelės dėstomos kas 1,2 m, dalindamos aukštą 
į tris dalis: 
- Perdangos zonos juosta suformuoja 80 cm palanginę zoną, ant kurios interjere suplanuoti 
pakabinami radiatoriai (konvektoriai). Išorinėje pusėje ši zona apdailinama stikle integruotais saulės 
elementais, taip išlaikomas architektūrinis fasado vientisumas, o taip pat ir A+ energinio 
naudingumo klasei užtikrinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo funkcija. Pastato 
šiaurinėje pusėje bei tose dalyse, kur saulės elementai neefektyvūs, montuojami stiklai su 
šilkografijos raštu, artimu saulės elemento piešiniui. Šioje zonoje numatytas pastato nuomininkų 
logotipų montavimas.  
- Vidurinioji 1,2 m juosta – stacionarūs, struktūriškai jungiami stiklo paketai. Lango pozicija 
numatyta taip, kad neužstotų vaizdų per langus tiek stovint, tiek sėdint darbo vietoje. 
- Viršutinė juosta ties lubomis suplanuota taip, kad būtų galima sumontuoti reikiamą kiekį varčių 
oro pritekėjimui gaisro metu. Langai – struktūrinio stiklinimo. 
Fasadas viensluoksnis su išorinėmis žaliuzėmis arba roletais. Masyvios lamelės, be saulės kontrolės, 
taip pat atlieka žaliuzių apsaugos nuo tiesioginių kritulių patekimo funkciją. Ši fasado konfigūracija 
išpildo A klasės biurams bei A+ energinio naudingumo klasės užtikrinimui keliamus reikalavimus. 
Fasado bei viso pastato geometrija apskaičiuota taip, kad vertikalus skaidymas galėtų būti pritaikytas 
1,25 - 1,5 - 1,8 - 2,5 m diapazone. Šie moduliai palankūs vidaus planavimui. 
Horizontalių lamelių medžiaginis ir spalvinis sprendimas, planuojamas iš natūralų medžiagų, bus 
tikslinamas tolimesnėje projektavimo stadijoje. Parinkti variantai: keramika, anoduotas aliuminis, 
šlifuotas nerūdijantis plienas, rudas varis. Žr. pav. 8. 
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Pav.8 

 
Interjeras 
Interjerams parinktos natūralios bei sveikatai nekenksmingos medžiagos, atitinkančios „Breeam“ 
bei „LEED“ standartą. 
Natūralus akmuo, kiliminė danga ant pakeliamų grindų sistemos (biurų erdvėse), natūralus betonas, 
stiklas, anoduotas aliuminis, dažytas gipso kartonas. Lubos – akustinės, segmentinės. Branduolių 
apdaila – akustinės plokštės, apdailintos natūralaus medžio lukštu arba kiti analogai. 
 

Sklypo planas 
 
Gerbūvio kietosios dangos – natūralus akmuo. Viešosios erdvės žaliojoje zonoje sodinami brandūs 
(medelyne paauginti) medžiai, atitinkantys „Breeam“ reikalavimus. Suoliukų medžiaga – kietmedis. 
Dviračių stovai projektuojami iš nerūdijančio plieno. 
 

Transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų srautų sprendiniai 
 
Lengvųjų automobilių bei aptarnaujančio transporto patekimas į požeminį bei antžeminį parkingus 
numatytas iš šiaurė vakarų sklypo dalies, ties esamais techniniais statiniais. Toje pat zonoje 
suplanuotas ir patekimas į dviračių saugyklą. Dviračių saugyklos dislokacija sujungta patogiais ryšiais 
su Lvovo gatve bei Konstitucijos prospektu. Perspektyvoje ši dviračių saugyklos pozicija turės 
sklandžias jungtis iš rytinės pusės – Kalvarijų gatvės. Suprojektuoti sklandūs pėsčiųjų ryšiai iš visų 
aktualių šios miesto dalies pusių.  
Laikino taksi, svečių ar aptarnaujančio transporto sustojimo (dvi) vietos numatytos tiesiai prieš 
centrinį įėjimą. Rytinėje pastato dalyje yra suprojektuotas pagalbinis išvažiavimas iš antžeminio 
parkingo tam, kad aptarnaujantis transportas manevruodamas nesukeltų nepatogumų išvažiuojant. 
Rytinėje sklypo dalyje numatytas gaisrinio automobilio apvažiavimas pastato perimetru. 
 

Pastato A+ energinio naudingumo klasės, energiją taupančių sprendinių, 
atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių 
panaudojimas 
 
Pastato architektūroje yra numatyti inžineriniai sprendiniai, užtikrinantys A+ energinį efektyvumą. 
Techninių patalpų išdėstymo schema parinkta orientuojantis į aukštybiniams pastatams būdingą 
specifiką. 1/3 techninių patalpų numatytos požeminėje dalyje, 2/3 - pastato viršuje numatytame 
techniniame aukšte. Sistemos suplanuotos taip, kad nebūtų kenksmingų dujų bei oro išmetimo 
pastato parteryje.  
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Pastato šildymui numatyta keleto šilumos šaltinių apjungta sistema: oriniai šilumos siurbliai, Vilniaus 
miesto šilumos tinklai. 
Taip pat kompleksiniame sprendinyje numatomi atsinaujinančios energijos šaltinis – geoterminiai 
gręžiniai. Ši energija būtu naudojama daliniam pastato šildymui. 
Vėdinimo sistema numatyta su aukšto efektyvumo rekuperatoriais. 
Pastato vėsinimas numatytas šalčio sijų pagalba, su aukšto efektyvumo šalčio mašinomis. 
Suprojektuoti saulės elementai (fasade ir ant stogo) bus sujungti į bendrą elektros sistemą. 
Apšvietimui naudojai tik LED šviestuvai. 
 

„BREEAM“, „LEED“ sertifikatas 
 
Pastato architektūriniai, inžineriniai, medžiaginiai, apželdinimo ir transporto organizavimo 
sprendiniai parengti orientuojantis į aukščiausią „Breeam“ bei „LEED“ sertifikavimo sistemų 
įvertinimą. Projektiniai sprendiniai atitinka visus moderniam bei tvariam pastatui keliamus 
reikalavimus bei išpildo socialinius tokio lygio pastatams privalomus aspektus. 
 

Statinio konstrukcijų sprendimai (+ schema) 
 
Projektuojamo pastato konstrukcinė schema 
Projektuojamą pastatą sudaro aštuoniolika antžeminės dalies aukštų ir 6 + 1*  požeminiai 
pusaukščiai. Projektuojamo pastato bendrąjį pastovumą užtikrina vertikalus įprasto monolitinio 
arba surenkamo gelžbetonio standumo branduolys. Atliekant tiksliuosius skaičiavimus ir siekiant 
riboti horizontaliuosius pastato poslinkius bei sienų pleišėjimą gali būti projektuojamas ir vėliau 
įtempto monolitinio arba surenkamo įtempto gelžbetonio branduolys. Projektuojamo pastato 
forma techninio projekto apimtyje tikslinama taip, kad pastato svorio centras būtų kiek įmanoma 
arčiau pastato ašies, siekiant sumažinti lenkiamuosius momentus pamatuose po branduoliu.  
Kolonos projektuojamos monolitinio gelžbetonio arba kompozitinės plieno – betono. Kolonų įtaka 
bendrajam pastato pastovumui nevertinama, tokiu būdu projektuojami lankstiniai arba dalinio 
standumo kolonų – perdangų mazgai. Mazgų tipas tikslinamas techninio projekto apimtyje. Dalis 
kolonų – vertikalios, dalis - skirtingo posvyrio kampo kiekvieno aukšto lygyje (žr. pav. 9). Kolonų 
žingsnis – 7,5 x 9,5 m. Pastato antžeminė dalis sudaro vieną deformacinį-temperatūrinį bloką. 
Temperatūrinio bloko matmenys plane apie 28,5 x 62 m. Požeminė automobilių saugykla nuo 
aukštuminės dalies atskiriama deformacine sėdimo siūle.  
Tarpaukštinės perdangos projektuojamos įprasto monolitinio, vėliau įtempto monolito arba 
kompozitinės plieno-betono. Pastato karkaso patvarumas užtikrinamas įrengiant horizontalius ir 
vertikalius ryšius.  
 
Pamatų ir atraminės sienos konstrukcijos 
Po pastato branduoliu projektuojama gelžbetoninė pamatinė plokštė apjungianti monolitinius 
gręžtinių polių pamatus. Atlikus projektinius geologinius ir geotechninius tyrimus sprendinys 
tikslinamas. Esant tinkamoms geotechninėms ir geologinėms sąlygoms gali būti projektuojama 
pamatinė plokštė be gręžtinių polių. Po požeminės dalies kolonomis projektuojami atskiri poliniai 
pamatai su aprišančiuoju rostverku. Požeminės dalies kolonos su pamatu jungiamos standžiai. 
Požeminėje dalyje kontūru perdangos jungiamos su esamomis atraminėmis sienomis. Papildomų 
apkrovų nuo antžeminės dalies konstrukcijų į esamas atramines sienas neperduodama. 
Esant aukštam gruntinio vandens lygiui po požeminės dalies apatinio aukšto grindimis ir atraminės 
sienos išoriniu perimetru įrengiamas savitakinis drenažas arba projektuojamos polinės (jėgos) 
grindys. 
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Požeminės automobilių saugyklos konstrukcijos 
Požeminės dalies kolonos projektuojamos kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio. Kolonų 
skerspjūviai parenkami techninio projekto apimtyje. Laikančiosios požeminės dalies sienos – 
monolitinio arba surenkamo gelžbetonio. Projektuojami laiptų maršai ir laiptų aikštelės – 
surenkamo gelžbetonio. 
Požeminės dalies perdangos projektuojamos įprasto arba įtempto monolito arba kompozitinės 
plieno – betono. Perdangų konstrukcijos tipas parenkamas techninio projekto etape. Projektuojami 
laiptų maršai ir laiptų aikštelės – surenkamo gelžbetonio. Naudinga apkrova automobilių stovėjimo 
aikštelėje 2,5kN/m² (F kategorija). Naudinga apkrova perdangoms, virš kurių įrengiamas gerbūvis, 
yra 5,0kN/m² (C5 kategorija). 
Vertikalių laikančiųjų požeminės pastato dalies konstrukcijų atsparumas ugniai – 180 minučių 
(R180). Tarp antžeminės ir požeminės dalies numatoma 180 minučių (R180) atsparumo ugniai 
atitvara. 
 
Antžeminės pastato dalies konstrukcijos 
Antžeminės dalies kolonos projektuojamos apvalaus skerspjūvio. Kolonų skerspjūviai parenkami 
techninio projekto apimtyje. Laikančiosios sienos – monolitinio arba surenkamo gelžbetonio. 
Projektuojami laiptų maršai ir laiptų aikštelės – surenkamo gelžbetonio. Antžeminės dalies 
aukštuose numatomos pertvaros tarp patalpų – lengvų konstrukcijų. Fasado konstrukcijas 
numatoma tvirtinti perdangos plokščių lygyje, pagal fasado projektuotojų pateiktą užduotį. 
Tarpaukštinės perdangos projektuojamos įprasto arba įtempto monolito arba kompozitinės plieno 
– betono. Perdangų atramos - kolonos dėstomos taip, kad pastato kontūru perdangoje nebūtų 
gembinių perdangų. Perdangos plokščių naudinga apkrova ofisų patalpose yra 2,0kN/m² (B 
kategorija). Archyvų ir serverių patalpose numatoma apkrova yra 10,0kN/m². 
Pastato stogas – sutapdintas. Stogo kontūru projektuojamas vieno aukšto aukščio plieninių 
konstrukcijų parapetas. Prie jo tvirtinama aliuminio-stiklo konstrukcijų fasado sistema bei fasado 
valymo įranga.  
 
 

           
 
Pav. 9 (konstrukcinė schema) 
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Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 
 
Pastato paskirties rodiklių skaičiavimai 
Pagrindinis antžeminis plotas – 12702,40 m²; 
Projektuojama 9 m²/1 darbuotojui (vadovaujantis BREEAM reikalavimais); 
Darbuotojų skaičius: 12702,40 m² : 9 = 1411, t.y. 705 (50%) vyrai ir 706 (50%) moterys.
 

Sanitarinių patalpų parinkimo skaičiavimai 
Sanitarinių mazgų kiekis paskaičiuotas (žr. lentelę 1) vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės 
paskirties pastatai“, 245 – 247 punktais ir universalaus dizaino rekomendacijomis www.universali-
architektura.lt. 
Ankstesniame skyriuje  apskaičiuotas darbuotojų skaičius – 1411 darbuotojai: 705 (50%) vyrai ir 706 
(50%) moterys. 
 
Lentelė 1 

TIPAS POREIKIS PAGAL STR SUPROJEKTUOTA 

Biurų WC  

Vyrų  
705 : 18 = 39 unitazai 
705 : 18 = 39 pisuarai 

60 unitazai 
53 pisuarai 

Moterų  
706 : 12 = 59 unitazai 
706 : 14 = 50 bidė (higieninis dušas) 

70 WC su unitazais ir 
higieniniais dušeliais  

ŽN  ≥ 1 aukšte 
po 1 vnt. kiekviename 
aukšte, viso 17 vnt. 

Kavinės 
lankytojų WC 
(viešas) 

Vyrų/moterų pagal operatoriaus pageidavimą 2 unitazai 

Kavinės 
darbuotojų WC 

Vyrų/moterų ≥ 1 1 unitazas 

 
 
Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimai 
Pagal statybos techninį reglamentą STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 107 p., 30 lentelę automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius turi būti: 
- administracinės paskirtiems pastatai - 1 vieta 25 m² pagrindinio ploto. 
 
Minimalus žmonėms su negalia automobilių vietų skaičius pagal statybos techninį reglamentą STR 
2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" 46 punktą turi būti: 
- 4 % vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų. 
 
Taip pat vadovaujantis aukščiau paminėto STR 108 punktu nurodytas minimalus automobilių 
stovėjimo vietų skaičius gali būti mažinamas arba didinamas pagal miesto teritorijų suskirtymą pagal 
zonas. Šiuo atveju projektuojamas sklypas patenka į miesto centrinės dalies zoną (2), kurioje 
nustatytas automobilių stovėjimo vietų skaičius gali būti mažinamas koeficientais kmin=0,5. 
 
Projektuojamas pastato pagrindinis antžeminis plotas – 12702,40 m²; 
12702,40 (pagrindinis plotas) : 25 (1 vieta/pagrindinio ploto) x 0,50 (mažinimo koeficientas kmin) = 
254 automobilių stovėjimo vietos. 
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Lentelė 2 

PASKIRTIES RODIKLIS 
POREIKIS 

PAGAL 
STR 

SUPROJEKTUOTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 

-7 
lygis* 

-6 
lygis 

-5 
lygis 

-4 
lygis 

-3 
lygis 

-2 
lygis 

-1 
lygis 

1 
aukštas 

Automobilių stovėjimo 
vietos, tame tarpe: 

254 32* 28 33 26 33 50 32 22 

1) ŽN automobilių 
stovėjimo vietos 

4% 2* 2 2 2 2 - 2 - 

2) elektromobilių 
stovėjimo vietos 

4 - - - - -  4 - 

Iš viso 224 

Iš viso su papildomu lygiu* 256 

 
* - numatoma galimybė suprojektuoti požeminį automobilių saugyklos lygį.  
Požeminėje automobilių saugykloje projektuojama ne mažiau 4% (nuo 224 vietų 10 vietų ŽN) 
automobilių stovėjimo vietų su specialiu žymėjimu, numatytos žmonėms su negalia. Taip pat iš 
bendro automobilių stovėjimo vietų 4 vietos su įkrovimo stotele, skirtos elektromobiliams.  
 
Dviračių stovėjimo vietų skaičiavimai 
Pagal statybos techninį reglamentą STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 178 p., 43 lentelę dviračių stovėjimo vietų skaičius turi būti: 
administracinės paskirties pastatuose - 1 vieta 250 m² pagrindinio ploto;  
 
Projektuojamas pagrindinis antžeminis plotas – 12702,40 m²; 
12702,40 (pagrindinis plotas) : 250 (1 vieta/pagrindinio ploto) = 51 dviračių stovėjimo vieta 
 
Lentelė 3 

 

Sklypo ir pastato bendrieji rodikliai 
 
Lentelė 4 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 I. SKLYPAS    

1.  sklypo plotas m² 3293  

2.  sklypo užstatymo intensyvumas - 4,83 
(bendrajame plane numatytas 
intensyvumas - 5) 

3.  sklypo užstatymo tankis % 74 
(bendrajame plane numatytas 
tankis - 80%) 

 II. ADMINISTRACINIS PASTATAS    

1. Pastato paskirties rodikliai 
(darbuotojų skaičius) 

vnt. 1411  

2. Pastato bendrasis plotas m² 21301,48  

PASKIRTIES RODIKLIS POREIKIS PAGAL STR 
SUPROJEKTUOTAS DVIRAČIŲ 
STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 

Pagrindinis plotas -  12702,40 m² 51 70 
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    2.1. antžeminis m² 15898,63 

plotas priimtas didesnis nei 
nurodytas projektavimo užduotyje 
įvertinant detalizaciją techninio 
projekto stadijoje 

    2.2. požeminis  m² 5402,85  

3. Pastato naudingasis plotas m² 15730,73  

4. Pastato nuomojamas plotas m² 14662,78 

plotas priimtas didesnis nei 
nurodytas projektavimo užduotyje 
įvertinant detalizaciją techninio 
projekto stadijoje 

5. Pastato tūris m³ 101600  

6. Aukštų skaičius vnt. 18  

7. Pastato aukštis m 66,35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


