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URBANISTINĖ IDĖJA

VIZUALINIO KRANTŲ RYŠIO SCHEMA

Iš keturių pusių teritoriją riboja Lukiškių, J.Tumo-Vaižganto, A.Goštauto ir Vasario 16 gatvės. Išklotines formuoja trapaus perimetro urbanistinio morfotipo tūriai.
Aplinkoje vyrauja ryški dominantė – išraiškinga, baroko stiliaus, intensyvios polichromijos Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo ir bažnyčia su dviem bokštais. Naujai projektuojamas viešbučio ir mokyklos kompleksas kontekstualiai pratęsia sakralinio
ansamblio pradėtą formuoti kvartalo užstatymą. Naujieji pastatai, aiškiai atspindi
šiuolaikines architektūros tendencijas, funkcionaliai atitinka savo tipologinę paskirtį,
nuosaikiai akomponuoja aplinkos foninio užstatymo charakteriui, betarpiškai įsilieja
į vyraujančią aplinkos nuotaiką. Laikantis kultūros paveldo nustatytų vietos vertybių apsaugos reikalavimų ir galiojančių sąlygų, atsižvelgiant į esminius detalaus
plano sprendinius, pilnai užbaigiama kvartalo kompozicija, tarp pastatų sukuriamas
jaukus kiemas. Pastatų kompleksas dera prie esamos jautrios urbanistinės aplinkos mastelio, sukurta jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema, užtikrinant
jų darnų santykį su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, išsaugant
miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus, didelį dėmesį skiriant
nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių autentiškumo raiškai bei esamo istorinio
užstatymo aktualizavimui. Didelis dėmesys skirtas dominuojančio bažnyčios tūrio
eksponavimui, atveriant vertingas komplekso apžvalgos perspektyvas bei Neries
upės ir naujojo Vilniaus centro dešiniajame krante vizualines panoramas.
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ARCHITEKTŪROS IDĖJA

VAIZDO KANALŲ SCHEMA

PERIMETRO SCHEMA

Architektūros idėja yra neatsiejama urbanistinio sprendinio dalis. Istorinėje aplinkoje projektuojamas objektas kontekstualiai susietas su esančiu bažnyčios ir vienuolyno bei buvusios ligoninės pastatų ansambliu, pratęsia aplinkoje vyraujančias
tendencijas, bei pilnai suformuoja kvartalą. Naujos architektūros stilistinis sprendimas yra individualizuotas, įtakotas ir glaudžiai susietas su greta esančių pastatų
dydžiais, aukščiais, masteliu, spalvomis, tačiau aiškiai atspindi šiuolaikines stilistines koncepcijas. Pratęsiama šlaitinių stogų tradicija, angų dalinimas, paliekant
tik dalinai didesnes atviro stiklo plokštumas, atvertas link įspūdingų panoramų.
Kitos fasadų plokštumos pridengtos moderniomis vertikalių juostelių sistemomis.
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

HOTEL
LYCEUM

FUNKCINĖ SCHEMA

Konkurso programa tiksliai atspindėta projekto pasiūlymuose. Įvertinus aplinkos
charakterį ir svarbą, būsimų veiklų funkcinę tipologiją, komercinę specifiką, formuojami keli atskiri kompleksai, kvartalo aplinkoje vizualiai susieti į vieningą visumą. Viešbutis talpinamas atviresnėje , komerciškai labiau matomoje vietoje
- šalia judrios J. Tumo-Vaižganto ir A. Goštauto gatvių sankryžos, o licėjus įkurdinamas šalia ramesnės Vasario 16 gatvės. Viešbučio kompleksas statomas naujai. Dalis licėjaus patalpų išdėstytos naujuose tūriuose, o dalis - integruotos išsaugomuose vertinguose pastatuose, juos restauruojant, rekonstruojant ir kitaip
sutvarkant pagal privalomąsias apsaugos sąlygas. Abu funkciniai kompleksai turi
aiškiai išreikštus, reprezentatyvius ir gerai matomus, link upės orientuotus įėjimus,
atribotus funkcinius sprendinius, gali egzistuoti nepriklausomai, atsietai, netrukdydami vienas kito kasdieniam gyvenimui. Naujieji kvartalo kaimynai nepablogina, o netgi pagerina esančio sakralaus komplekso įprastą gyvenimą. Reaguojant į
aplinkos urbanistikos ypatybes, dalis funkcijų, nereikalaujančių tiesioginės saulės
šviesos, projektuojamos įgilintos, antžeminiuose tūriuose paliekant tas funkcines
patalpas, kurių eksploatacija neįmanoma be natūralios apšvietos. Didžioji dalis automobilių stovėjimo aikštelių suprojektuota požeminėje kvartalo užstatymo dalyje.
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PASTATŲ MEDŽIAGIŠKUMAS

VIDINIO KIEMO VIZUALIZACIJA

Pastatų medžiagos yra labai kokybiškos, ilgaamžės, racionaliai parinktos, priderintos
prie esančio komplekso specifikos. Tęsiamos aplinkoje vyraujančios keramikos apdailos tradicijos, nauji paviršiai spalviškai susieti su aplinkos koloritu, jautriai suderinti
tarpusavyje, pritaikyti prie sakralaus komplekso plokštumų polichromijos. Pagrindiniai nauji architektūros akcentai formuojami naudojant energetiškai efektyvaus stiklo
fasadų sistemas, dalinai jas pridengiant specialiomis keraminėmis juostelėmis. Kiemo
dalyje įrengiami eksploatuojami stogai. Pagal būsimas funkcijas ir naudojimo specifiką
jie atitinkamai arba apželdinami, arba padengiami medžio bei keramikos paviršiais.
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI

PĖSČIŲJŲ SCHEMA

Projekto judumo srautų organizavimas atitinka realią teritorijos situaciją ir esminę
detalaus plano schemą. Pėstieji, dviratininkai ir automobiliai yra glaudžiai integruoti
į bendrą miesto judėjimo schemą, tarpusavyje aiškiai atskirti, jiems sukurti atskiri
judėjimo keliai. Pagrindiniai įvažiavimai į teritoriją suprojektuoti iš Lukiškių bei J.
Tumo – Vaižganto gatvių. Palikta išvažiavimo ir dešiniojo posūkio galimybė į vienos
krypties Vasario 16 gatvę. Kvartalo viduje transporto organizavimas atitinka aplinkinių pastatų naudotojų poreikius, paliktas esantis privažiavimas ir prie bažnyčios
bei vienuolyno ansamblio. Įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę
suprojektuotas iš Lukiškių gatvės pusės. Greta paliktos 3 erdvios vietos turistiniams
autobusams sustoti. Prieš viešbučio pagrindinį įėjimą numatyta laikino privažiavimo
galimybė, skirta svečių išlaipinimui. Prieš licėjaus pagrindinį įėjimą taipogi suprojektuota galimybė privežti ir išleisti mokinius visai šalia durų. Šiame privažiavime numatytas vienos krypties eismas, taigi nesusidarys srautų sangrūda. Vidinis kiemas
gausiai apželdintas, pilnai skirtas pėstiesiems, žmonių poilsiui suprojektuoti suoliukai,
specialus apšvietimas. Nors ervė suvokiama kaip vieninga sistema, tačiau numatyta
viešbučio ir licėjaus zonų atskyrimo galimybė. Projekte sukurta gaisro saugo automobilių judėjimo galimybė, visi komplekso objektai pilnai pritaikyti žmonėms su negale.
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PASTATŲ A+ ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ
SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS
Pastatų energinio
naudingumo klasė

Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatams

A+

1. Pastato energijos vartojimo efektyvumo C1 rodiklis C1<0,25
2. Pastato energijos vartojimo efektyvumo C2 rodiklis C2≤0,5
3. Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai
Henv≤Hen v.(A+)
4. Pastato sandarumas n50≤0,3 h-1
5. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti 5
kWh/m2 metus
6. Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ≥0,90
7. Vėdinimo įrenginio ventiliatorių naudojamas elektros energijos
kiekis ≤0,45 Wh/kub.m

Planuojama kad pagal STR 2.01.02:2016 šis A+ klasės energinio naudingumo pastatai atitiks šiuos
reikalavimus

Pastato A+ energetinis tvarumas. Projektas parengtas atsižvelgiant į pateiktus tvarumo kriterijus, atitinka A+ energetinio tvarumo, LEED, BREEAM, WELL Building Standard, (WELL) reikalavimus. Tikslūs architektūriniai, konstruktyviniai ir inžineriniai sprendiniai bus pritaikyti techninio
projektavimo metu, tačiau esminiai principai yra jau numatyti pateiktoje konkurso koncepcijoje.
Pastatų pagrindinių inžinerinių tinklų sprendiniai. Kompaktiški pastatų dydžiai leidžia
nagrinėti jo apšildymą pilnai iš atsinaujinančių šaltinių – geotermikos su vandenine sistema. Jeigu
skaičiuojant pritrūktų natūralios energijos, kiekis būtų papildomas iš miesto tinklų. Numatomas
mechaninis vėdinimas su šilumos atgavimo įranga, oro rekuperacija, vėsinimu, drėkinimu, dūmų
pašalinimu. Pastatuose yra centralizuoto tiekimo vandens įvadas, lietaus bei buitinių nuotekų sistema, perdirbamo ir pakartotinai naudojamo „pilkojo“ lietaus vandens perdirbimo įranga, rūsio patalpoms skirta nuotekų siurblinė. Numatomas elektros, silpnų srovių įvadas ir sistema, perkūnsargio
įranga, apsaugos ir gaisro signalizacija, interneto, telefonų, televizijos ir radijo tinklai.
Pagal pateiktą informaciją, formuojamos rekomendacijos racionaliomis priemonėmis užtikrinti
A++ energinio naudingumo klasę, projektuojamiems pastatams. Remiantis pateikta informacija
numatoma kad pastatų šildomas plotas 10 455 kv.m viešbutyje ir 4070 kv.m.
Reikalavimai energetiškai efektyviam pastatui. Energetiškai efektyvūs pastatai - tai tarpusavyje optimizuotų, energiją taupančių pasyvių ir aktyviųjų priemonių bei sprendimų visuma. Koncepcijos tvarumas, turi būti pagrįstas papildomos išorinės energijos nereikalaujančiu energijos
tausojimu ir efektyvia šilumos gamyba, pastato energijos poreikių tenkinimui.
Norminės pastato energijos sąnaudos – santykinės šilumos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui [kWh/m2 per šildymo sezoną] apskaičiuojamos pagal STR 2.01.02:2016 apibrėžtą tvarką, kuri
yra Lietuvoje patvirtinto europinio standarto LST EN 13790 „Energetinės pastatų charakteristikos.
Patalpoms šildyti ir aušinti sunaudojamos energijos skaičiavimas“ adaptacija perkelta į Lietuvos
norminius dokumentus.
Pastatų energijos vartojimo rodikliai apskaičiuojami pagal to paties reglamento (STR 2.01.02:2012)
apibrėžtą tvarką, skaičiavimuose vertinant pirminės energijos sąnaudas pastato patalpų šildymui,
vėsinimui, vėdinimui ir apšvietimui. Taip pat įvertinamas karšto vandens ruošimo ir skirstymo efektyvumo rodiklis .
Pastaba: Pabrėžtina, kad pastatai atitiks aukštesnius nei A+ energinio naudingumo klasės reikalavimus ir visos sąlygos bus visiškai išpildytos.
Sandarumas. Sandarumas yra viena iš esminių sąlygų, norint pasiekti atitinkamą energinio
naudingumo klasę. Pastatų sandarumas yra tiesiogiai proporcingas į patalpas neorganizuotai patenkančiam oro kiekiui – infiltracijai. Mažaenerginiams pastatams šildymo sezono metu infiltracijos
keliu patenkantis oro kiekis daro ženklią įtaką šildymo sąnaudoms ir šiluminiam komfortui. Vasaros
sezono metu sandarumas taip pat turi įtaką pastato vėsos poreikiams.
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PASTATŲ A+ ENERGETINĖS KLASĖS, ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ
(TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS
Šilumos perdavimo koeficientas, W/m2K
Išorinė siena*
Stogas
Durys
Langai

Ne
Ne
Ne
Ne

daugiau
daugiau
daugiau
daugiau

0,10
0,08
1,00
0,75

Lentelė 1

A+ klasės pastatams. Pastatų sandarumo vertės esant 50Pa slėgio skirtumui tarp išorės ir vidaus.
Planuojamas pastate sandarumas ne didesnis už 0,3 h-1
Maksimalios šiluminės energijos sąnaudos pastatams šildyti. Šiluminės energijos sąnaudos šildymui
– dydis įvertinantis energijos poreikį, reikalingą pastatų inžinerinėms sistemoms palaikyti patalpų
mikroklimato reikalavimus: projektinė temperatūrą šildymo sezono metu.
Šio A+ energinio naudingumo klasės pastato metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatams šildyti
neviršys 5 kWh m2 per metus.
Vėdinimas. Planuojama, kad A+ energinio naudingumo pastatuose, įrengta mechaninio vėdinimo
mechaninio vėdinimo sistema - rekuperatoriaus naudingumo koeficientas bus ne mažesnis kaip 90% o
rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamos energijos kiekis neviršys 0,45 Wh/m3.
Rekomenduojamos racionalios priemonės pasiekti A+ energinio naudingumo klasę. Atlikus pirminį energinį planuojamų statyti pastatų galimybių įvertinimą buvo nustatyta, jog pagal užsakovo pateiktą
informaciją mūsų teikiamame pasiūlyme modeliuojamas pastatai atitiks A+ energinio naudingumo
klasės reikalavimus.
Siekiant pilnai išpildyti STR 2.01.02:2016 reikalavimus ir pastatams užtikrinti A+ energinio naudingumo klasę buvo suformuoti pastato atitvarų šiluminių charakteristikų rekomendacijų rinkiniai, kurių
kiekvienas, modeliuojamiems pastatams, užtikrina savitųjų šilumos nuostolių reikalavimų išpildymą
A+ energinio naudingumo klasei.
Lentelėje 1 pateikiamas planuojamas modeliuojamų pastatų, atitvarų apšiltinimo rekomendacijų rinkinys.
Planuojamas pastato šildymo sistemos- inovatyvios žematemperatūrinės, komfortinės, pasižyminčios
itin aukštu energiniu efektyvumu. Šilumos ir vėsos šaltiniai- geoterminiai ir aeroterminiai šilumos siurbliai.
Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento vertės bus parenkamos ir apskaičiuotos siekiant racionaliausių
sprendimų
C1 rodiklio prielaidos: Energijos vartojimo efektyvumui įvertinti reikalingi duomenys apie pastato vėdinimą, šildymą, vėsinimą ir apšvietimą. Siekiant užtikrinti A+ reikalavimus numatoma naudoti itin
efektyvius inžinierinius sprendimus, užtikrinančius mažą elektros energijos naudojimą, o taip pat projektavimo metu bus nagrinėjama galimybė panaudoti saulės fotovoltinius elementus, kurie užtikrins
būtiną ne mažesnį kaip 50% energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
C2 rodiklio prielaidos: Energijos vartojimo efektyvumui pasiekti numatoma pagal poreikius karštą vandenį ruošti panaudojant šilumos siurblius ir saulės fotovoltinius elementus.
Galutinis energinis įvertinimas. Galutinis energinis pastato įvertinimas ir jo atitikimas A+ energinio
naudingumo klasei bus atliekamas pagal su užsakovu suderintą atitvarų šiluminių charakteristikų rinkinį ir aukščiau išvardintas skaičiavimo prielaidas.
Maksimalios šiluminės energijos sąnaudos. Šiluminės energijos sąnaudos šildymui – dydis įvertinantis
energijos poreikį, reikalingą pastato inžinerinėms sistemoms palaikyti patalpų mikroklimato reikalavimus: projektinė temperatūrą šildymo sezono metu.
Numatoma kad pastatai bus A+ energinio naudingumo klasės, o sąnaudos šildymui neviršys 5 kWh/
(m2xmetai).
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STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI

ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ VIZUALIZACIJA

Parinkta mišri konstrukcijų schema – gelžbetoninis karkasas su laikančiomis plytų
mūro sienomis bei energetiškai efektyvių fasadinių stiklo sistemų ir lengvų šiltų konstrukcijų atitvaromis. Kolonos suprojektuotos ant optimalaus ašių tinklo, suformuoto
pagal realias gamintojų galimybes, racionalų automobilių vietų išdėstymą bei patalpų
lankstųjį planavimą. Karkasas gali būti surenkamas, surenkamas-monolitinis, arba
monolitinis pagal užsakovo pageidavimus ir busimų rangovų ekonominius skaičiavimus. Pamatų įrengimo sprendiniai bus tikslinami, gavus geologinius tyrinėjimus.
Kompaktiški pastatų tūriai bei modernių konstrukcijų fasadai užtikrina norminį šilumos laidumą, ne mažesnį nei reikalingas A+ energinės klasės pastatams. Aukščiausios kokybės fasadų stiklai, su moderniu diodiniu apšvietimu, yra viso pastato
vizitinė kortelė. Fasadų atitvaros - šilti moduliniai elementai - gaminamos ceche.
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SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI

ARCHITEKTŪRINIO KOMPLEKSO PJŪVIS

Bendrųjų statinių rodiklių lentelėje pateikti duomenys: sklypo plotas, sklypo
užstatymo intensyvumas, sklypo užstatymo tankis, pastato bendrasis plotas,
pastato naudingasis plotas,
pastato tūris, aukštų skaičius, pastatų aukščiai.
Sklypo plotas 12 210 kv.m
Užstatymo plotas 5 139 kv.m
Užstatymo tankis 42 proc.
Užstatymo intensyvumas 0.65
Viešbučio patalpų plotas: 10 455 kv.m
Viešbučio pastatų tūris (antžeminis) 42 415 kub.m
Viešbučio pastatų tūris (požeminis) 41 120 kub.m
Viešbučio numerių skaičius 252 vnt.
Mokyklos patalpų plotas 4 070 kv.m ( iš jų 627 kv.m sporto salė)
Mokyklos pastatų tūris (antžeminis) 17 753 kub. m
Mokyklos pastatų tūris (požeminis) 11 654 kub.m
Automobilių stovėjimo aikštelės plotas 6 738 kv.m
Automobilių stovėjimo vietos (požeminėje aikštelėje) 248 vnt.
Automobilių stovėjimo vietos (antžeminėje aikštelėje) 22 vnt.
Bendras stovėjimo vietų skaičius 270 vnt.
Autobusų stovėjimo vietų skaičius 3 vnt.
Maksimali pastato altitudė neviršija šalia esančio vienuolyno pastato stogo kraigo.
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