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The International Open Design Competition for the Lyceum and Hotel Featuring a Conference Centre in Vasario 16-osios St. 1, Vilnius
Licėjaus ir viešbučio su konferencijų centru Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, tarptautinis atviras projekto konkursas

EXPLANATORY NOTE
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000014
PREAMBLE

PREAMBULĖ

First of all, prior to delving into the issues architecture-wise, it is well worth discussing values and ideological matters thus allowing ourselves diverge in
some lyricism. Let us begin with the secluded suburbs, hunting grounds and later on Tartars settling down at this very harbour. Let us travel further and
gaze over the anterior St. Jacob church, that was burned down alike the spitel of the same fate. Later on, a brick church of the late Baroque, a monastery,
that will become the first secular hospital with the classicism attire. Yet today we are standing in the very center of Vilnius, surrounded by busy streets,
overlooking the right bank of Neris, which illustrates the landscape of today.
The place is really full of history. May we recall recent passionate debates regading the area development plans, all of which have led to the solution that
would allow for both – find a dialogue with local history, heritage and Vilnius itself. But what is that Vilnius like? In our eyes Vilnius is dual. From one side – it
is a verdant baroque city with its great legend, escorted by parks, plazas and squares, yet not less fascinating is its backstage – narrow streets, inner
courtyards and backyards, hiding far less known Vilnius tales.
Visų pirma, prieš gilinantis į problematiką architektūrine prasme, verta padiskutuoti vertybiniais, ideologiniais klausimais, leiskime sau nukrypti ir į šiokią tokią
lyriką.
Pradėkime nuo nuošalaus priemiesčio, medžioklės plotų, o vėliau uosto su čia įsikūrusiais totoriais. Keliaukime toliau ir pamatysime pirmąją medinę, vėliau
sudegusią, Šv. Jokūbo bažnyčią, tokio pačio likimo špitolę. Dar vėliau iškils jau mūrinė, vėlyvojo baroko bažnyčia, vienuolynas, kursis pirma pasaulietinė ligoninė
jau su klasicizmo rūbu. O šiandien stovime pačiame Vilniaus centre, intensyvių gatvių apsuptyje, žvelgiam į dešinį Neries krantą, kuris iliustruoja mūsų dienų
peizažą.
Vieta tikrai tiršta istorijos. Prisiminkime nesenas aistras dėl teritorijoje planuotų plėtros planų, kurios ir atvedė ieškoti sprendimo, kuris rastų dialogą su vietos
istorija, paveldu, su pačiu Vilniumi. O koks tas Vilnius?
Mes Vilnių matome dvilypį. Iš vienos pusės - žalią barokinį miestą, su savo didžiąja legenda, palydintį parkais, aikštėmis ir skverais, tačiau nemažiau įdomų savo
užkulisiais - siauromis gatvelėmis, vidiniais kiemais ir kiemeliais, slepiančiais mažąsias Vilniaus istorijas.
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VALUE IDEA, PRINCIPLES

VERTYBINĖ IDĖJA, PRINCIPAI

The value axis of the project – dialogue of the eras and open-mindedness. We create an open contemporary object that respects the ambience of adjacent
historic buildings. [Surely, the dialogue is polite enough, when the „interlocuter“ - is a spectacular Baroque church]. Once the project is completed, three
distinctive eras will meet here, each speaking the unique language of its' time. However, we are keeping the principle of avoiding historicism or replicas –
the future complex has to unfold in contemporary architectural language and step along with today's urban, social and even economic actualities.
Projekto vertybinė ašis - laikmečių dialogas ir atvirumas. Kuriame atvirą šiuolaikinį objektą, kuris respektuoja greta esančius istorinius pastatus. [Žinoma,
dialogas pakankamai mandagus, kai ‘pašnekovas’ - įspūdinga barokinė bažnyčia]. Realizavus objektą čia susitiks trys skirtingos epochos, šnekančios savo
laikmečio kalba.
Tačiau laikomės principo vengti istorizmo ar replikų - būsimas kompleksas turi atsiskleisti šiuolaikine architektūrine kalba ir eiti išvien su šių dienų
urbanistinėmis, socialinėmis ir net ekonominėmis aktualijomis.
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GOALS TIKSLAI
To design a complex that complements a delicate urban context and to acquire appropriate solutions, that do not obscure cultural values of the exhisting
heritage buildings;
To connect the open public spaces of the proposed development with already existing Vilnius city public space network;
To complete the elevation of Goštauto street by merging two directions, echoing the curves of Neris river;
To preserve the authenticity of the ensemble's valuable elements and open them up to the public;
To design a functionally accurate as well as economically and socially beneficial complex with public spaces that serve the Public interest.
Suprojektuoti kompleksą, derantį prie subtilaus urbanistinio konteksto ir atrasti tinkamus sprendimus, neužgožiančius nekilnojamųjų kultūros vertybių;
Sujungti projektuojamas atviras būsimo komplekso viešąsias erdves į Vilniaus miesto viešųjų erdvių tinklą;
Užbaigti Goštauto g. išklotinę, sujungiant dvi kryptis, atkartojančias Neries upės linkį;
Išsaugoti ansamblio vertingų elementų autentiką ir ją atverti visuomenei;
Suprojektuoti funkciškai teisingą ir ekonomiškai bei socialiai naudingą kompleksą su viešosiomis erdvėmis, tenkinantį Visuomenės interesą.
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BRIEF HISTORY OF THE PLACE

TRUMPA VIETOS ISTORIJA

Here, at the left bank of the Neris at the end of the XVI century the Tartars began to settle. The nearby harbor connected Lukiškės suburbs with the main
city. At that time pastures used to be here and the buildings were located along the coastline. It wasn't until the XIX century that the roads connecting the
suburbs with the city began to emerge. The first wooden St. Apostles Philip and Jacob church was built in Lukiškiai in 1642, further joined by a monastery,
which burned down later on. In 1960 the construction of the brick church began, followed by a monastery in 1713. The monastery also owned a cemetery,
which is part of the given site. The plans dated 1808, already showed the elongated building in the western part of the site, the same building was
demolished in XX century.
In 1838 a new hospital building containing 120 beds was being planned and the existing buildings were to be remodelled to match the style of the new
building. On the plans dated 1845 we could already see the northern building of the hospital, exactly the same as it is now.
These buildings are of the lasting value, the same as the first secular hospital in Vilnius. Classicism and Historism styled buildings with altered layout
pattern were designed from the beginning of the XIX century to the the XX century.
It is also an interesting fact, that in 1863 a one of the insurgent commanders Z. Sierakauskas has spent his last days at St. Jacob's Hospital, as well as that
during the World War I, when Vilnius was occupied by the Germans, this very building was converted into a prisoners of war camp. After the War the
building once again served as the largest hospital in Vilnius.
The other more recent historical fact is that in 1991 people, affected by the Soviet Union terror were also treated at the premises of St. Jacob's hospital.
Čia, kairiajame Neries krante, XVI a. pabaigoje ėmė kurtis totoriai. Netoliese buvęs uostas jungė Lukiškių priemiestį su miestu. Čia veikė ganyklos,
užstatymas buvo išsidėstęs palei pakrantę. Tik XIX a. ėmė rastis keliai, jungiantys teritoriją su miestu. Pirmoji medinė Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Lukiškėse pastatyta 1642 m., vėliau ir vienuolynas, kurie vėliau sudegė. 1690 m. buvo pradėta statyti mūrinė bažnyčia, o 1713 m. ir vienuolynas. Vienuolynui
priklausė kapinės, kurios yra dalyje projektuojamo sklypo. 1808 m. Vilniaus miesto planuose posesijos vakarinėje dalyje pažymėtas ištęsto plano pastatas,
kuris XX a. nugriautas.
1838 m. suplanuotas 120 lovų naujasis ligoninės korpusas, o esamus pastatus numatyta rekonstruoti pagal suplanuoto pastato stilistiką. 1845 m. planuose jau
matyti šiaurinis ligoninės korpusas, tokio užstatymo, kokį mes matome dabar.
Pastatai turi išliekamąją vertę kaip pirmoji pasaulietinė lingoninė Vilniuje. Klasicizmo ir istorizmo stiliaus pastatai su pasikeitusia planine struktūra
susiformavo nuo XIX a. pradžios iki XX a.
Įdomu ir tai, kad Šv. Jokūbo ligoninėje 1863 m. paskutines savo gyvenimo dienas praleido įkalintas vienas iš sukilimo vadų Z. Sierakauskas, o pirmo
pasaulinio karo metu, vokiečiams okupavus Vilnių, čia buvo karo belaisvių stovykla. Po karo čia vėl veikė didžiausia Vilniuje ligoninė.
Istoriją dar papildo ir tai, kad 1991 m. Šv. Jokūbo ligoninėje buvo gydomi nuo Sovietų Sąjungos teroro nukentėję žmonės.
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EXISTING SITUATION

ESAMA SITUACIJA

There is currently a group of four historically different buildings [units] on site. They are all registered in the Real Estate Center of Registers. The eastern
part of the site remains free of structures and the building, that used to be along J. Tumo - Vaižganto Street has been demolished in 2014.
The buildings are derilict and in poor state, the authentic inner structure has been changed completely.
A significant influence on the site is being made by the Neris river as northern boundray of the site is perfectly curved and aligned to the river bed. The site
is ajacent to the monastery building, the height of which is exactly the maximum height allowed for the new buildings. From the inner yard there is a
magnificent view over the St. Jacob's church steeples and the bell music sounds just perfect here.
Residential, commercial and public buildings prevail around the planned site.
A detailed masterplan has been approved and is valid for the area.
Šiuo metu projektuojamame sklype yra keturi skirtingo laikotarpio pastatai-korpusai. Visi jie įtraukti į nekilnojamųjų vertybių registrą. Rytinėje skypo dalyje
užstatymas nesusiformavęs. Čia buvęs pastatas išilgai J. Tumo - Vaižganto g. nugriautas 2014 m.
Pastatų būklė prasta, o vidinė struktūra visiškai pakeista nuo autentiškos.
Reikšmingą įtaką sklypui daro Neries upė, kurios linkį ir atkartoja šiaurinė sklypo riba. Sklypas ribojasi su vienolyno pastatu, o jo aukštis yra galima būsimų
pastatų maksimali aukščio riba. Iš vidinio kiemo visu grožiu atsiveria Šv. Jokūbo bažnyčios bokštai, čia puikiai skamba varpų muzika.
Aplink planuojamą teritoriją vyrauja gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties pastatai.
Teritorijai galioja parengtas detalusis planas.
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THE ASPECT OF HERITAGE VALUE

PAVELDOSAUGINIS ASPEKTAS

According to the data of the Heritage, the site falls under the name of St. Jacob's Hospital buildings complex (unique code 30748), the city of Vilnius
historical part, called Naujamiestis [as New town] (unique code 33653), Vilnius Old town with suburbs (unique code 25504), the visual protection subdivision
of the old town of Vilnius (unique code 16073) and the protection zone of the World Heritage Site of Vilnius Historical Center.
Kultūros vertybių duomenimis, projektuojamas sklypas patenka į Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksą (u. k. 30748), Vilniaus miesto istorinę dalį, vad.
Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus senojo miesto vietą su priemiesčiais (u. k. 25504), Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) vizualinės apsaugos pozonį ir
Vilniaus istorinio centro – Pasaulio paveldo objekto apsaugos zoną.
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URBAN IDEA – SITE DEVELOPMENT

URBANISTINĖ IDĖJA - UŽSTATYMAS

The formation of the site is being imposed by the idea if the building “equals” a public space. Since the quarter is reach in heritage objects that in turn are
expected to be opened to the public, a new building structure is being designed with certain voids. Not only will they offer the best views of the significant
observation sports, but also will invite to enter inside the complex. The semi-perimeter building is being proposed and the new, inner yard-forming volume,
will echo the orientation of the former building.
Since the two directions of Goštauto street meet here, the site is both - interesting and complicated. The new building volumes are meant to „bind“ both
directions and tie up otherwise crumbling street elevation. Due to the curve of the street and placement of the buidings, architectural volumes are being
„stepped“ down towards the river, thus completing the rhytm of the overall street elevation.
It was decided to make the connection between the first and second units of the Lyceum [former hospital] not above, but below ground, thus exhibiting
valuable views.
Consistently towards the river descending terrain is being restored, existing sudden level differences are eliminated.
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Naująjį kvartalo užstatymą diktuoja idėja pastatas – viešoji erdvė. Kadangi kvartale yra gausu kultūros paveldo objektų ir juos numatoma atverti visuomenei,
nauja struktūra kuriama su properšomis. Per jas ne tik atsiveria patys geriausi vaizdai į svarbius vizualinius apžvalgos taškus, bet pro juos galima patekti į
komplekso vidų. Čia formuojamas pusiau perimetrinis užstatymas, o naujasis kiemą formuojantis tūris atkartoja čia buvusio pastato kryptį.
Sklypas įdomus ir sudėtingas tuo, kad jame susitinka dvi Goštauto g. kryptys. Naujieji tūriai „sukabina“ abi kryptis ir sujungia gatvės išklotinę. Dėl gatvės
linkio ir pastatų išsidėstymo užstatymas į upės pusę „laiptuojamas“, taip užbaigiant gatvės išklotinės ritmiką.
Nuspręsta tarp licėjaus [buvusios ligoninės] pirmojo ir antrojo korpuso jungtį daryti ne antžeminę, o požeminę, taip eksponuojant vertingus vaizdus.
Atkuriamas nuosekliai žemėjantis reljefas upės link, atsisakoma esančių sklypo aukščių perkritimų, staigių lygių skirtumų.
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PUBLIC SPACES

VIEŠOSIOS ERDVĖS

Whilst creating the building structure, two public spaces – inner and outer, were designed. This subsequently corresponds with the aforementioned concept
of great and small Vilnius. These public spaces blend together creating transitional paths between the building units.
The outer public space ir overlooking the river, It is more active and open.
Inner public space is rather secluded and tranquil - it is an inner yard, where you can observe the most spectacular views of Heritage objects. A green parklike garden is designed here.
Inside the public cortyard, there is also an outdoor Liceum space – an amphiteatre. The separate functions are being outlined by the difference in levels.
Kuriant pastato struktūrą suformuotos dvi viešosios erdvės – išorinė ir vidinė. Tai atliepia anksčiau minėtą didžiojo ir mažojo Vilniaus koncepciją. Jos
susijungia tarp pastato korpusų projektuojant pereinamąsias erdves.
Išorinė viešoji erdvė orientuota į upės pusę. Ji aktyvesnė ir atviresnė.
Vidinė viešoji erdvė - uždaresnė ir ramesnė, - tai kiemas, kuriame atsiveria patys geriausi paveldosauginių objektų vaizdai. Čia numatomas parkas – sodas.
Vidiniame kieme numatoma ir licėjaus lauko erdvė – amfiteatras. Funkcijų atskyrimą sprendžią lygių skirtumai.
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ARCHITECTURAL IDEA

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

An architectural idea is laconic and based on the principle of integrity. Most importantly - scale and proportions.
All volumes of the buildings are of rectangular plan, gable roof. Proportion and orientation of the architectural volumes are based on the dimensions and
directions of the buildings in the complex.
The upper altitude of the buildings does not exceed the height of the monastery building, and the height of the cornices is chosen according to the cornices
of existing buildings.
Due to the sensitivity of the surrounding environment, the display glass windows are avoided. The proportions of the windows of the buildings were chosen
not only for functional but also for aesthetic reasons. The windows are shaped like small bay windows, so the shadows fall not on the inside of the window,
but on the facade. In this manner the proportions of old and new building's windows meet, whilst their architectural expression remains distinct. Important
architectural elements are the vertical volumes on the roofs of the building bodies. The windows rising up resemble a dialogue with steeples of the Church
of St. Philip and St. Jacob. Another important architectural motif is the arch. It is not just some interpretation of the Baroque element or the entrance to the
Lyceum courtyard. It is worth emphasizing - both the east and west buildings have their own arches.
Architektūrinė idėja pagrįsta vientisumo principu, lakoniškumu. Svarbiausia – mastelis ir proporcijos.
Visi pastato tūriai - stačiakampio plano, dvišlaičio stogo. Tūrių proporcija bei orientacija pagrįsta komplekse esančių pastatų gabaritais ir kryptimis.
Pastatų viršutinė altitudė neviršija vienuolyno pastato aukščio, o karnizų aukštis parenkamas atsižvelgiant į esamų pastatų karnizus.
Dėl supančios aplinkos jautrumo, vengiama vitrininių stiklo fasadų. Pastatų langų proporcijos parinktos ne tik dėl funkcinių, bet ir dėl estetinių sumetimų.
Langai formuojami kaip nedideli erkeriai, todėl šešėliai krenta ne į lango vidų, o ant fasado. Taip susitinka senų ir naujų pastatų langų propocijos, bet skiriasi
jų architektūrinė išraiška.
Svarbūs architektūriniai elementai yra vertikalūs tūriai ant pastato korpusų stogų. Į viršų kylantys langai - tai tarsi dialogas su Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčios bokštais. Kitas svarbus architektūrinis motyvas – arka. Ji ne tik tam tikra barokinio laikotarpio elemento interpretacija ar įėjimas į licėjaus kiemą.
Atkreipkite dėmesį – tiek teritorijos rytuose, tiek vakaruose esantys pastatai turi po savo arką.
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FUNCTIONAL LAYOUT OF THE BUILDING

PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

The complex is divided into two parts by function - Hotel and the Lyceum. They merge at the underground level.
HOTEL
The Hotel is designed in two blocks [units], A and B. They are connected by a stylobath below the public space and an underground level. The entrance to the
lobby is from the northern side of the plot. The premises here are designed for administration, fitness club for Hotel guests, sanitary block, cafe, restaurant,
commercial space. Two vertical links are provided - one for the A and the other for B units. The technical and Hotel utility rooms are designed in the
basement of the building, as well as a bicycle storage room with showers.
A Conference Center with a separate entrance is planned on the ground floor of the Hotel is catered through the underground floor.
The floors from second to fourth have identical layouts, with several different types of rooms. Thanks to the sloping roof, the last floor layout is different.
Emergency evacuation from the building is provided by the means of stairs designed at the ends of the building units.
THE LYCEUM
The Lyceum is designed to occupy the former hospital buildings and is divided according to pupils age groups.
Preschool age groups – located in the third building, first-fourth grade students in the fourth building, fifth-eighth grade students - in the first, and eldest in the second building.
All Lyceum buildings are interconnected.
One floor at the underground level is planned between the first and second buildings. Here the Lyceum canteen, an universal hall, cloakroom and storage
facilities are being planned.
A standard sanitary unit quantity is provided for each housing. Restrooms or areas are also provided by age group.
Lyceum's indoor engineering systems are placed in the basement and attic, while the canteen is catered through an underground parking lot.
An outdoor space with an amphitheater is being designed next to the second building. Here, when the weather is fine, lessons, events and physical activities
may take place.
The fourth and first buildings are connected by a newly designed volume - an arch with a flat [living] roof.
UNIVERSAL DESIGN
Buildings shall be designed or remodelled to accommodate people of all physical abilities and ages. All floors can be reached by elevators, and level
differences are solved by standard ramps.
Similarly, throughout the site if there are stairs, there is an alternative path by lift or ramp. Non-standard hotel rooms are designed for people with
disabilities. Specialized sanitary facilities are provided on each floor.
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Kompleksas funkciškai padalintas į dvi dalis – viešbutį ir licėjų. Jie susijungia požeminiame lygyje.
VIEŠBUTIS
Projektuojamas viešbutis yra dviejų korpusų, A ir B. Juos jungia stilobatinė dalis po viešąja erdve ir požeminis lygis.
Į vestibiulį patenkama iš šiaurinės sklypo pusės. Čia taip pat suprojektuota administracija, sporto klubas viešbučio svečiams, sanitarinių mazgų blokas,
kavinė, restoranas, komercinės patalpos. Numatyti du vertikalūs ryšiai – vienas korpusui A, kitas - B. Pastato rūsyje suprojektuotos techninės ir viešbučio
ūkinės patalpos, taip pat dviračių saugykla su dušais.
Viešbučio pirmame aukšte projektuojamas konferencijų centras su atskiru įėjimu.
Viešbutis aptarnaujamas per požeminį aukštą.
Antras–ketvirtas aukštai projektuojami identiški, čia numatyti keli skirtingų tipų numeriai. Paskutinis aukštas skiriasi dėl stogo šlaito.
Evakuacija iš pastato numatyta korpusų galuose suprojektuotomis laiptinėmis.

LICĖJUS
Licėjus projektuojamas buvusiuose ligoninės korpusuose ir skirstomas pagal amžiaus grupes.
Ikimokyklinio amžiaus grupės – trečiame pastate, pirmų-ketvirtų klasių vaikai – ketvirtame pastate, penktų–aštuntų klasių licėjistai – pirmame, o vyriausieji –
antrame pastate.
Visi licėjaus pastatai yra sujungiami.
Tarp pirmojo ir antrojo korpuso projektuojamas vienas aukštas požeminiame lygyje. Čia bus licėjaus valgykla, universali salė, drabužių ir daiktų saugyklos.
Kiekvienam iš korpusų numatytas norminis san. mazgų kiekis. Pagal amžiaus grupes numatytos ir poilsio patalpos ar zonos.
Licėjaus patalpų inžinerinės sistemos numatomos rūsyje ir palėpėje, o valgykla aptarnaujama per požeminę stovėjimo aikštelę.
Prie antrojo pastato projektuojama lauko erdvė su amfiteatru. Čia, esant geroms oro sąlygoms gali vykti ir pamokos, renginiai, fiziniai užsiėmimai.
Ketvirtą ir pirmą pastatą jungia naujai projektuojamas tūris – arka su eksploatuojamu stogu.
UNIVERSALUS DIZAINAS
Pastatai projektuojami arba rekonstruojami taip, kad būtų pritaikyti patogiai naudotis visų fizinių galimybių ar amžiaus žmonėms. Visus aukštus galima
pasiekti liftais, o lygių perkritimus įveikti norminiais pandusais.
Lygiai taip ir sklype, jei numatyti laiptai, yra alternatyvus kelias liftu ar pandusu. Nestandartinio dydžio viešbučio kambariai yra pritaikyti žmonėms su negalia.
Kiekviename aukšte numatyti specializuoti sanitariniai mazgai.
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BUILDING MATERIALS

PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS

We have chosen rather seldom palette of materials. Thus helping to maintain the integrity of the architecture and expose the aesthetics of the volume.
As the exterior facade finishes we used nonstandard sized decorative brick cladding and glass profiles. First floor curtain windows ar made of narrow, steel
profiles. Steel is also used to redecorate the binding of bay windows. Hidden frames are proposed here. It is important, that we use the same material for
both – roofs and fasades.
The exterior finishes of the buildings on Heritage Registry are authentic and being preserved.
Pasirinkome negausią medžiagų paletę. Tai padeda išlaikyti architektūros vientisumą ir atskleisti tūrio estetiką.
Fasadams naudojamos nestandartinio dydžio akmens plytos ir stiklo profilitas. Pirmo aukšo vitrinos - plieninės, siauro profilio. Plienas numatytas ir langų –
erkerių apvadams. Čia numatomi slėpti rėmai. Svarbu tai, kad stogams naudojama ta pati medžiaga kaip ir fasadams.
Paveldo registre esančių pastatų medžiagiškumas paliekamas autentiškas.
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TRANSPORT AND PEDESTRIAN FLOW SOLUTIONS, CAR PARKING

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI, AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS

The area is surrounded by very heavy traffic. It is bordered by J. Tumo – Vaižgantas, A. Goštauto, Vasario 16-th and Lukiškių streets. Site is easily accessible
by both public and private transport, which is very useful for the future function of the buildings.
Three entrances to the site are being designed for the means of transport: from J. Tumo- Vaižganto Str. for Hotel visitors, from Vasario 16-th Str. for the
Lyceum purposes [and easement road to the monastery], from Lukiškių Str. access to the underground parking lot.
The main entrance to the Hotel lobby is on the northern side. All school buildings will have their own entrance for each age group, ensuring proper
distributoion of the pupils flow. There are KISS+RIDE stopover spots for students of the Lyceum to disembark.
As the project implements the idea of an "open" building, the plot and its inner courtyard can be accessed from all surrounding streets. Is important, that
you can walk through the ground floor of the Hotel building A by getting on up to the terrace level.
The undergroud floor of the building contains a car parking for up to 115 cars.
140 parking places are for the Hotel, 50 for the Conference Center and 30 for the Lyceum needs.
A coefficient has been applied to calculate the car demand as stated in the Building Regulations.
If necessary, the developer may also design an additional floor for the parking lot in part of the building as shown in the diagram.
Teritorija apsupta labai intensyvaus eismo. Ją riboja J. Tumo – Vaižganto, A. Goštauto, Vasario 16-osios ir Lukiškių gatvės. Susisiekimas su teritorija yra
išvystytas tiek viešuoju, tiek privačiu transportu, o tai yra labai naudinga būsimai pastatų funkcijai,
Projektuojami trys įvažiavimai į sklypą. Viešbučio lankytojams iš J. Tumo – Vaižganto g., licėjaus reikmėms [ir servitutinis kelias į vienuolyną] iš Vasario 16osios g., o patekimas į požeminę aikštelę numatytas iš Lukiškių g.
Pagrindinis įėjimas į viešbučio vestibiulį numatytas iš šiaurinės pusės. Visi mokyklos korpusai pagal amžiaus grupes turės savo įėjimą, taip užtikrinant srautų
pasiskirstymą. Licėjistams išlaipinti numatomos KISS+RIDE sustojimo vietos.
Kadangi projekte įgyvendinama “atviro” pastato idėja, į sklypą ir jo vidinį kiemą galima patekti iš visų supančių gatvių. Svarbu tai, kad viešbučio A korpusą
galima pereiti pirmo aukšto lygyje, užlipus iki terasos.
Pastato požeminiame aukšte numatyta automobilių stovėjimo aikštelė, talpinanti 115 automobilius.
Skaičiuotina pagal normas: 140 automobiliai viešbučiui [1 vieta 2 numeriams], 50 konferencijų centrui [1 automobilis 50 m2 ploto] ir 20 licėjui [vienas
automobilis 30 mokinių]. Gauname 210 automobilių.
Automobilių kiekio skaičiavimui pritaikytas koeficientas, kaip nurodo reglamentas, gauname minimum 105 automobilių poreikį.
Esant poreikiui, vystytojas gali suplanuoti ir papildomą 91 parkavimo vietos aukštą dalyje pastato, kaip nurodyta schemoje.
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000014
ENERGETINĖ KLASĖ / TVARI ARCHITEKTŪRA / EKONOMIŠKUMAS ENERGY CLASS / SUSTAINABLE ARCHITECTURE / ECONOMY
Although the new buildings are meant to be an energy class A +, the higher energy class could be achived for these particular buildings. The reason is the
good ratio of walls and glazed surfaces, their thickness, tightness of the building and absence of cold bridges. The east-west orientation of the building is
also appreciated, thus protecting it from overheating of the southern sun.
It is planned to use high efficiency heat pumps, recuperation system. The collected rain and melt water is stored in tanks and used for outdoor irrigation and
sanitary facilities.
We only propose to use environmentally friendly and sustainable materials for both building structure and interior design. Use of the recycled materials is
also welcomed.
The building could be assessed and certified by either LEED or BREEAM.
The design of the building is economical due to its rational layout, compact utilization of premises and choice of the right step of structural span. The
construction costs would be greatly reduced by the installation of one, rather than two, underground floors. High energy class and rational engineering
solutions will ensure cost-effective operation of the building.
Projektuojamas naujas A+ energetinės klasės pastatas, tačiau tokį pastatą galima būtų realizuoti ir aukštesnės energetinės klasės. Taip yra dėl gero sienų ir
įstiklintų paviršių santykio, jų storio, pastato sandarumo užtikrinimo ir šalčio tiltų nebūvimo. Taip pat dėkinga ir pastato rytų – vakarų orientacija, taip
apsaugant jį nuo pietinės saulės perkaitimo.
Numatoma panaudoti aukšto efektyvumo šilumos siurblius, rekuperacinę sistemą. Surinktas lietaus ir tirpsmo vanduo kaupiamas talpose ir panaudojamas
lauko laistymo sistemai ir san. mazguose.
Tiek pastato statybai, tiek interjerų įrengimui siūlome naudoti ekologiškas, tvarias ir aplinkai taršos nedarančias medžiagas. Galimas perdibtų medžiagų
panaudojimas.
Pastatas galėtų būti sertifikuojamas LEED ar BREEAM.
Projektuojamas pastatas yra ekonomiškas dėl savo racionalaus plano, kompaktiško patalpų išnaudojimo ir teisingo konstrukcinio žingsnio pasirinkimo.
Pastato statybą labai atpigintų vieno, o ne dviejų požeminių aukštų įrengimas. Aukšta energetinė klasė ir racionalūs inžineriniai sprendiniai užtikrins
ekonomišką pastato eksploataciją.
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BUILDING STRUCTURAL SOLUTIONS

STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI

The building shall be designed to be easily and economically constructed. A typical 5.4 m span was chosen, imposed by a rational parking plan and hotel
room area. The design is chosen to save space and height so that thick overlays and large columns can be avoided.
The building may be constructed of prefabricated or cast reinforced concrete structures, and if the Client chooses, such a building can be constructed using
only wooden [CLT - cross laminated timber] structures.
Pastatas projektuojamas taip, kad būtų nesunkiai ir ekonomiškai sukonstruotas.
Pasirinktas tipinis 5,4 m. tarpatramis, kuris yra patiktuotas racionalaus parkavimo aikštelės plano ir viešbučio numerio ploto. Pasirinkta tokia konstrukcinė
schema taupant plotą ir aukštį, kad išvegti storų perdangų ir didelių kolonų.
Pastatas gali būti pastatytas iš surankamų ar liejamų gelžbetotinių konstrukcijų, o jei užsakovas apsispręstų, tokį pastatą galima pastatyti naudojant vien
medines [CLT – cross laminated timber] konstrukcijas.
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INDICATORS

RODIKLIAI

Site area
Intensity of the building site
Density of the building site
Total area of the buildig
Number of hotel rooms
Number of floors
Building heights
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Sklypo plotas
Sklypo užstatymo intensyvumas
Sklypo užstatymo tankis
Pastato bendras plotas
Kambarių skaičius viešbutyje
Pastato aukštų skaičius
Pastatų aukščiai Not higher than

12210 m2
1,3 [Max 2,1]
47% [Max 60%]
m2
260
2-5
114,85 [Roof top of monastry]
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