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Įžanga|Nagrinėjamas sklypas yra Vilniaus m. istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu teritorijoje 

u.k. 33653; Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje u.k. 25504, Vilniaus 

sienamiesčio vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje.  Sklypą riboja K. Kalinausko ir Pylimo 

gatvės.  

Sklypas nepatenka į  saugomas išklotines.   

Sklype esantys pastatai nėra registruoti kaip kultūros vertybės.  

Formuojant programoje numatytą užstatymą, vertinamas platesnis urbanistinis kontekstas ir 

apribojimai numatyti Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminko U1P – Vilniaus istorinio centro 

apsaugos zonos laikinajame reglamente (2005 -04-19 Nr. Į-167). 

Galimos priestato statybos vietos forma plane  ir programos apimtis (turinys) suponuoja tam tikrus 

iššūkius: kaip patogiai ir kompaktiškai spręsti priestato funkciją ir tūrį, išlaikant  artikuliuotą santykį 

su esamomis gretimybėmis. Siekiant kompaktiško tūrio, vengiant ilgų, nutolusių horizontalių ryšių 

aukštuose, priestatas stambėja, atsiranda poreikis netradiciškai spręsti architektūrinę  erdvių tarp 

priestato ir esamų pastatų išraišką. 

 

Urbanistika|Urbanistiniu sprendimu siekiami įgyvendinti tikslai: 

- Kalinausko ir Pylimo gatvių perimetro formavimas,  

- Tuščio sankryžos kampo užpildymas, 

- Kuo labiau išreikšti žaliąjį koridorių tarp Reformatų ir P.Cvirkos skverų,  

- Zappa aikštės įprasminimas, įvertinant originalaus sumanymo kameriškumą,  

- Įprasminti erdvę tarp projektuojamo priestato ir esamo pastato 1D2/p, 

- Įprasminti (pažymėti) buvusių įėjimo vartų iš K. Kalinausko g. vietą.  

Urbanistinė idėja: perimetru atriboti nuo gatvės žaliame skvere pabirusius laisvo planavimo 

statinius, žemės paviršius perimetru atribotame plote - „kempinė, sugerianti vandenį“. 

Individualiai sprendžiamos erdvės tarp ir prie pastatų, suteikiant joms individualų turinį.  Užpildant 

gatvių perimetro spragas, vidinė įvairialypio poliklinikos komplekso struktūra „panardinama“ 

skvero žalumoje, o žaliajam koridoriui paliekama erdvė tarp priestato ir sklypo ribos: 
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Architektūra | Poliklinikos, kaip organizacijos ir kaip architektūrinio darinio raida sufleruoja, 

kad niekada nebuvo ir tikriausiai nebus ateityje „galutinio, nusistovėjusio“ varianto, viskas 

keičiasi pagal kintančias medicinoje taikomas technologijas ir metodus, veiklos administravimo 

tvarką. Todėl pagrindinė siekiamybė - sukurti kuo universalesnę, nesudėtingai perdaromą pagal 

besikeičiančius poreikius struktūrą, tuo pačiu išvengiant labiau užmiesčiui / priemiesčiui 

charakteringo gydymo paskirties objektų radikalaus reguliarumo. Siekiant tolygaus natūralaus 

apšvietimo ir galimybės nesudėtingai keisti pertvarų vietas ateityje, neišvengiame reguliaraus 

vertikalių langų tinklelio, todėl „šokinėjančiam“ ir įvairiam aplinkiniam užstatymui (gatvių 

perimetrui) atitaria laužytas siluetas, ir posūkiai plane, žymintys sankryžos kampą ir K. Kalinausko 

gatvės švelnų vingiavimą: 

 

Siūloma architektūrinė raiška universali, ypatingai neakcentuojanti pastato paskirties. Labiau nei 

paskirties akcentavimo, siekiame laikmečio atpažįstamumo. 

Ypatingas dėmesys skiriamas penktajam fasadui - vengiant plokščio stogo, siūloma skardinio 

šlaitinio stogo moderni interpretacija, deranti istorinių pastatų panoraminiame kontekste. Į 

sankryžos pusę orientuojama šlaitinio stogo nuožula. 

 

Sklypas. Apželdinimas. Apšvietimas | Sklypo  planas vystomas tokia seka: 

1. Visas nuo gatvės ribojamas perimetriniu užstatymu ir neužimtas pastatais sklypo plotas 

priimamas kaip želdinių plotas be kietų dangų; 

2. Išskiriami būtini ir privalomi privažiavimai ir antžeminės aikštelės automobilių  stovėjimui; 

3. Išskiriami būtini ir pakankami takai pėsčiųjų judėjimui; 

Prioritetiniai  tikslai – kiek įmanoma išsaugoti vertingus medžius, želdinius, kuo daugiau žemės 

paviršiaus planuoti kaip „vandenį sugeriančią kempinę“. 

Išskiriamos šios pagrindinės erdvės tarp ir prie pastatų:  

1. Viešoji erdvė – pagrindinio įėjimo į polikliniką  prieigos. Tai aktyvi tranzitinio pėsčiųjų eismo 

zona,  kietos dangos derinamos su ažūrinių ir žaliųjų plotų intarpais. Dangų piešinio raiška 

įtakota kontekste vyraujančių  pagrindinių kompozicinių ašių. 
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Ten, kur numatomas ne toks intesyvus pėsčiųjų bei autotransporto tranzitas, siūloma naudoti 

ažūrines betonines trinkeles, skirtas maksimaliam apželdinimui ir turinčias itin didelį vandens 

pralaidumą (ACKER STONE „Checker block“ ar analogiškas, tinkamos ir automobilių transportui).  

 

Projektuojamos gembinės šviestuvų atramos, užtikrinančios norminę poliklinikos prieigų apšvietą. 

Atramų formos raiška – artima bendrai architektūrinei koncepcijai. 

 

Dviračių saugyklai numatomas „wash light“ tipo apšvietimas linijiniais grindiniais šviestuvais palei 

atraminę sienutę.  Tai, kas nėra būtina tranzitui, maksimaliai skiriama žaliems plotams. 

Demontuojama atraminė siena nuo Pylimo g. – vietoje jos šiuolaikiškomis priemonėmis 

formuojama „žalia kalva“, sudaranti sąlygas išsaugoti esamus brandžius želdinius. Šiems 

medžiams numatomi grindiniai taškiniai šviestuvai (su galimybe reguliuoti šviesos srauto kryptį), 

skirti išryškinti, akcentuoti medžių „tūriškumą“. 

Arčiau fasado, kur brandžių želdinių nėra – numatoma sukultūrinta lauko pievos versija – įvairūs 

žoliniai augalai, viksvos, lauko gėlės. Kompozicija papildoma mini bollard tipo šviestuvais.  
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2. Viešoji erdvė – F. Zappa skveras (žalioji jungtis tarp Reformatų ir P. Cvirkos skverų).  

Zappa paminklo aplinka kuriama  artima originaliam sumanymui. Tai kamerinė erdvė, 

paminklas nėra sukurtas apžvalgai iš judrių gatvių, tolimų apžvalgos taškų. Lankytojas 

paminklą „suranda“ išsukęs iš tranzitinio maršruto į ramią, uždaresnę aplinką. Tuo pačiu 

Zappa paminklo aplinka  tampa žaliojo koridoriaus ir pėsčiųjų kelio jungties dalimi, todėl 

atėjimas iki jos nėra klaidus ar sąmoningai užslėptas. Įvertinant reljefo skirtumus, prie paminklo 

siūloma nedidelio amfiteatro principu sprendžiama pasisėdėjimo vieta, vieta rengti „nišinius“ 

renginius.  Paminklas lieka artimoje originaliai vietoje. F. Zappa skvere išsaugomi visi esami 

vertingi medžiai, želdiniai. Vengiama kietų dangų. Ten, kur numatomas pėsčiųjų tranzitas, 

siūloma naudoti ažūrines betonines trinkeles, skirtas maksimaliam apželdinimui (ACKER STONE 

„Checker block“ ar analogiškas). Aplink esamus želdinius komponuojama veja. Ten, kur 

brandžių želdinių nėra – numatoma sukultūrinta lauko pievos versija – įvairūs žoliniai augalai, 

viksvos, lauko gėlės. Kompozicija papildoma mini bollard tipo šviestuvais, kurie vakare 

sustiprina kamerinės, ramaus poilsio erdvės įvaizdį. 
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Vengiama ryškaus pėsčiųjų takų apšvietimo ant atramų. Vijokliniais augalais apželdintai 

atraminei sienutei numatomas „wash light“ tipo apšvietimas linijiniais grindiniais šviestuvais. 

Pėsčiųjų ir važiuojamoji zonos atskiriamos „bollard“ tipo šviestuvais, kurie taip pat veikia ir kaip 

saugos barjeras.  

 

Saugomiems medžiams numatomi grindiniai taškiniai šviestuvai (su galimybe reguliuoti šviesos 

srauto kryptį), skirti išryškinti, akcentuoti medžių „tūriškumą“. 

3. Šviesos šulinys tarp esamo ir projektuojamo poliklinikos pastatų – Tarpas tarp projektuojamo 

priestato ir esamo 1D2/p  pastato traktuojamas kaip šviesos šulinys, kaip komplekso vidinė 

(interjerinė) erdvė į kurią iš abiejų pusių nukreipti esamo ir projektuojamo korpusų kabinetų 

langai. Į šią vidinę erdvę nėra numatytas pašalinių žmonių patekimas. Įvertinant poliklinikos 

paskirties specifiškumą, kuriama privati ir vizualiai komfortiška personalui bei poliklinikos 

lankytojams erdvė. Vidinėje erdvėje siūlomas intensyvus vertikalus apželdinimas, ant trosų 

kabinami šviestuvai- gėlinės grindyse (grindinyje) numatomi stoglangiai į požeminę 

automobilių stovėjimo aikštelę. Nuo Pylimo g. triukšmo atsitveriama skaidria pertvara. 

 

4. Žalias buferis nuo Pylimo g. 
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Atveriama sklypo ribose esanti žalia zona tarp Pylimo g. ir užstatymo. Panaikinamas fizinis 

barjeras tarp projektuojamo pastato ir šaligatvio erdvės - demontuojama atraminė akmenų 

siena. Želdynų plotas nušlaituojamas šaligatvio link. Pratęsiant bendrą apželdinimo koncepciją, 

komponuojami lauko pievų augalai. Pastatas nuo Pylimo / Kalinausko g. sankryžos 

„panardinamas“ į žemaūgę augmeniją, želdinamas maksimalus plotas (sklypo, kaip 

„sugeriančios kempinės“ koncepcija). 

 

Apželdinimo rodikliai. LR Aplinkos ministro įsakyme „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų 

plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“   

priklausomųjų želdynų norma (plotas) žemės sklypuose, skirtuose ligoninėms, klinikoms, 

reabilitacijos centrams -  35 procentai.  

Projektuojamas priklausomųjų želdynų plotas sklype – 36 procentai (įvertinant ir ažūrinių vejos 

trinkelių dangos kiekį, tačiau neįskaičiuojant vertikalaus apželdinimo). 

 

Automobilių ir dviračių parkavimas. Pasiekiamumas. Automobilių 

parkavimas | Pagal STR 2.06.04:2014 minimalus automobilių stovėjimo skaičius poliklinikų 

pastatams skaičiuojamas- 3 vietos konsultaciniam kabinetui. Projektuojamame priestate pagal 

programą numatyti 44 konsultaciniai kabinetai.  

Stovėjimo vietų minimalus skaičius- 44 x 3 viso 132 automobiliai.  

Pritaikant antrai zonai taikomą koeficientą gauname 132 x 0,5 viso 66 automobiliai. 

Stovėjimo vietų skaičių papildomai sumažinant koeficientu 0,25 gauname 49 privalomas 

automobilių stovėjimo vietas. Požeminiame garaže numatytos 52 automobilių stovėjimo vietos. 

Projektuojamoje sklypo dalyje numatyta antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė  

perplanuojama, kad automobiliai nebūtų parkuojami P. Cvirkos aikštės skvero teritorijoje. 

Esamos aikštelės vietoje numatomos 4 parkavimo vietos ir „A“ tipo parkavimo- išlaipinimo vieta 

8,1 x 4,9 m skirta ŽN. Prie įvažiavimo į požeminį parkingą numatyta patogi erdvė rikiavimuisi, 

manevravimui, palaukimui: 
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Esamame 1987m. korpuso vidiniame kieme paliekamos esamos automobilių parkavimo vietos, 

o prie įvažiavimo į kiemą iš Pylimo g. numatoma vieta automobilių prasilenkimui: 

 

Dviračių parkingas. Apie 50 vietų dviračių ir paspirtukų parkingas numatomas apsaugotoje nuo 

kritulių erdvėje po stogu, prie įvažiavimo į požeminį parkingą. Čia pat gali būti elektrinių variklių  

įkrovimo stendas paspirtukams: 

 

Pasiekiamumas. Pagrindinis įėjimas į polikliniką esamas, projektuojamame priestate- periferinis.  

Periferinio įėjimo vieta artima buvusiem vartam į teritoriją, semantiškai žymi buvusią situaciją: 

 

Pasiekiamumo schema: 
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Programos išpildymas. Pastato funkcija | Pasiūlyme pilnai išpildomi esminiai  

programiniai reikalavimai - funkcinis zonavimas ir patalpų plotai. Aukštų planuose įvertinti kuo 

patogesni ir artimesni ryšiai tarp įėjimų, laiptinės, liftų, jungties su esamu pastatu ir poliklinikos 

patalpų. 

Požeminis parkingas:  

 

41 automobilių stovėjimo vieta dalinama į 2 zonas atskiriamas EI60 ugniaatsparumo vartais. 

Numatyta prasilenkimo/palaukimo vieta prie vienos krypties panduso. 

Taip pat šiame aukšte bus įvadų patalpos. 

Dermatologija ir Reumatologija (1 aukštas). Visos Dermatologijos patalpos tik pirmame aukšte. 

Šiame aukšte taip pat planuojamos Reumatologijos patalpos. Prie įėjimo iš K. Kalinausko g. 

pusės numatytas lankytojų laukiamasis ir rūbinė. Į personalo persirengimo patalpas galima 

patekti pro įėjimą iš K. Kalinausko gatvės arba iš personalo parkingo: 

 

Taip pat šiame aukšte  numatyta rampa prie vaistų sandėlio, prasilenkimo/palaukimo vieta prie 

vienos krypties panduso ir 3 automobilių parkavimo vietos. 

Kardiologija (2 aukštas). Kardiologijos  patalpos planuojamos kartu viename aukšte: 
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Taip pat šiame aukšte numatyta konferencijų salės patalpų grupė su atskiru įėjimu iš K. 

Kalinausko gatvės pusės, kuria galima naudotis ir autonomiškai. Konferencijų salė patogiai 

pasiekiama jungtimi iš esamų poliklinikos komplekso patalpų. 

FMR ambulatorinė reabilitacija (3 aukštas). FMR ambulatorinės reabilitacijos patalpos 

planuojamos viename pastato aukšte: 

 

Akušerija ir ginekologija (4 aukštas). Akušerijos ir ginekologijos patalpos planuojamos viename 

pastato aukšte: 

 

Taip pat šiame aukšte planuojama centrinė ventkamera. 

Visuose aukštuose numatytos personalo poilsio patalpos su mini virtuvėlėmis, personalo 

sanmazgai, sanmazgai lankytojams, aukšto valymo priemonių patalpos. Liftų ir laiptų vieta 

planuojama prie jungties su esamu poliklinikos korpusu ir prie įėjimo iš K. Kalinausko g. pusės. 

 

Pastato medžiagiškumas | Miesto centrinėje dalyje turi būti statomi ilgaamžiai pastatai, 

atmetame trumpalaikiam eksploatavimui taikomus sprendimus. Parenkant fasadų 

medžiagiškumą vertinome paskutinių dešimtmečių statybos Lietuvoje patirtį. Atmetame tinkuoto 

fasado ir fasado apdailinto segmentinėmis apdailos medžiagomis sprendimus kaip dažniausiai 

nepasiteisinančius, neatitinkančius tvariai architektūrai keliamų reikalavimų. Siūloma fasadų 

apdaila kokybiškomis klinkerio plytomis, kurios visu pastato gyvavimo laiku išlaikytų originalias 
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kokybines savybes. Plytų spalva ir mūrijimo tipas artimas 1987 metų poliklinikos korpuso fasado 

apdailai. Medžiagiškumo analogai: 

        

Penktasis fasadas siūlomas kaip  moderni  skardinio šlaitinio stogo interpretacija.  

Priestato išorėje nenumatoma jokia inžinerinė įranga, šalčio gamybos blokai montuojami prie 

nusileidimo pandusu į požeminį garažą prie projektuojamos dviračių parkavimo aikštelės: 

 

Tvarieji sprendiniai | Architektūrinės (pasyvios) priemonės: 

1. Patogus atvykimas į pastatą aplinkos neteršiančiomis transporto priemonėmis (dviračiai, 

paspirtukai). 

2. Patekimas į požeminį parkingą pandusu, o ne liftu; 

3. Įmanomai kompaktiškas tūris; 

4. Ilgaamžė, patvari fasadų apdaila; 

5. Optimalus langų plotas; 

6. Techninių patalpų patogi lokacija, trumpi komunikaciniai ryšiai; 

7. Architektūriniai sprendiniai leidžiantys išvengti sudėtingos įrangos dūmų šalinimui ir 

automatiniam gesinimui; 

8. Architektūrinio sprendimo dalis - pasyvios saulės kontrolės priemonės - išorinės integruotos 

žaliuzės languose orientuotuose rytų/pietų/vakarų kryptimis. Vertikalios fasadinės sistemos 

žaliuzės vasarinės vakarinės saulės kontrolei kinezeterapijos salių vitrinai: 
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9. Maksimalus vandenį sugeriančių paviršių plotas projektuojamame sklype, galimybė rinkti 

ir panaudoti lietaus vandenį; 

Inžinerinės (aktyvios) priemonės kompleksiškai parenkamos projektavimo procese. 

 

Esminiai konstrukcijų sprendimai | Konstrukcinė schema - mišrus monolitinis karkasas su 

fasadinėm laikančiom sienom. Požeminė dalis - atraminė polinė siena su vienpusiu 

apibetonavimu. Vidinėje dalyje kolonų tinklas su standumo branduoliais (laiptinės, liftai). 

Perdanga - monolitinė, sijinė. Antžeminė dalis: fasadai - monolitinės sienos, pastato viduje 

kolonų tinklas su standumo branduoliais (laiptinės, liftai). Perdangos surenkamos su deltabeam 

sijomis arba g/b surenkamomis sijomis. Stogas - plieno konstrukcijos - santvaros arba sijos: 

 

Klinkerinių plytų fasadai  gali būti tiek ventiliuojami (Halfen, Baut sistemos): 

 

 tiek nevėdinami (Baumit, Henkel sistemos): 
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Pastato esminiai inžineriniai sprendimai | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 

sistemos atitiks A++ energetinės klasės pastatams keliamus reikalavimus, tai yra: pacientų 

priėmimo ir cirkuliacijos patalpose bus palaikoma ne žemesnė nei +22oC temperatūra žiemą ir 

ne aukštesnė nei +23oC vasarą. Patalpų vėdinimo sistemos bus mechaninės šiluminės energijos 

rekuperacija, kurios efektyvumas ne mažesnis nei 80%. Vėdinimo įrangos ventiliatorių 

naudojamas elektros energijos kiekis mažesnis nei 0,45 Wh/m3. Pastato pagrindinis šildymo 

šaltinis – VRF oras-oras tipo šilumos siurblys, kuris šildys patalpas iki lauko temperatūra aukštesnė 

nei -10oC. Šilumos siurblio sezoninio naudingumo energijos koeficientas SPF ne mažesnis nei 4,5. 

Šilumos siurblys turės šilumogrąžos funkciją, tai yra vienas patalpas galės šildyti, o kitas tuo pačiu 

metu vėsinti šildomų patalpų sąskaita, tam procesui naudojant minimalų kiekį elektros energijos. 

Vėdinimo sistemų tiekiamo oro šildymui, patalpų šildymui, kai lauko temperatūra žemesnė nei -

10oC bei nevėsinamų patalpų šildymui bus naudojama Vilniaus miesto šiluminių tinklų tiekiama 

šilumos energija. Patalpų šildymo prietaisai – VRF tipo kondicionieriai ir šildomos grindys, 

laiptinėse ir pagalbinėse patalpose – radiatoriai. Patalpų vėsinimo prietaisai – VRF tipo 

kondicionieriai, jų tipą pritaikant prie patalpų ir jų lubų dizaino. VRF sistemos energetinis 

efektyvumas EER vėsinimo režime ne mažesnis nei 4,0. Patalpose, kuriose bus ir kondicionieriai, ir 

šildymo prietaisai, bus numatytas vėsinimo ir šildymo valdymo sinchronizavimas, tai yra jų 

valdymas tuo pačiu VRF sistemos pulteliu. Visa VRF šilumos siurblio - oro kondicionavimo sistema 

turės centralizuotą valdymą, leidžiantį optimizuoti energijos sąnaudas, suderinant tiek šildymo, 

tiek vėsinimo intensyvumą su realiu patalpų darbo laiko grafiku.  

 

Esminiai gaisrinės saugos sprendimai | Pastatas (priestatas) projektuojamas taip, kad 

būtų nesudėtinga įgyvendinti gaisrinės saugos normatyvinius reikalavimus ir būtų saugus 

naudoti. Evakuacinės laiptinės numatomos L-1 tipo. Planuojant evakuacinius kelius  išlaikomi  

normatyviniai atstumai tarp evakuacinių laiptinių, laiptinių gabaritai, praėjimų pločiai ir kt. Iš 

požeminio parkingo numatomi stoglangiai / liukai išvengiant sudėtingų ir stambiagabaritinių 

įrengimų dūmų šalinimui. Visas pastatas (priestatas) projektuojamas išvengiant AGGS sistemų 
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poreikio. Požeminis parkingas dalinamas EI60 ugniaatsparumo automatiniais vartais į 2 dalis 

neviršijant 25 automobilių stovėjimo vietų vienoje, tokiu būdu nelieka poreikio įrengti AGGS. 

Vidaus patalpų gesinimui numatomi gaisriniai čiaupai, lauke - hidrantai. 

 

Universalus dizainas. Esminiai sprendiniai | K. Kalinausko gatvės nuolydis 

naudojamas kaip nuožulni jungtis tarp įėjimų į pirmą ir antrą priestato aukštus. Įėjimų į priestatą 

vietose  K. Kalinausko g. šaligatvio altitudė atitinka įėjimų lygių grindų altitudes. Priešais įėjimą į 

priestatą, K. Kalinausko gatvės viešajame parkinge yra išskirta ŽN parkavimo vieta. Aukštuose 

grindys projektuojamos viename lygyje, be peraukštėjimų. Įėjimas į priestatą, liftai, laiptinė, 

jungtis su esamu pastatu  lokalizuojami vienoje zonoje, įmanomai trumpinamas kelias 

horizontaliais ryšiais. Visame projektuojamame sklype numatomas bekliūtis judėjimas 

lankytojams prieinamuose plotuose. Vidiniame kieme išskiriama A tipo ŽN parkavimo vieta 8,2 x 

4,9 m. 

 

Interjero sprendiniai | Projektuojamo pastato interjere taikomi šiuolaikines tendencijas 

atitinkantys sprendiniai, užtikrinantys tvarumą ir ilgaamžiškumą. Taikomi dizaino sumanymai, 

kuriais siekiama atitolti nuo įprasto gydymo paskirties pastato interjero dizaino.  Vidinių sienų 

apdaila numatoma natūralaus betono bei  medžio imitacijos plokščių. Lubos projektuojamos iš 

akustinių medžio imitacijos plokšių, kuriose palei sieną, kontūru įleidžiamas profilis su led juosta, 

numatomos neutralios spalvos vinilinės grindys. Visos projekte numatomos medžiagos užtikrina 

lengvą valymą ir dezinfekavimą.  
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Sklypo ir pastato bendrieji rodikliai |   

Pavadinimas Mato 

vnt. 

Kiekis 

  Esama būklė 

be priestato 

Tik priestatas Esama būklė su 

priestatu 

I SKYRIUS SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 6450 6450 6450 

2. Užstatymo 

intensyvumas 

% 

  

86 62 148 

3. Užstatymo tankis % 35 18 53 

II SKYRIUS PASTATAI 

1. Pastato paskirties 

rodikliai (konsultacinių 

kabinetų skaičius) 

vnt.  44  

2. Pastato bendras 

plotas * 

m2 5529.05 3985.87 9514.92 

2.1 Pagrindinis plotas* m2 3920.95 1445.52 5366.47 

2.2 Pagalbinis plotas*  m2 1608.10 2540.35 4148.45 

3. Pastato tūris* m3 26053 15146 41198 

4. Aukštų skaičius vnt. 4 4 4 

5. Pastato aukštis* m 16.10 17.60  

III SKYRIUS KITA 

1. Automobilių 

parkavimo vietos 

vnt.  57  

1.1 Antžeminės 

automobilių parkavimo 

vietos 

vnt.  5  

1.2 Požeminės 

automobilių parkavimo 

vietos 

vnt.  52  

1.3 ŽN parkavimo vietos vnt.  3  

2. Dviračių stovai* vnt.   50  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 


