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1. URBANISTINĖ IDĖJA 
 
Projektuojamas sklypas yra istorinėje miesto dalyje su mišriu užstatymu ir 
dominuojančia gamtine aplinka, todėl tikslinga vertinti esamą foninį pastatų aukštį, 
išnagrinėjant gretimą teritoriją, susiformavusį užstatymą bei nustatyti santykį su 
projektuojamu pastatu. 
Projektuojamas pastatas užbaigia K. Kalinausko g. užstatymą tarp Mindaugo g. ir 
Pylimo g. Kadangi foninis užstatymas žymiai aukštesnis (Teatro ir  Mindaugo gatvėse), 
todėl projektuojamo pastato aukštingumas – 7 aukštai. 
Pasirinktas kompaktiškas užstatymas leidžia sukurti naują viešąją erdvę, tokią kaip F. 
Zappos alėja ir išsaugoti esamą pėsčiųjų jungtį tarp Reformatų ir P. Cvirkos skverų. 
Ši pėsčiųjų jungtis yra žaliųjų-viešųjų erdvių sistemos dalis, kuri prasideda nuo Tauro 
kalno apjungia P. Cvirkos, F. Zappos, Reformatų skverus, Vingrių Šaltinių vietą ir „MO“ 
muziejaus kiemelį bei tęsiasi toliau link Naugarduko g. ir Pylimo g. kampe esančio 
žalio ploto - skvero. Šis žalias koridorius svarbus miesto žaliajai infrastruktūrai. 
 
Projekte siūloma išsaugoti sienutes kaip charakteringus laikmečio ženklus. Sienutės 
apjungia skirtingų stilių komplekso statinius. Centro poliklinikos Diagnostikos centro 
kompleksas - lyg „miestas“ mieste su uždaromis, pusiau uždaromis ir atviromis 
erdvėmis, integruojasi į miesto struktūrinį audinį. Esamų ir projektuojamų pastatų 
kompleksas su savo viešosiomis erdvėmis įsilieja į miesto urbanistinę struktūrą.  
 

 

 

pav. 2 Funkcinių ryšių ir erdvių formavimo schema 

pav. 1 K. Kalinausko g. išklotinės schema 
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2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 
 

KONCEPCIJA 
 
Projektuojant Diagnostikos centrą (DC) buvo siekiama, kad pastatas savo forma, 
išraiška atspindėtų vidinį turinį. Tai yra jis turėtų būti „mediciniškas“, turėtų savo 
specifinį charakterį, išskirtinį „veidą“. Medicinoje plačiai naudojami įvairių diametrų 
vamzdžiai,  vamzdeliai, žarnelės, kolbos, mėgintuvėliai, švirkštai ir t.t. Apibendrintai – 
vienokie ar kitokie cilindro formos elementai. Todėl pastato antžeminės dalies išraiškai 
buvo pasirinktas atitinkamo dydžio ir proporcijų cilindras, kaip sudedamoji tūrinės – 
erdvinės struktūros dalis.  
Generuojant objekto koncepciją taip pat didelę įtaką daro situacija, aplinka – Vilniaus 
senamiestis. Vilniaus senamiestyje yra gausu bažnyčių, kurios dažniausiai turi vienokį 
ar kitokį bokštą-varpinę. Tai stipriai veikia ir formuoja senamiesčio siluetą, daro jį 
unikaliu ir išskirtiniu. Šiais laikais, medicina – šventas reikalas. Bažnyčia - gydo sielą, 
medicina - gydo kūną. Todėl buvo pasirinktas bekompromisis kelias - nesislėpti, 
projektuoti matomą statinį, kuris „neištirptų“ jį supančioje aplinkoje, o pilnavertiškai 
įsilietų į miesto centrinės dalies audinį, kokybiškai jį papildytų ir galimai taptų lokalia 
vietos dominante, landmark‘u. Sąlyginai aukštesni, bokšto formos tūriai taip pat 
suteikia galimybę psichologiniam pacientų komfortui ne visada malonių procedūrų ar 
konsultacijų metu, nukreipiant dėmesį į įspūdingus senamiesčio vaizdus, atitraukia 
dėmesį nuo negatyvių minčių. Tai yra svarbu.  
Tūrinę – erdvinę kompoziciją sudaro keturi taisyklingai sustatyti cilindriniai tūriai. Tai 
yra pirminės geometrinės formos, kurios tiek pačios iš savęs, tiek jų išdėstymo 
principas simboliškai atspindi švarumą, grynumą, paprastumą ir tvarką – nematerialias 
vertybes, kurios yra būtinos medicinos įstaigai. Šią nuostatą papildo dominuojanti 
balta spalva. Tai taip pat – simboliška. 
Siekiama draugiško, darnaus santykio su aplinka. Išryškinamas žaliasis koridorius tarp 
Reformatų ir Cvirkos skverų. Projekte naudojami tvarios architektūros principai, 
ekologiškos natūralios medžiagos.  
 

 

 

 

 

 

  

 

pav. 3 Asociatyvios iliustracijos 
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3. PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 Projektuojamo priestato, viešųjų erdvių funkcinis išplanavimas 

 
 
Projekte išlaikoma esama pėsčiųjų jungtis - žaliasis koridorius tarp P. Cvirkos ir 
Reformatų skvero su F. Zappos paminklu, kurio vieta iš esmės nekeičiama, tik 
išcentruojama pagal naujai formuojamą F. Zappos alėją nuo Pylimo g. link F. Zappos 
paminklo tarp naujai projektuojamo ir esamo pastatų. Šioje vietoje numatomas 
pagrindinis įėjimas į naują pastatą. Ši erdvė prasitęsia iki sankryžos, tokiu būdu 
suformuojamos pastato prieigos. 
Kita esama viešoji erdvė prie pagrindinio diagnostikos centro įėjimo atnaujinama. 
Pakeičiama grindinio danga, sodinami nauji želdiniais šalia esamų brandžių medžių. 
Taip pat paliekama esama akmeninė sienutė nuo Pylimo g. Už sienutės numatomas 
naujas spaudos paviljonas su integruota viešojo transporto laukimo stotele. 
 
 
 
 

 
pav. 4 Viešųjų erdvių schema 
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 Pėsčiųjų, transporto judėjimo bei parkavimo sprendimai 
Numatoma, kad pėstieji į naują pastatą ateis nuo Pylimo g. esančios viešojo transporto 
stotelės ir nuo žaliojo koridoriaus su F. Zappos skvero arba nuo K. Kalinausko g. 
 
Darbuotojams su transportu atvyks iš esamo įvažiavimo nuo Pylimo g. į poliklinikos 
kiemą numatomas įvažiavimas į 2-jų lygių požeminę automobilių saugyklą. Šis 
įvažiavimas galėtų būti reguliuojamas ir piko metu  tarnauti kaip išvažiavimas iš 
požeminio parkingo. 
Papildomas išvažiavimas iš požeminio parkingo numatomas į K. Kalinausko gatvę , 
įrengiant 2 keltuvus automobiliams. 
Pėsčiųjų jungtyje jungiančios P. Cvirkos ir reformatų skverus numatomas tik 
privažiavimas prie esamų poliklinikos pastatų. 
 
Atviros dviračių saugyklos projektuojamos pėsčiųjų jungtyje tarp P. Cvirkos  ir 
Reformatų skverų , esamame poliklinikos kieme, bei požeminėje saugykloje. 
 

 
pav. 5 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo schema 
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 Projektuojamame sklype siūloma dangų koncepcija 
 
Sklype kur vyksta intensyvus pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas numatomos kietos 
dangos (plytelės). 
Įėjimo į pastatą lygyje F. Zappos alėjoje kur patenkame į holus numatoma akmens 
plytelės su išskirtiniu raštu. Laiptai taip pat iš akmens plytelių. 
Į kietas dangas integruojami žali plotai. Grindinio dangų koloritas neutralus. 
  

 
pav. 6 Vizualinis dangų analogas 

 Projektuojamame sklype siūlomi želdinių ir želdinių grupių 
sutvarkymo sprendimai 

Pėsčiųjų jungtyje kur stovi F. Zappos paminklas paliekame esamus medžius. Kintantis 
reljefas prie sienos apželdintas žemaūgiais želdiniais, žole. Esamos aklinos 
poliklinikos sienos žaliajame koridoriuje apželdinamos vijokliais. Taip pat nuo Pylimo 
g. už akmeninės sienutės išsaugojami brandūs medžiai ir atnaujinama augmenija.  
 

 
pav. 7 Žaliojo koridoriaus želdinių schema 

 Projektuojamame sklype siūlomi apšvietimo sprendimai 
Apšvietimas integruotas į grindinį ir į projektuojamo pastato sienas.  
Esami želdiniai, medžius apšviečiami iš apačios tuo pačiu išryškinant juos. 
Numatoma apšviesti pėsčiųjų takus. 
 

 Projektuojamo sklypo esminių žaliųjų (tvariųjų) sprendinių 
panaudojimas 

Nuo sklypo kietųjų dangų surenkamas kritulių vanduo, kuris saugomas rezervuaruose 
ir panaudojamas želdiniams laistyti. 
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 Projektuojamo sklypo bei jo prieigų atitikimas universalaus dizaino 
principams 

Sklypas suprojektuotas taip, kad būtų patogus judėti ir orientuotis jame visiems. 
Numatoma kiek galima mažiau nereikalingų kliūčių judant, o susiklosčiusį reljefo 
perkritimą galima įveikti tiek laiptais, tiek keltuvais. 
 Grindinyje numatomas grublėtą takų paviršius. projektuojami suoliukai poilsiui. 
 

 Kraštovaizdžio dizaino sprendimų aprašymas 
Pagrindinis išsaugomas esamas kraštovaizdžio formavimo elementas – akmeninė 
sienutė apjungianti diagnostikos centro kompleksą ir diferencijuojanti erdves. Sklypo 
kampinėje dalyje ties sankryža projektuojami grindinyje įrengti skulptūriniai elementai-
vandens fontanėliai, kuriuose dalinai naudojamas nuo sklypo paviršiaus surinktas 
lietaus vanduo. Vietoje esamos tipinės viešo transporto stotelės, projektuojama nauja 
darniai į diagnostikos kompleksą įsiliejanti stotelė su spaudos paviljonu. 
 

 Siūlomų sprendimų esamam paminklui F. Zappai aprašymas 
F. Zappos paminklas su jo prieigom yra neatsiejama pėsčiųjų jungties tarp reformatu  
ir P. Cvirkos skverų dalis. Todėl projekte siūloma F. Zappos paminklą palikti toje 
pačioje vietoje prie sienos, pastumiant link naujai formuojamo Zappos alėjos ir laiptų 
ašies. Taip pat išsaugoma esama siena už paminklo su apželdinamu reljefu aplink jį. 
Kartu su kietomis dangom žaliais plotais, esamais medžiais bei mažosiomis 
architektūros formomis sudaro vientiso žalio urbanistinio darinio visumą. Šiame 
skverelyje įrengus  integruotą audio sistemą galima būtų klausytis F. Zappos muzikos, 
skverelyje galėtu vykti įvairus renginiai. 
 

 

pav. 8 F. Zappos alėjos vaizdas nuo Pylimo g. 
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4. PROJEKTUOJAMO PASTATO (PRIESTATO) SPRENDINIŲ 
APRAŠYMAS 

 

 Pastato funkcinis suplanavimas 
Lankytoju patekimas numatomas cokolinio aukšto lygyje per holą. Iš holo lankytojai 
laiptais ir liftais patenka į atskirus skyrius nurodytus programoje. Vertikalūs ryšiai 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
Pirmame aukšte numatytas dermatologinis skyrius, kuris turi dar atskirą įėjimą iš K. 
Kalinausko gatvės. Hole projektuojamos lankytojų rūbinės, info centras, gali būti 
smulki prekyba, knygynas ir t.t. Dermatologinis, kardiologinis – reumatologinis skyriai 
suprojektuoti atskiruose aukštuose. Akušerinis - ginekologinis trečiame, ketvirtame 
aukštuose. Reabilitacinis 5-6-7 aukštuose. Tiek Akušeriniame - ginekologiniame, tiek 
reabilitaciniame skyriuose numatomos  erdvės per du ir per tris aukštus įrengiant jose 
papildomus patogius laiptus bei keltuvus. Komunikacinės erdvės leidžia suvokti, kad 
tas pats skyrius yra 2-jų ar 30-jų aukštų. Iš tos erdvės matosi kas vyksta kituose 
aukštuose. 
Pastato viršutiniame aukšte numatytos procedūrų, personalo ir lankytojų poilsio 
patalpos, kadangi šiame aukšte atsiveria panoraminiai Vilniaus vaizdai. 
Į konferencijų salę, kuri gali tarnauti autonomiškai,  patekimas numatytas iš cokolinio 
aukšto holo arba iš lauko. 
Projektuojamo pastato pirmame aukšte numatytas ryšis su esamu pastatu. 
 

 Lankytojų ir darbuotojų judėjimo ir srautų pasiskirstymo sprendimai 
Personalas patenka į skyrius iš holo bei iš darbuotojams skirtos požeminės 
automobilių saugyklos vertikaliais ryšiais, laiptais ar liftais. 
Lankytojai patenka į skyrius iš holo. Skyriuose numatyta laukiamieji. 

 Pastato medžiagiškumas 
Pastato medžiagiškumas yra lakoniškas. Numatomos tik kelios medžiagos: betonas ir 
stiklas. Fasadui naudojama fasadinė stiklo sistema, kuri reflektuoja aplinką  ir sulaiko 
UV. Pastate dominuoja balta spalva. Pastatas Vilniaus Naujamiesčio ir Senamiesčio 
aplinkose tampa matomas ir išskirtinis. 
 
Pagal reikalavimus gydymo paskirties pastatui jo viduje numatomos „Gyprex bio“ – 
higieninės kabamosios lubos su antibakteriostatine PVC danga. 
 

 Projektuojamo pastato esminių žaliųjų (tvariųjų) sprendinių 
panaudojimas 

Numatoma ant pastato stogo sumontuoti fotovoltinių saulės elementų jėgainę. 
Pagaminta elektra bus naudojama bendroms pastato elektros energijos reikmėms 
užtikrinti – šildymo, vėdinimo, apšvietimo, oro kondicionavimo sistemoms. 
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Pro skaidrius lenktus fasadus užtikrinamas optimalus dienos šviesa pasklidimas patalpose. 
Fasaduose numatoma integruoti fotovoltinių elementų modulius, kurie generuotų 
elektros energiją iš saulės šviesos. 
 

 Pastato esminiai konstrukcijų sprendimai 
Pastato konstruktyvą sudaro: gelžbetoninės sienos ir perdangos. Antžeminė pastato 
dalis remiasi ant g/b standumo branduolio. 
 

 
pav. 9 Esminė schema 

 
 

 Pastato esminiai inžineriniai sprendimai 
Pastate numatytos techninės patalpos inžinerinei įrangai, šachtos vertikaliems 
inžinerinėms komunikacijoms. 
Pastatas prijungiamas prie miesto vandentiekio, nuotekų elektros inžinerinių tinklų. 
Pastato šildymui ir vėsinimui numatoma įrengti geoterminius siurblius. 
 

 Pastato esminiai gaisrinės saugos sprendimai; 
Pastatas projektuojamas atsižvelgiant į keliamus gaisrinius reikalavimus ir jų 
norminius dydžius. Visuose aukštuose yra numatytas reikalingas evakuacinių išėjimų 
skaičius. Patalpose numatoma galimybė įrengti atsidarančius langus dūmų šalinimui 
iš patalpų 
 

 Pastato atitikimas universalaus dizaino principams 
Pastatas projektuojamas taip, kad būtų saugus ir patogus visiems. Tarp aukštų 
projektuojami patogūs laiptai ( ne siauresni nei 1,35 m), liftai ir keltuvai. Pastato forma 
ir struktūra yra aiški, joje lengva orientuotis, o vertikalūs ryšiai išreikšti, todėl pastate 
bus lengva ir intuityvu naviguoti. 
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5. SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI 

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI: 

SKLYPO PLOTAS -  6450 m² 

UŽSTATYMO PLOTAS - 2643 m² 

Esamas - 2263 m² 

Projektuojamas - 380 m² 

UŽSTATYMO TANKUMAS (bendras) - 0.4 

UŽSTATYMO INTENSYVUMAS (bendras) - 0,9 < 3,0 

ANTŽEMINĖS DALIES AUKŠTŲ SKAIČIUS - 7 a. 

POŽEMINĖS DALIES AUKŠTŲ SKAIČIUS - 3 a. 

PASTATO AUKŠTIS - 25,80 m 

ANTŽEMINĖS DALIES BENDRAS PLOTAS  -1991 m2 

POŽEMINĖS DALIES BENDRAS PLOTAS - 2191 m2 

ANTŽEMINĖS DALIES PASTATO TŪRIS - 9807 m3 

PASTATO POŽEMINĖS DALIES TŪRIS - 2542 m3 

BENDRAS TŪRIS - 12349 m3 
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 Maketo nuotrauka 
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