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1. Urbanistinė idėja

Sklypas, kuriame projektuojamas objektas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Nauja-
miesčiu (kodas 33653), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (kodas
25504). Išsidėstęs dviejų gatvių sankirtoje: K. Kalinausko ir Pylimo g. Sklypas iš pietinės pusės 
ribojasi su K. Kalinausko gatve - istoriniu traktu. Remiantis XIXa vid. Vilniaus žemėlapiais, palei 
istorinius traktus formavosi priemiesčių užstatymas. 

Objekto vieta

Tai atsispindi ir dabartinėje K. Kalinausko g. užstatymo struktūroje. Miesto vilų užstatymas susi-
maišęs su perimetrinio užstatymo 3-4a pastatų korpusais. Kitas šios gatvės išskirtinis bruožas 
pastatų tūrių pozicionavimas gatvės atžvilgiu: tūriai išsidėstę ne tik lygiagrečiai, bet ir statme-
nai  gatvės ašiai. Taip pat tarp pastatų korpusų būdingi nedidelio kampo prasisukimai. Visi šie 
bruožai K. Kalinausko g. išskiria iš kitų Naujamiesčio gatvių, sukurdami gatvės smulkesnį mas-
telį, jaukumą, perspektyvų įvairovę ir dinamiškumą. 

Objekto vieta

Istorinių traktų schema

Istoriniai traktai
Senamiesčio riba
Gynybinė miesto siena

Naujamiesčio stačiakampė 
gatvių struktūra

K. Kalinausko gatvės išklotinė

K. Kalinausko gatvės planas
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 Pylimo gatvei būdingas visai kitas erdvinio koridoriaus charakteris. Gatvės išklotinių 
pastatai formuoja griežtą perimetrinį užstatymą su nestipriu karnizo linijos aukščio svyravimu. 
Todėl projektuojamo pastato aukštį iš Pylimo gatvės pusės deriname su gretimų pastatų karnizo 
linija. Projektuojant priestatą siekiama tūrį priderinti prie skirtingo charakterio gatvių išklotinių, o 
gatvių sankirtą paryškinti, kompoziciškai išreikštu pastato kampu. 

Pylimo g.

K.
 K

al
in

au
sk

o 
g.

 Sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio Vizualinės apsaugos pozonio teritorijoją, todėl 
priestatai projektuojami, tokio aukščio, kad neuždengtų atsiveriančios senamiesčio panora-
mos (matomos) leidžiantis K. Kalinausko gatve. Numatomi tūriai 4 aukštų, tūrio lygiagretaus K. 
Kalinausko g. aukštis apie 16.3 m aukščio nuo 111.70 abs. altitudės. Bendramiestinės reikšmės 
panoramoms priestato aukščiai taip pat reikšmės nesudaro. 
 Dėl gatvių krypčių ir susiformavusio užstatymo projektuojami pastatai apžvelgiami tik iš 
lokalių atstumų (schemoje žemiau nurodyti gretimoje aplinkoje esantys taškai, iš kurių objektas 
jau yra suvokiamas). 

Objekto vieta

 Per projektuojamą sklypą numatyta dviejų žalių erdvių (Reformatų skvero ir Petro Cvirkos 
aikštės) jungtis, kuri yra perspektyvinio žaliojo ryšio (viešųjų erdvių) nuo Tauro kalno iki Stoties 
aikštės sudedamoji dalis. Ryšys apjungia reikšmingus visuomeninius objektus, kaip “Tautos 
namai”, Mo muziejus, Stoties kompleksas. Tad poliklinikos visuomeninės paskirties pastatas su 
konferencijų sale ir Frank Zappos paminklo erdve šią jungtį reikšmingai sustiprintų. Žalioji jung-
tis sklype išreiškiama priestatą padalinus į du korpusus.

Pylimo gatvės plano fragmentas

Pylimo gatvės išklotinė

Žaliųjų jungčių ryšys Išvadinė urbanistinė schema
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K. Kalinausko gatvės išklotinė

Pylimo gatvės išklotinė

2. Architektūrinė idėja

Kuriant pastato architektūrinę išraišką siekiama kompoziciją sudėlioti iš urbanistinių teiginių, re-
fl ektuoti supančias gretimybes bei surasti estetinius sąryšius su esamais poliklinikos korpusais. 

K. Kalinausko g. projektuojamo sklypo atkarpoje nežymiai 
lūžta. Siekiant pabrėžti pėsčiųjų ryšį, pastatai lygiuojami 
pagal skirtingas gatvės atkarpų ašis, kuriama piltuvo formos 
įėjimo erdvė į sklypą. Toks pastato ašių prasukimas būdin-
gas K. Kalinausko g. užstatymo bruožas. 

Esamų poliklinikos korpusų kryptys pratęsiamos naujai for-
muojamų pastatų architektūroje. Racionalios stačiakampės 
formos tūriai, deformuojami stogo lūžiais, taip atliepiant gre-
timybėse būdingą šlaitinių stogų architektūrą. 
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Naujai projektuojami korpusai ir esamas dviaukštis pastatas 
apjungiami funkciniais ryšiais. Šis apjungimas leidžia padi-
dinti naujai formuojamo pastato aukšto plotą ir jame sutalpinti  
reikalingą medicininę funkciją viename aukšte. Projektuojami 
“tiltai” išskiriami medžiagiškumu, jų fasadams naudojama 
stiklo-aliuminio konstrukcijų sistema. 

Senamiesčio - Naujamiesčio pastatams būdingi puošnesni fasadai iš gatvės pusės, su daugiau 
dekoratyvių elementų. Tuo tarpu vidinio kiemo fasadai paprastesni, su mažiau elementų. Toks 
principas kuriant skirtingą fasadų išraišką iš gatvės ir kiemo pusės panaudojamas ir šiame pro-
jekte. Gatvių išklotinių fasadai skulptūriški, kuriama laužytų plokštumų kompozicija. Vidinio kie-
mo fasadai lakoniški, plokštumose ritmiškai išdėstomi kabinetų langai. Tokia išraiška atspindi ir 
planinius-funkcinius sprendinius: į kiemo pusę orientuoti kabinetai, o į gatvės pusę vyrauja pa-
galbinės patalpos, išdėstytos laiptinės, poilsio zonos.

Aksonometrinis modelis iš K. Kalinausko gatvės pusės Aksonometrinis modelis iš vidinio kiemo pusės

Modelis su gretima aplinka
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3. Projektuojamo sklypo sprendinių aprašymas

3.1. Projektuojamo priestato, viejųjų erdvių funkcinis išplanavimas

Sklype naujai projektuojami korpusai ir esami pastatai suformuoja šešias skirtingų tipų zonas:

1. Aikštėje tarp Pylimo g. ir esamų ligoninės pastatų projektuojami skulptūriški mažosios ar-
chitektūros elementai – betonininiai laužyti tūriai, kurių funkcija – formuoti potencialius judėjimo 
srautus ir atskirti skirtingas veiklas aikštėje. Pagrindinė šios erdvės funkcija – viešojo transporto 
/ dalijimosi transporto priemonėmis infrastruktūros mazgas, skirtas atvykstantiems ar išvykstan-
tiems iš poliklinikos ar gretimų zonų / parkų. 
Aikštėje numatyta atskira poilsio zona tarp viešojo transporto stotelės ir esamo pagrindinio įėji-
mo į centro poliklinikos pastatą, kurioje planuojamos vietos atsisėsti projektuojamuose betonini-
uose aikštės elementuose bei sodinami želdiniai.
Prie esamo įvažiavimo iš Pylimo g. numatoma specialaus transporto, dalijimosi automobilių / 
elekromobilių stovėjimo vieta, taip išnaudojant esamą įvažiavimą į vidinį kiemą.
2. Pylimo ir K. Kalinausko g. sankirtoje, šalia naujai projektuojamo pastato pagrindinio įėjimo 
formuojami laiptai ir pandusas. Naikinama esama akmeninė siena, taip palengvinant pėsčiųjų 
patekimą į pastatą, F. Zappos skverą.
3. F. Zappos skveras – nauja F. Zappos paminklo vieta, veikianti kaip reprezentacinė erdvė šalia 
konferencijų salės. Projektuojami išraiškingi laiptai – klavišai, simbolizuoja F. Zappos muzikinę 
kūrybą ir papildo paminklo erdvę kontekstu. Paminklo vieta parinkta taip, kad turėtų vizualin-
ius ryšius ne tik iš K. Kalinausko g. atvykstant nuo Reformatų parko, bet būtų gerai matoma ir 
iš Pylimo g. Taip sukuriamas traukos taškas ne tik į patį skverą, bet ir į projektuojamą “žaliąją” 
poilsio zoną.
4. “Žalioji” poilsio zona projektuojama kaip perspektyvinio žaliojo ryšio (viešųjų erdvių) nuo 
Tauro kalno iki Stoties aikštės sudedamoji dalis, jungianti Reformatų skverą ir P. Cvirkos aikštę. 
Skulpūrinėmis laužytomis betono konstrukcijomis formuojamos pakopos skirtos atsisėdimui, 
tarp kurių komponuojamos dekoratyvinių želdinių “salos”. Prie vakarinės sklypo ribos numatoma 
erdvė želdynams, kurioje nenumatomos kietos dangos, sodinami medžiai, kiti augalai.
5, 6 vidinis kiemas (stovėjimo aikštelė) ir žalioji erdvė šalia Petro Cvirkos aikštės. Šios zonos 
nekeičiamos, paliekama esama funkcija.
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3.2. Pėsčiųjų, transporto judėjimo bei parkavimo sprendiniai

Pėsčiųjų srautai
Pastato teritorija lengvai pasiekiama piestiesiems, didžiausi pėsčių srautai numatomi iš Pylimo 
g. nuo viešojo transporto stotelės, kur yra esamas pagrindinis įėjimas į poliklinikos pastatą. Taip 
pat periodiškai didesnis pėsčiųjų srautas numatomas sklypo rytinėje dalyje, kur numatyta žalioji 
jungtis tarp reformatų skvero ir P. Cvirkos aikštės. Ten projektuojama F. Zappos paminklo vieta, 
vietos atsisėdimui – poilsiui. 

Transporto srautai
Numatomos dvi automobilių patekimo į teritoriją vietos. Esamas įvažiavimas iš Pylimo gatvės 
nekeičiamas. Esama įvažavimo vieta K. Kalinausko g. sutampa su žaliųjų erdvių (Reformatų 
skvero ir Petro Cvirkos aikštės) jungtimi, kurioje prioritetas yra pėsčiųjų eismas. Automobilių 
srautas šioje vietoje komplikuoja darnų ir netrukdomą dviratininkų ir pėsčiųjų judėjimą šia “žalią-
ja” jungtimi, todėl įvažiavimo vieta perkeliama arčiau vakarinės sklypo ribos, šalia įvažiavimo 
į kaimyninį sklypą. Šis įvažiavimas skirtas tik automobilių patekimui į požeminę automobilių 
stovėjimo aikštelę. Antžeminėje sklypo dalyje prie įvažiavimo iš Pylimo g. numatoma specialaus 
transporto, dalijimosi automobilių / elekromobilių stovėjimo vietos. Vidiniame kieme esančios 
stovėjimo vietos  nekeičiamos. Kitos naujai projektuojamos automobilių stovėjimo vietos numa-
tomos požeminėje aikštelėje.

Bemotoris transportas
Numatoma atskira zona bemotorio transporto priemonių stovėjimui (dviračiams, paspirtukams ir 
pan.). Ji formuojama centrinėje erdvės dalyje, atsiveriant į Pylimo g. taip atskiriant kiek įmanoma 
pėsčiųjų srautą nuo viešojo transporto stotelės į polikliniką ir bemotorio transporto priemonių 
naudotojų srautus.
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3.3. Projektuojamame sklype siūloma dangų koncepcija

Sklypo dalyse kurios atviros Pylimo ir K. Kalinausko g. ir kur numatyti pėsčiųjų ir transporto 
priemonių srautai projektuojama betoninių trinkelių danga analogiška šaligatvių dangai. Kitose 
sklypo dalyse, kur numatoma kieta danga, projektuojamas betoninių trinkelių ir akmens juostų 
derinys taip atskiriant atviras erdves nuo vidinių.

3.4. Projektuojamae sklype siūlomi želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai

Aikštėje tarp Pylimo g. ir esamo poliklinikos pastato numatomi betoniniai sklypo elementai, 
kuriuose numatomi žemaūgiai dekoratyviniai želdiniai. Taip pat išsaugomi stambūs medžiai, 
esantys šalia viešojo transporto stotelės. Sklypo vakarinėje dalyje, šalia pėsčiųjų tako, kertančio 
sklypą ir F. Zappos paminklą taip pat numatomos atskiros žalios vejos ir žemaūgių dekoratyvinių 
augalų „salos“. Vakarinėje sklypo dalyje, šalia sklypo ribos, numatoma sodinti jau užaugintą/ 
subrendusį medį ar medžių grupę.
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3.5. Projektuojamame sklype siūlomi apšvietimo sprendimai ir kraštovaizdžio dizaino 
(želdinių formavimo, apšvietimo koncepcijos, mažosios architektūros) sprendimų 
aprašymas

Erdvę šalia Pylimo g. numatoma apšviesti LED šviestuvais, įmontuotais šalia betoninių ele-
mentų – suolų. Ant jų, tarp žemaūgių augalų, numatomi kryptiniai šviestuvai, skirti poliklinikos 
fasadų bei esamų medžių apšvietimui. Sklypo vidinėse erdvėse numatomi grindiniai šviestuvai 
aktualiose traukos vietose (tiltas nuo K. Kalinausko g. į žaliąją zoną, žalioji zona, F. Zappos 
skveras. Vakarinėje sklypo dalyje, vejoje šalia sodinamų naujų  medžių, numatomas kryptinis jų 
apšvietimas. Perimetru pagal Pylimo ir K. Kalinausko gatves montuojami grindiniai šviestuvai 
skirti fasadų apšvietimui. Numatomi atskiri šviestuvai F. Zappos paminklo apšvietimui.
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3.6. Projektuojamo sklypo bei jo prieigų atitikimas universalaus dizaino principams

Sklypo sprendiniai tenkina universalaus dizaino principus. Takas iki pastato nuo objekto ribos 
arba transporto priemonių stovėjimo zonos suprojektuotas taip, kad visi žmonės (ir judėjimo 
negalią turintys) galėtų priartėti prie pastato, į jį įeiti ir iš jo išeiti. Projektuojami lygūs paviršiai, 
vengiant bortų, peraukštėjimų ir laiptų, ar kitų judėjimui trukdančių elementų.  

3.7. Siūlomų sprendinių esamam paminklui (biustui) F. Zappai aprašymas

F. Zappos paminklą numatoma perkelti į naują vietą – tarp esamo ligoninės pastato ir projek-
tuojamo naujo priestato. Paminklo pozicija parenkama taip, kad vizualiai būtų matomas tiek iš 
Pylimo g., tiek iš K. Kalinausko g., tiek atvykstant nuo P. Cvirkos aikštės žaliąja jungtimi. Kad 
paminklas būtų matomas nuo K. Kalinausko g., projektuojamas papildomas pjedestalas, taip 
iškeliant paminklo konstrukciją į reikiamą aukštį. Pjedestalo architektūra – minimalistinė, nuožul-
niai pereinanti iš grindinio plokštumos į stulpo pagrindą. Numatoma kontrukcija – betonas.
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4. Projektuojamo pastato (priestato) sprendinių aprašymas

4.1 Pastato funkcinis suplanavimas

 Projektuojamas pastatas 4 aukštų su požemine automobilių stovėjimo aikštele. Antžem-
inių aukštų stuktūra koridorinė,  patalpos  išdėstytos abiejose koridoriaus pusėse. Dėl pacientų 
privatumo užtikrinimo medicininiai kabinetai išdėstyti į kiemo  pusę, į K. Kalinausko gatvės pusę 
vyrauja pagalbinės patalpos, poilsio zonos, projektuojami pastato branduoliai. Ties vertikaliais 
ryšiais - liftais su laiptinėmis, koridorius organiškai išplatėja, suformuodamas liftų holus. Pagrin-
dinio įėjimo reikšmė sustiprinama per 4 aukštus kylančia vientisa erdve. Kiekviena medicininė 
funkcija sutalpinama viename aukšte. Pirmame aukšte - Dermatologija, antrame - Kardiologija ir 
Reumatologija, trečiame - FMR ambulatorinė reabilitacija, ketvirtame: Akušerija ir Ginekologija. 
Pirmame pastato aukšte projektuojama konferencijų salė su holu, virtuvėle ir san. mazgais. 
Po K. Kalinausko g. korpusu projektuojama požeminė 36 automobilių stovėji-
mo vietų saugykla. Iš jų 3 vietos skirtos ŽN. -1a numatyta dviračių saugojimo patalpa.

-1 aukšto planas

1 aukšto planas
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2 aukšto planas

3 aukšto planas

4 aukšto planas
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4.2   Lankytojų ir darbuotojų judėjimo ir srautų pasiskirstymo sprendimų aprašymas

Priestatą sudaro du korpusai apjungti koridoriumi. Korpuse lygiagrečiame K. Kalinausko gatvei 
išdėstyta didžioji dalis kabinetų. Todėl šioje priestato dalyje planuojama didesnė lankytojų kon-
centracija, projektuojami lankytojų san. mazgai. Korpuse statmename K. Kalinausko gatvei pro-
jektuojamas mažesnis medicininių kabinetų skaičius, todėl proporcingai siaurinamas koridorius, 
kuriama  nuošalesnė zona, kurioje išdėstyti personalo san. mazgai. Personalo poilsio patalpos 
projektuojamos per pastato centrą, kad visiems darbuotojams būtų vienodai patogu pasiekti. 
Konferencijų salė taip suprojektuota, kad būtų sujungta su poliklinikos vidinėmis erdvėmis, nau-
dojama jos reikmėms, bei galėtų veikti kaip atskiras vienetas su patekimu iš lauko.

4.3   Pastato medžiagiškumas

Fasadų apdailai pasirenkamos fasadinės klinkerinės plytos. Plytų paviršiaus fragmentai naudo-
jami ir esamame poliklinikos korpuse, klinkerinių plytų paviršių yra gretimybėse (K. Kalinausko 
g. naujesnio  užstatymo pastatų fasaduose). Apdailinės fasadinės plytos semantiškai derinamos 
prie senamiesčio, naujamiesčio mūro konstrukcijų pastatų. 
Siekiant paryškinti pastato formos fasado plokštumų lūžius naudojami skirtingi plytų dėstymo 
principai, suteikiantys paviršiams skirtingas faktūras. Iš gatvės pusės tūrio skulptūriškumą sus-
tiprina dalinai slėpti langai (kuriamas dvigubo fasado įvaizdis). Pasirinkta gelsvai-rusva fasado 
spalva derinama prie gretimų pastatų atspalvių. 

4.4   Projektuojamo pastato esminių žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimas;

Projektuojant priestatą esminiai žalieji (tvarieji) sprendiniai įgyvendinami per dizaino principus. 
Siekiama sukurti sklandų pastato pasiekiamumą: priėjimą ir privažiavimą. Atskiriami pėsčiųjų ir 
automobilių srautai. Požeminėje pastato dalyje projektuojama dviračių laikymo patalpa. Pirmame 
pastato aukšte numatytos personalo rūbinės su dušinėmis. Projektuojamas toks patalpų gylis, 
kad darbo vietos būtų gerai apšviečiamos natūralia šviesa. Parenkamos fasadų, grindų, sienų, 
lubų paviršių medžiagos lėtai nusidėvinčios, “oriai senstančios”. Prioritetas teikiamas įrangai, 
taupančiai energiją. Parkinge projektuojamos elektromobilių įkrovimo stotelės. Susidariusios atli-
ekos bus rūšiuojamos tam skirtuose konteineriuose. 

4.5   Pastato esminiai konstrukcijų sprendimai;

Pamatai – gręžtiniai poliniai su monolitinio gelžbetonio aprišančiuoju rostverku. Kolonos - 
stačiakampės gelžbetoninės surenkamos. Laikančiosios sienos - blokelių mūras, pastato bran-
duoliai - surenkamo gelžbetonio. Perdangų plokštės - surenkamos, kiaurymėtos. Laiptų maršai ir 
aikštelės – gelžbetoninės surenkamos su eksploatuojamais betoniniais paviršiais.
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4.6   Pastato esminiai inžineriniai sprendimai

Priestato vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros tinklai prijungiami prie miesto 
inžinerinių tinklų sistemos. Prie K. Kalinausko g. projektuojamos elektros ir vandentiekio įvado 
patalpos su patekimu iš lauko. Poliklinikoje projektuojama centralizuota kondicionavimo sistema 
su galimybe kiekviename kabinete reguliuoti atskirai (projektuojama dvivamzdė freoninė siste-
ma). Numatytas mechaninis pastato vėdinimas su rekuperatoriumi. Ventkameros išdėstytos ket-
virtame pastato aukšte. Pastato šildymui planuojami šilumos siurbliai (sistema oras-vanduo). 

4.7   Pastato esminiai gaisrinės saugos sprendimai

Projektuojami priestatasi I atsparumo ugniai laipsnio. Gaisrinio automobilio privažiavimas numa-
tytas iš Pylimo ir K. Kalinausko gatvių (atstumas nuo viršutinio aukšto grindų iki gaisrinio auto-
mobilio stovėjimo paviršiaus neviršija 15m). Priestatuose numatytos trys evakuacinės laiptinės, 
užtikrinamas ne didesnis, kaip 20m atstumas iki laiptinės. Pastate siūloma naudoti stacionarią 
gaisro gesinimo sistemą (SGGS). 

4.8 Pastato atitikimas universalaus dizaino principams

Pagrindinis pastato įėjimas – pirmąjame aukšte, iš Pylimo/ K. Kalinausko g. sankryžos pusės. 
Pastato 0.00 priderinamas prie esamo šaligatvio aukščio, užtikrinant sklandų patekimą į pastatą.
Vidaus erdvės taip planuojamos, kad žmonės su negalia galėtų patekti į visas lankytojams skirtas 
patalpas. Pastate projektuojami du liftai, evakuacinėse laiptinėse numatytos neįgaliojo vežimėlio 
palaukimo vietos. Kiekviename pastato aukšte suprojektuoti san. mazgai žmonėms su negalia. 
Požeminėje automobilių saugykloje numatytos 3 ŽN automobilių parkavimo vietos. Jos sudaro 
4% bendro automobilių stovėjimo vietų skaičiaus, nepritaikius stovėjimo vietų sumažinimo koefi -
ciento. 

5.  Sklypo ir pastato bendrieji (statinių) rodikliai

Pavadinimas Matavi-
mo vi-
enetai

Kiekis
Esama būklė Tik 

priestatas
Esama būklė 
su priestatu

SKLYPAS

Sklypo plotas m2 6450
Sklypo užstatymo 
intensyvumas

% 86,00 - 117,46

Sklypo užstatymo 
tankis

% 35,00 - 52,50

PASTATAI

Bendras plotas m2 5529,05 3759,16 9288,21
Pastato pagrindinis 
plotas

m2 3920,95 1489,05 5410,00

Pastato tūris m3 26053 20785 46 838
Aukštų skaičius m 4 4 4
Pastato aukštis m 16,10 15,50 16,10
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6. PRIEDAI: VIZUALIZACIJOS
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