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1.URBANISTINĖ IDĖJA
Naujai projektuojamo tūrio antžeminis ir požeminis užstatymas orientuojamas sklypo šiaurės vakarinėje dalyje, išlaikant pagarbų at-
stumą nuo esamo Lietuvos nacionalinio radijo pastato ir sujungiant juos architektūriškai neutraliu tūriu. Pastato ilgosios kraštinės „laipta-
vimas“ urbanistiškai reaguoja į Geležinio-Vilko  gatvės linkį, tokiu būdu tūris jautriai įsilieja į už jo esančią želdynų zoną bei vizualiai atrodo 
minkštesnis – plastiškesnis. 

1.ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Architektūrinė idėja neatsiejama nuo patogaus šio pastato funkcinio išplanavimo. Pastato pagrindą sudaro stiloba-
tas, ant kurio dėliojami smulkesni tūriai, atitinkantys tam tikras funkcijas: iš pradžių „padedami“ didžiųjų salių tūriai, kurie su-
daro tvirtą pastato korpusą, vėliau – naujienų departamentų korpusai, kurie veikia tarsi žiūronai stebintys aplink vyk-
stančias aktualijas. Pastato centre įkuriamos centrinės aparatinės, kurios veikia kaip pastato smegenys. Toliau kuriama 
neutrali jungtis su esamu Lietuvos nacionalinio radijo pastatu – įterpiamas stiklinis tūris, kuris atlieka pagrindinio įėjimo funkciją.

STELOBATAS DIDŽIOSIOS SALĖS NAUJIENŲ DEPARTAMENTAI

CENTRINĖS APARATINĖS SENO IR NAUJO JUNGTIS PASTATAS “STEBINTIS” APLINKĄ





3.1 
REKONSTRUOJAMO IR PRO-
JEKTUOJAMO PASTATŲ 
UŽIMAMŲ SKLYPO ERDVIŲ 
FUNKCINIS
IŠPLANAVIMAS. PĖSČIŲJŲ, 
BEMOTORIO TRANSPORTO, 
TRANSPORTO JUDĖJIMO BEI 
PARKAVIMO SPRENDIMAI.

Naujojo ir esamo išsaugomo pastato tūris, teritoriją dalija į tris pagrindines lauko erdves: pirmo-
ji erdvė priešais įėjimą į naująjį pastatą, skirta darbuotojų bei kitų pastato lankytojų cirkuliavi-
mui bei greitam sustojimui automobiliu. Dešinėje esamo pastato pusėje numatomos automo-
bilių parkavimo vietos svečiams bei automobilių dalijimuisi. Išnaudojant esamą įvažiavimą iš S. 
Konarskio gatvės, planuojamas įvažiavimas į požeminę automobilių saugyklą, sunkiojo trans-
porto privažiavimas prie vienos iš didžiųjų salių bei atskiras VIP svečių atvykimas. Sausio 13-osios 
memorialas išlieka tarsi žalia oazė, atminimo įprasminimas, pro kurį atvyksta svarbūs svečiai, 
darbuotojai, vyksta pėsčiųjų judėjimas, tokiu būdu išlaikant memorialą nuolatos matomą ir prie-
inamą. Kiek uždaresnė erdvė formuojama už naujojo pastato, į kurią išsiliejama lauko amfi-
teatru. Ši erdvė skirta filmavimas lauke bei darbuotojų rekreacijai. Išsaugomi esami vešlūs žel-
dynai, numatoma pėsčiųjų takų infrastruktūra, įrengiamas baseinas su scena ant vandens.
Įvažiavimas, esantis arčiausiai Geležinio-Vilko g. išnaudojamas vien tik tarnybiniam transpor-
tui, tokiu būdu išvengiant lankytojų ir KTS transporto srautų susikirtimo. Įvažiavimas tarnau-
ja patekimui į didžiąją salę, dekoracijų sandėlį, butaforų dirbtuves bei KTS įrangos sandėlį.

3.2 
KONKURSO TERITORIJOJE 
BEI JOS PRIEIGOSE SIŪLOMA 
DANGŲ KONCEPCIJA.

Naujai projektuojamo ir esamo pastato prieigoms, bei visiems pėsčiųjų takams klojamas akmens 
masės trinkelių grindinys. Važiuojamosios dalys klojamos asfaltu. Amfiteatras įrengiamas su medžio 
apdaila.
Ne mažesnis nei 50% sklype naudojamų lietui laidžių dangų skaičius sumažina kietųjų dalelių kiekį 
ore.





Sklype esantys medžiai yra pakankamai geros būklės, todėl planuojamas jų išsaugojimas, išskyrus tas vietas, kur to pad-
aryti negalima.

Esami augalai
Stengiamasi išsaugoti kuo daugiau esamų augalų. Jie tvarkomi remiantis esamos būklės įvertinimu. Siekiama išsaugoti 
ne tik medžių masyvus palei Geležinio vilko g. Bet ir esamus mažesnius gyvybingus ir sveikus augalus. Jie persodinami į 
numatytas žaliąsias zonas kartu su naujais augalais. Medžių masyvas, dengiantis teritoriją nuo Geležinio vilko g., apsau-
go nuo garso vizualinės bei CO2 taršos. 

Nauji augalai 
Sodinant naujus augalus, siūloma naudoti vietines rūšis, vengiant invazinių. Augalai renkami tokie, kurie reikalauja min-
imalios priežiūros visais metų laikais, dera tarpusavyje. Naujuose formuojamuose tankiuose masyvuose rekomenduoja-
ma 50% augalų rūšių naudoti visžales iš pušūnų skyriaus. Tokiu būdu aplinka bus žalia ir estetiška visais metų laikais.

3.3 
KONKURSO 
TERITORIJOJE 
BEI JOS PRIE-
IGOSE SIŪLOMI 
ŽELDINIŲ IR ŽEL-
DINIŲ GRUPIŲ 
SUTVARKYMO 
SPRENDIMAI.





Teritorijai apšviesti siūlomas trijų tipų apšvietimas:
1. Transporto judėjimo keliai apšviečiami naudojant apšvietimo stulpus, kurie bendrai apšviečia važiuo-
jamąsias dalis tamsiu paros metu.
2. Pastato apšvietimas.
Pastatas apšviečiamas konsolių lubose įrengiamu juostiniu LED apšvietimu.

3.4 
KONKURSO TERITORIJOJE BEI JOS PRIEIGOSE SIŪLOMI APŠVIETIMO SPRENDIMAI

3. Architektūrinių elementų ir pėsčiųjų takų apšvietimas.
Lauko amfiteatrui apšviesti naudojamas juostis LED apšvietimas, kuris leistų sukurti jaukią atmosferą tam-
sesniu paros metu.





1. Lauko amfiteatras, nukreiptas į sklype esančius gausius želdynus. Tai -  darbuotojų rekreacijos, susitikimų vieta, 
galinti būti panaudota interviu ir naujienų pranešimų filmavimas.
2.  Baseino erdvė, į kurią patenkama nusileidus amfiteatru, projektuojama kartu su scena ant vandens, kurioje gali 
vykti filmavimai, ar kitokio pobūdžio nedideli renginiai.
3. Sausio 13-osios memorialas – pagal konkurso sąlygas, integruojamas į atsinaujinančią aplinką. Paliekamas jo 
paviršiaus reljefas, nežymiai keičiama pėsčiųjų takų infrastruktūra, įrengiamas jų apšvietimas; praturtinami želdynai juos 
tankinant bei įrengiant suoliukus.

3.5 
KONKURSO TER-
ITORIJOJE BEI 
JOS PRIEIGOSE 
SIŪLOMI MAŽO-
SIOS ARCHITEK-
TŪROS SPRENDI-
MAI





Augalų priežiūrai siūloma naudoti inovatyvias technologijas. Dirvožemyje integruojamos jo kokybės matavimo 
sistemos bei pogruntinė irigacija tausoti vandeniui. Be to lietaus vanduo, surinktas pastato horizontaliosiose 
plokštumoje, naudojamas tvenkiniui užpildyti bei augalams ir kitiems želdiniams laistyti. Dalis lietaus vandens nuo 
šaligatvių suteka į pažemintas žaliųjų zonų dalis, ten dalis vandens susigeria į žemę, kita dalis nuteka į nuotekų 
tinklus. Vanduo ir drėgmė viešojoje erdvėje mažina karščio salos efektą, gerina mikroklimatą, drėkina orą.

3.6 
KONKURSO TERI-
TORIJOJE BEI JOS 
PRIEIGOSE SIŪLOMŲ 
ESMINIŲ ŽALIŲJŲ / 
TVARIŲJŲ SPREND-
INIŲ PANAUDOJIMAS, 
KONCEPTUALŪS INŽIN-
ERINIAI SPRENDIMAI 

3.7 
KONKURSO TERITORI-
JOS BEI JOS PRIEIGŲ 
ATITIKIMAS UNIVERSA-
LAUS DIZAINO PRINCI-
PAMS

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvių iki pastato. Žmonių su negalia 
– toliau ŽN, trasoje prieš pėsčiųjų takų ir šaligatvių susikirtimą su gatvių, privažiavimų ir /pravažiavimų važiuo-
jamąja dalimi, įrengiami sutapdinti su važiuojamąja dalimi bortai ir nuožulnūs paviršiai/pandusai, kurių nuolydis 
ne didesnis 1:12 (8.3%). Numatomas įspėjamojo ir vedimo paviršių įrengimas naujuose ir esamuose takuose.





Funkcijų paskirstymas siekia sukurti racionalią darbo aplinką visiems pastato naudotojams. Pirmajame aukšte lankyto-
jus pasitinka erdvus vestibiulis, kurio erdvė tęsiama per visus tris naujojo pastato aukštus. Toliau aukšte yra išdėstomos 
didžiausių gabaritų patalpos, tokios kaip: didžiosios salės, vidutinės salės, LTN studija, mažoji ir universali studija, repet-
icijų salė. Šalia salių numatyti svečių ir VIP svečių kambariai, grimerinės, aparatinės su serverinėmis. Pirmame aukšte 
taip pat talpinamas dekoracijų sandėlis, butaforų dirbtuvės, dailininkų patalpos, vairuotojų bei operatorių patal-
pos. Greta LTN studijos numatyta bendra darbo erdvė LTN naujienų tarnyboms su galimybe išeiti į lauko amfiteatrą. 
Antrasis pastato aukštas skirtas darbo erdvėms. Darbo patalpos, pagal deparatamentus, išdėstomos atskiru-
ose korpusuose. Viename iš korpusų talpinamos administracijos patalpos – gen. direktoriaus kabinetas, pavaduo-
tojo kabinetas, finansų ir planavimo skyrius, teisės ir vindikacijos skyrius. Greta esančiuose korpusuose išdėlio-
jamos radijo departamento patalpos: svečių kambarys, grimerinė, inžinierių grupė, studijos su montažinėmis, 
reporterių grupė, tautinių programų grupė, taip pat IT skyriaus patalpos – administratoriai, proramuotojai, įrangos iš-
davimas ir serverinės. Antrame aukšte taip pat talpinamos laisvai samdomų TV darbuotojų patalpos, TV operatorių 
ir garso režisierių poilsio patalpos, neformalaus darbo erdvė, susitikimų salė. Visas šias patalpas jungia erdvios ben-
dro naudojimo patalpos – stiklu dengtas kiemas su amfiteatru bei pasažas, iš kurio galima patekti į senąjį pastatą.
Trečiasis pastato aukšto korpusai, analogiškai kaip ir antrojo aukšto, skirti administracijos ir radijo departamento pa-
talpoms. Trečiajame administracijos korpuso aukšte numatytos prodiuserių, redaktorių, TV departamento kūrybos va-
dovių ir vadybininkų darbo patalpos. Radijo departamento korpuse įkuriama radijo stočių (LRT, LRT Klasika, LRT Opus) 
darbo erdvės, studijos su montažinėmis. Greta jų IT mediatekų ir archyvų skyrius, sandėlis bei laboratorija. Trečiajame 
aukšte taip pat numatytas sporto skyrius, inžinerinis servisas, stilistės ir siuvėjos darbo patalpos. Centre projektuojamos 
televizijos ir radijo centrinės aparatinės bei duomenų centras kartu su serverinėmis ir darbuotojų poilsio patalpomis. 
Šiame aukšte taip pat talpinamos sveikos gyvensenos erdvės – darbuotojams skirtos sporto ir laisvalaikio patalpos. 
Po naujai projektuojamu pastatu numatoma vieno aukšto požeminė automobilių saugykla, skirta dar-
buotojų automobilių parkavimui, bemotorių transporto priemonių saugojimui bei techninėms patalpoms. 
Lietuvos nacionalinio radijo pastato patalpos taip pat pritaikomos naujoms funkcijoms, išlaikant visas pastato vertingą-
sias savybes. Šį pastatą siekiama paversti labiau atviru lankytojams, todėl pirmuosiuose aukštuose planuojamos tokios 
funkcijos kaip kavinė, valgykla, biblioteka, mediateka, edukacijų erdvės, muziejus. Pirmajame aukšte taip pat išsaugoma 
radijo garso įrašų studija, šalia jos numatomos tokios patalpos: aparatinė, serverinė, kamerų parkas, laboratorija, garso 
režisierių ir vadovo darbo patalpos. Viršutiniuose aukštuose įkuriama dalis administracijai skirtų patalpų, tokių kaip ko-
munikacijos ir rinkodaros vadovybė, kalbos kultūros skyrius, savireklamos skyrius, partnerysčių skyrius, viešųjų ryšių ir rinko-
daros skyrius, turto valdymo skyrius bei administravimo ir veiklos vystymo skyrius. Į senąjį pastatą iš naujai projektuojamo 
pastato galima patekti per pirmojo aukšto vestibiulio erdvę, taip pat ir iš atrojo aukšto virš vestibiulio esančia jungtimi.

4.1 
PASTATŲ FUNK-
CINIS SUPLA-
NAVIMAS





Naujame LRT pastate racionaliai išdėliota funkcija ir atskirti bei valdomi skirtingi srautai. Numatytas vienas pagrindinis ir 
keli pagalbiniai įėjimai. Pastato lankytojų ir darbuotojų srautai nesikerta. Apgalvotas VIP svečių patekimas bei dekoracijų 
atvežimas bei sunkiojo transporto kelias. Visos skirtingos funkcinės zonos suplanuotos kompaktiškai ir yra nesunkiai pasiek-
iamos.
Darbuotojų judėjimas
Vidinė struktūra esant poreikiui užtikrina bendradarbiavimą tarp skirtingų specifikų žurnalistų. Antra vertus, esant poreikiui 
individualiam darbui yra numatyta izoliuotos ir tylios vietos – kabinetų korpusai. Darbuotojai, atvykę į darbą su nuosavu 
transportu (motoriniu ar bemotoriu) į pastatą patenka iš požeminės automobilių saugyklos, kurioje pastato transpor-
to priemonę. Numatyta bemotorių priemonių laikymo patalpa ir parkingas. Esant reikalui, pasinaudoję greta įrengtais 
dušais, darbuotojai liftu ar laiptais kyla į savo darbo vietas kituose pastato aukštuose. Skirtingų departamentų darbuoto-
jų darbo vietos sugrupuotos korpusais, kurie lyg atskiri tūriukai išreikšti pastato erdvinėje kompozicijoje. Pirmame aukšte 
greta  televizijos studijų numatyta didžioji dalis televizijos departamento patalpų bei naujienų tarnybų kambarys (News-
room). Antro ir trečio aukšto darbo vietos suprojektuotos atskirais korpusais Žvelgiant plane (pagal laikrodžio rodykle) 
administracijos ir televizijos departamento vadovybės tūris; radijo departamento ir IT skyriaus tūris; naujienų tarnybos ir 
televizijos departamento tūris. Susisiekimas tarp korpusų organizuojamas jaukiais (viešąsias erdves primenančiais) pas-
ažais. Patogiais atstumais nuo darbo vietų įrengiamos vertikalios komunikacijos.
Pirmame aukšte parko pusėje numatytas atskiras įėjimas naujienų tarnybos darbuotojams. Greta jo numatytos parkavi-
mo vietos. Trumpas atstumas nuo darbo vietos iki lauko durų ir automobilio žurnalistams užtikrina operatyvų judėjimą ir 
išvykimą/atvykimą esant poreikiui. Netoliese įrengta LTN studija ir montuotojų darbo vietos užtikrina greitą turinio gamybą 
ir operatyvų bendradarbiavimą.
Pirmame aukšte greta salių numatyti dekoracijų bei kito rekvizito sandėliai užtikrina sklandų studijų aptarnavimą bei trum-
pus funkcinius ryšius. Kiekviena studija turi aparatinę serverinę bei 
LRT darbuotojai, atvykstantys viešuoju transportu arba pėsčiomis į pastatą patenka per naujo pastato pagrindinį įėjimą 
ir tuomet iš vestibiulio kyla liftais į darbo vietas. Siekiant patogaus judėjimo pastato viduje suprojektuotas jaukus ir platus 
holas/koridorius – savotiška komunikacijos ašis, jungianti pastato pietinę pusę su šiaurine ir lauko amfiteatru, vedančiu į 
parką. Šurmulys ir nuolatinis judėjimas per šią arteriją nepasiekia darbo vietų ir netrikdo susikaupimo, nes visos biuro patal-
pos pridengtos susitikimų kambariais, virtuvėlėmis ar kitomis pagalbinėmis patalpomis.    
Lankytojų judėjimas
Pastate lankytojų ir darbuotojų srautai yra atskirti. Lankytojai patenka per pagrindinį vestibiulį, kuriame praėję patikrą gali 
patekti į TV studijas, esant poreikiui į grimerines ar svečių poilsio kambarius. Radijo laidų svečiai vestibiulyje susitinka su 
lydinčiu asmeniu, kuris jį palydi pro apsaugą į antrame aukšte įrengtą studiją. 
Specialus dėmesys skirtas VIP svečiams. Jie turi atskirą patekimą, (pastato rytinėje pusėje) prie kurio suprojektuotas at-
skiras privažiavimas. Palei dešiniausią naujo LRT pastato kraštinę suplanuota galerija jie pasiekia savo poilsio ir grimo kam-
barius. Vėliau keliauja į vieną iš studijų arba vertikaliomis komunikacijomis kyla į kitus aukštus.  
Atskirti svečių bei darbuotojų poilsio kambariai bei grimerinės leidžia šiems srautams susitikti tik studijose arba darbuotojui 
interesantą pravedus pro apsaugą.    
Senojo LRT pastato pirmi du aukštai skirti visuomenės reikmėms. Pirmame aukšte suplanuota kavinė, garso įrašų salė ir 
jų aptarnavimo patalpos. Antrame aukšte mediateka ir biblioteka. Trečiame ir ketvirtame lygiuose numatyta adminis-
tracija, šie aukštai lankytojams be įėjimo kontrolės nėra pasiekiami. Senasis LRT pastatas su naujuoju per atrijų yra sujungti 
tiltukais.

4.2 
PASTATŲ DAR-
BUOTOJŲ JUDĖ-
JIMO IR SRAUTŲ 
PASISKIRSTYMO 
SPRENDIMŲ 
APRAŠYMAS





Kuriant naujo pastato įvaizdį didelis dėmesys skiriamas monumentalumui ir estetikai. Tūriai, kurie konsoliškai išsikiša iš 
pastato gabarito, į aplinką žvelgia tarsi žiūronai. Šiam įspūdžiui išgauti korpusai tarsi įsupami į pusiau skaidrų, perma-
tomą tekstilinų fasadų tinkliuką. Vaizdą sustiprina viena skaidraus stiklo plokštuma kontrastuojanti iš išorės monolitiškai 
atrodančioms kitoms sienoms. Joje esant poreikiui galima įrengti apšvietimą arba netgi LED ekraną. Tokiu atveju dieną 
žiūronus priminę fasadai tamsiuoju paros metu gali veikti kaip televizoriaus vaizduoklis ir rodyti LTR turinį, ar transliuoti 
laidas.

Tekstilinis tinkliukas sukurdamas monolitišką vaizdą iš išorės, žvelgiant iš vidaus yra permatomas ir leidžia gerėtis parko ir 
kitais vaizdas, atsiveriančiais pro darbo korpusų langus. Be to, šis antras fasadas tarnauja kaip saulės kontrolės medžia-
ga, sauganti pastato vidų nuo perkaitimo. Techninio projekto metu atlikus pastato energinį modeliavimą ir siekiant 
sumažinti skaidrių stiklo fasado kiekį yra galimybė pakeisti juos paprastais langais, sumontuotais aklinoje sienoje. Nau-
dojant tekstilinį tinkliuką, vizualika nei kiek nesuprastėja, nes slepia tai, kas yra už jo.
Kalbant apie penktąjį pastato fasadą svarbu paminėti, kad tekstilinis tinkliukas, sumontuojamas virš korpusų stogų, sle-
pia vėdinimo ir kitus inžinerinius agregatus, netelpančius techninėse patalpose statinio viduje.

Aklinos pastato sienos – trisluoksnio betono plokštės, aptrauktos tekstiliniu tinklu. Šis sprendinys kuria vieningą monumen-
talų išorės vaizdą. Pagrindinio įėjimo stiklinis tūris padeda akcentuoti pagrindinę įeigą kartu neutraliai švelniai sujungia 
seną ir naują pastatus.
Interjere kuriamas jaukus ir šiltas įspūdis, siekiama sukurti darbo/namų jausmą. Medis ant grindų bei sienų jungia gamtą 
eksterjere už pastato langų su vidumi. Tokiu būdu jie tampa erdvės puošmena, siunčia LRT kaip tvarios ir ekologiškos 
organizacijos žinutę svečiams bei darbuotojams. Medžių šaknų augimui vietos yra pakankamai, nes po vestibiuliu 
nenumatomas rūsys. Aukšta įėjimo tūrio erdvė pagyvinama kabančiais LED ekranais, transliuojančiais LRT turinį ir kitą 
informaciją.   

4.3 
PROJEKTUOJA-
MO PASTATO 
MEDŽIAGIŠKU-
MAS





Pastate naudojamos dviejų tipo tvariosios inžinerinės/architektūrinės priemonės. Vienos iš jų 
padeda sumažinti energijos poreikį, kitos padeda jos pagaminti iš atsinaujinančių šaltinių. 
LRT būstinei planuojama naudoti energijos sistemas (saulės fotovoltinius elementus) integruo-
tus stiklo stoge virš vestibiulio ir antro aukšto koridoriuje/hole. Toks sprendimas leidžia įdarbinti 
stiklo plokštumas, atsuktas į pietų pusę. Jos gamina elektros energiją pastato reikmėms ir leidžia 
padengti dalį visų pastato metinių elektros sąnaudų. Be to fotovoltiniai elementai meta šešėlį 
po jais esančioms patalpoms ir apsaugos jas nuo perkaitimo (šiltnamio efekto). Toks sprendi-
nys leidžia sumažinti pastato vėsinimui reikalingos energijos kiekį. Tokiu būdu visi stikliniai stogai 
gamina saulės energiją ir užtikrina natūralų (neperteklinį) apšvietimą patalpoms dienos 
metu. Priklausomai nuo poreikio fotovoltiniai elementai gali būti ir skaidrūs ir pilkšvos spalvos
Pastate numatomas lietaus vandens surinkimas ir jo panaudojimas pastato reikmėms bei 
siekiant užpildyti LRT būtinės šiaurinėje dalyje greta amfiteatro suprojektuotą vandens tel-
kinį. Be to, pastate numatyta galimybė sumažinti vandens suvartojimą, lyginant su ba-
zinėmis vertėmis. Projektuojami vandenį taupantys maišytuvai, pisuarai, virtuvės maišytuvai, 
dušo galvutės. Planuojama numatyti atskirų zonų vandens suvartojimo apskaitą. Numato-
ma projektuoti vandens nuotėkio aptikimo sistemas, galinčias atpažinti didelius vandens 
nuotėkius vandentiekyje. Taip pat numatomi srauto reguliavimo įtaisai, reguliuojantys 
vandens tiekimą į kiekvieną WC zoną ar įrenginį, siekiant sumažinti vandens švaistymą.

Projektuojamas pastatas atitiks A++ energinio naudingumo klasę. Rengiant techninį pro-
jektą numatoma atlikti energijos modeliavimo analizę, kurioje bus numatoma, kokiomis dar 
priemonėmis galima sumažinti pastato energijos vartojimą ir įgyvendinti suplanuotas tvarumo 
priemones, analizuojant nustatytas prielaidas ir pasyvias projektavimo technologijas. Teikiant 
projektinius pasiūlymus ir projektuojant pastatą siekiama BREAM, LEED ar kito lygiaverčio serti-
fikato arba laikomasi gerosios praktikos, pristatytos jų gairėse. Tokie sprendiniai kaip dviračių sau-
gyklų pastato prieigose bei požeminėje dalyje numatymas leidžia skatinti judėjimą aplinką tau-
sojančiomis priemonėmis (dviračiais, el. paspirtukais, riedžiais ir tt.). Tokiu būdu ne tik LRT pastatas 
bet ir visi jo naudotojai prisideda prie CO2 pėdsako mažinimo savo darbo bei laisvalaikio metu.

4.4 
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Nesudėtingas lakoniškų geometrinių formų pastato architektūros sprendimas leidžia panaudoti susiklosčiusias, ekonomiškas, laiko patikrintas, tvarios 
statybos medžiagas ir technologijas. Esamoje kompozicijoje tikslinga taikyti mišrų monolitinio gelžbetonio/mūro karkasą. Salių sienos liejamos iš bet-
ono, kitų atitvarų konstruktyvui naudojamas mūras. Aukštų denginiui naudojamos iš anksto pagamintos plokštes su monolitinių ruožų intarpais arba 
tiesiog viską išliejama iš monolitinio gelžbetonio. Pastato stogas yra plokščias, neeksploatuojamas. 
Pastato atvirųjų erdvių konstruktyvas erdvinis. Didžiųjų salių stogai atremti ant erdvinių konstrukcijų santvarų, kurių tikslus aukštis derinamas techninio 
projekto metu. Sandėliavimo patalpų perdangos atremtos ant skersinių santvarų. Naujienų tarnybos darbo erdvė perdengta kesono tipo lubomis, 
atremtomis ant aplinkinių sienų. Erdvėje kaip vizualiniai akcentai pakabinti susitikimų kambarių tūriai. Jie tvirtinami prie kesoninio tipo lubų. Antro 
trečio aukšto tūriai – žiūronai – konsoliškai iškabinti virš žemės. Stiklo stogų konstruktyvui virš pagrindinio vestibiulio ir antro aukšto holo/koridoriaus 
naudojamos plieno sijos išdėstytos skersai patalpos. Pamatai, įvertinus geologijos sąlygas atitinkamai bus apšiltinti, gręžtiniai - poliniai, arba vietoje 
liejami juostiniai iš monolitinio gelžbetonio.

4.5 
PROJEKTUOJAMO PASTATO ESMINIAI KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI 



Pastate numatoma šildymo vandeninė sistema. Pastate numatomas šiluminis mazgas ir jungiamasi prie miesto magistralinių tinklų. Numatomas 
vandens įvadas, lietaus bei buitinių nuotekų sistema, rūsio patalpoms nuotekų siurblinė. mechaninės vėdinimo, oro vėsinimo bei dūmų pašalinimo 
sistemos. Elektros įvadas, silpnų srovių įvadas ir sistema, serverinė, perkūnsargio sistema, bei gaisro signalizacija.
Šildymas 
Pastato aprūpinimas šiluma numatomas iš Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tinklų, įrengiant nepriklausomo jungimo šilumos punk-
tą. Šilumos punkte numatoma bendra šilumos apskaita su ultragarsiniais šilumos skaitikliais su distanciniu duomenų nuskaitymu. Šildy-
mo sistema projektuojama vandeninė, dvivamzdė, apatinio paskirstymo, aprūpinta individualios patalpų temperatūros reguliavimo 
priemonėmis. Šildymo sistemos tipas ir prietaisai parenkami techninio projekto eigoje.
Vėdinimas, vėsinimas
Kiekvienai patalpai suprojektuotos priverstinis mechaninis vėdinimas ir vėsinimas. Bendra sistema atitinka techninius parametrus kurie 
yra nurodyti Reglamento STR 2.05.01:2013 keliamiems pastatų (jo dalims), kurių energetinio naudingumo klasė A++. Kiekviena vėdini-
mo kamera, tiekianti lauko orą į patalpas turi filtrus (f7 klasės ar geresnius). Numatomas šviežio oro srautų modeliavimas pagal poreikį 
naudojant CO2 daviklius. Užtikrinama galimybė individualiai nusistatyti šiluminį komfortą nemažiau nei 50% atskirų darbuotojų zonų. 
Šiluminio komforto kontrolės sistema leidžia darbuotojams savo aplinkoje reguliuoti bent vieną iš šių sąlygų: temperatūrą, vėdinimo 
srautą ir drėgmę. 
Apšvietimas
Dėl LRT darbo specifikos projekte numatoma naudoti individualią apšvietimo kontrolę bent 90% darbo vietų turint tris apšvietimo lygius 
(įjungta, išjungta, vidutinis). Projekte numatoma užtikrinti aukštos kokybės dirbtinį apšvietimą.
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 
Vandentiekis pastato buitinėms bei gaisrinės saugos reikmėms numatomas tiekti iš centralizuotų miesto tinklų. Buitinės ir paviršinės 
lietaus vandens nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto tinklus.

4.6 
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Pastatams turi būti projektuojama apsaugos nuo žaibo sistema. Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais, 
kad būtų užtikrintos privažiavimo galimybės gaisrinės saugos automobiliams. Pastate numatoma spindulinė gaisro aptiki-
mo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai signal¬izatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, 
mechanines, elektromagnetines ir kitas sąlygas, esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų reikalavimus. Pastate 
numatomi dūmų signalizatoriai. Signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų pa¬talpas, 
plovyklas ir panašias patalpas. Patalpose, kuriose numatoma daugiau nei 50 žmonių, numatytos angos dūmams šalinti. 
Evakuacija - planuojami tiesioginiai išėjimai iš abiejų aukštų, numatoma papildoma evakuacinė laiptinė iš maniežo erd-
vės, taip pat evakuacija galima pagrindiniais laiptais. Medžiagos naudojamas tiek apdailai, tiek laikančioms konstrukcijos 
turi atitikti reikiamą ugnies atsparumo klasę.  Praėjimų pločiai projektuojami vadovaujantis gaisrinės saugos reikalavimais.

4.7 
PASTATŲ ES-
MINIAI GAISRI-
NĖS SAUGOS 
SPRENDIMAI

4.8 
PASTATŲ ATI-
TIKIMAS UNI-
VERSALAUS 
DIZAINO PRIN-
CIPAMS

Pastatas įkomponuotas į esamą reljefą, cokoliai žemi. Pėsčiųjų takai suprojektuoti be kliūčių, nuolydžiai atitinka rei-
kalavimus: pėsčiųjų takų pločiai ne mažesni kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų takų išilginiai nuolydžiai ne didesni kaip 1:20 
(5%). Skersiniai pėsčiųjų takų nuolydžiai ne didesni kaip 1:30 (3,3%). Durys - be slenksčių (maksimalus slenksčio per-
aukštėjimas - ne daugiau 2 cm). Visų durų pločiai užtikrina ŽN patekimą į pastatą ir patalpas. ŽN pasiekiami visi 
aukštai specialiai pritaikytais liftais. Kiekviename aukšte numatyti sanitariniai mazgai pritaikyti ŽN. Ir požeminėje ir 
antžeminėje automobilių stovėjimo aikštelėse numatytos specialios vietos pritaikytos ŽN (ne mažiau 4% visų pro-
jektuojamų automobilių stovėjimo vietų). Pastatų aukštuose nenumatyta peraukštėjimų. Statiniuose numatyti liftai.





Pirmu etapu numatomi naujo pastato statybos darbai, sklypo plano sprendinių įgyvendinimas ir parko įrengimas. Antru etapu numatoma esamo 
pastato rekonstrukcija ir jungčių su nauju pastatu įrengimas. 

4.9 
PASTATŲ PROJEKTAVIMO REKONSTRAVIMO ETAPAI

5. 
PROJEKTUOJAMO NAUJOJO LRT PASTATO IR REKONSTRUOJAMO LIETUVOS NACIONALIN-

IO RADIJO PASTATO BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Konkurso teritorijos, t. y. šiuo metu LRT valdomo sklypo dalies plotas   31 937 m2
užstatymo intensyvumas        0,83
užstatymo tankis         34%
projektuojamo pastato bendrasis plotas      26 619 m2
pastatų tūris          163 205 m2
aukštų skaičius         3(antžeminiai), 1(požeminis)
pastatų aukštis         15 m
 

Bendrieji rodikliai (projektuojamo pastato)

Bendrieji rodikliai (projektuojamo pastato)

Konkurso teritorijos, t. y. šiuo metu LRT valdomo sklypo dalies plotas   31 937 m2
užstatymo intensyvumas        0,12
užstatymo tankis         6%
esamo rekonstruojamo pastato bendrasis plotas    3 868 m2
pastatų tūris          33 103 m3
aukštų skaičius         5
pastatų aukštis         22,62 m



Bendrieji rodikliai (projektuojamo pastato su esamu rekonstruojamu pastatu)

Konkurso teritorijos, t. y. šiuo metu LRT valdomo sklypo dalies plotas   31 937 m2
užstatymo intensyvumas        0,95
užstatymo tankis         40%
projektuojamo ir esamo rekonstruojamo
pastatų bendrasis plotas        30 487 m2

 



6. 
PROGNOZUO-
JAMO PROJEK-
TINĖS IDĖJOS 
(PROJEKTO 
PASIŪLYMO) 
ĮGYVENDINI-
MO(STATYBOS) 
KAŠTAI

pastatų aukštis 22,62 m 

 

Bendrieji rodikliai (projektuojamo pastato su esamu rekonstruojamu 
pastatu) 

Konkurso teritorijos, t. y. šiuo metu LRT 
valdomo sklypo dalies plotas  

 

31 937 m2 

užstatymo intensyvumas 0,95 

užstatymo tankis 40% 

projektuojamo ir esamo rekonstruojamo 

pastatų bendrasis plotas 

30 487 m2 

 

Investicijos Plotas Kaina (Eur su 
neatsk. PVM/m2) 

Viso investicijų 
(tūkst. EUR su 
neatsk. PVM) 

Pastatų statyba ir atnaujinimas 30 487 m2 1 214 37 002 

-Kapitalinis remontas 3 868 m2 789 3 051 

-Naujas pastatas 17 619 m2 1 896 33 401 

-Požeminė parkavimo aikštelė 9 000 m2 267 2 403 

-Laikinas pastatas 1 600 m2 528 845 

Projektavimo techninės 
priežiūros ir kitos susijusios 
paslaugos 

- - 1 998 

Pastatų griovimo darbai  12 172 m2 36 442 

Saulės elektrinė 6 336 m2 104 658 

Persikėlimo į laikiną studiją 
kaštai 

- - 150 

Rezervas (10% nuo visų 
investicijų) 

- - 4 321 

Iš viso 44 571 

 

Investicijų poreikis nustatytas pagal 2021 m. pirmų trijų ketvirčių statybinių įkainių rinkos 
vidurkį. Kaina dėl kas ketvirtį kintančios situacijos statybų rinkoje gali keistis.  

 

 



VIZIJA


