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URBANISTINĖ IDĖJA 
Esamą pastatų urbanistinį išdėstymą padiktuoja - netaisyklinga sklypo dalies forma, saugomo LR pastato 
pozicija, besiformuojanti memorialo aikštė, esamos fiksuotos įvažos (tik iš Konarskio gatvės). Dėl šių 
priežasčių didžioji naujo pastato programa dėstoma gilyn į sklypą už esamo LR pastato. Siekiant mažinti 
tūrio masyvumą, jis skaidomas į tris dalis formuojant tarp jų skaidrias jungtis su vidiniais kiemeliais. Tuo 
pačiu norisi papildyti ir formuoti Konarskio gatvės išklotinę ir sukurti aiškią erdvę memorialo pagerbimui, 
kuris yra neatsiejamas nuo LR pastato istoriniais tapusių fasadų. Įkomponuojamas L raidės tūris - kaip 
fonas ir pagrindas memorialo skverui, senajam LR pastatui ir kaip tvirtas Konarskio gatvės perimetro 
pabaigos ir Konarskio/Pietario gatvių kampo užbaigimas. 

 
Netoli memorialo vietos, kur vyko Sausio 13-osios įvykiai, būtų labai prasminga numatyti LRT Naujienų 
tarnybos funkciją, nes ši vieta įprasmina kovos ne tik už valstybės laisvę, bet ir žodžio, informacijos laisvę.  
Naujienų tarnybos programa užima didelį plotą, tad toks simbolinis įprasminimas būtų įmanomas jei 
perspektyvoje būtų galimybė koreguoti konkurso teritorijos ribą šioje zonoje. Jeigu atsirastų LTN tūris už 
memorialo, memorialas taptų įrėmintas, įprasmintas, memorialo sakralumas padidėtų, kuris šiuo metu lieka 
iš vienos pusės pažeidžiamas ateities plėtros. 
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 
Aktualijos, naujienos, įvykiai Lietuvoje ir Pasaulyje kuria pastovų informacijos srautą, kurį reikia LRT 
“susiurbti”, tad pasirinkta jį “gaudyti” tūriniais stogo elementais, kurie nukreipti į visas pasaulio šalių puses. 
Tuo tarpu ties Konarskio ir Pietario gatvių sankryža numatoma siena - ekranas tiesioginei transliacijai, kurią 
gali stebėti visi judantys link Geležinio vilko gatvės - vienos pagrindinių miesto arterijų. 

 
LRT kompleksas susideda iš keturių pagrindinių tūrių. Konarskio gatvę formuoja esamas saugomas 
pastatas ir L formos naujas tūris, tuo pačiu  tampantis ir fonu jam. Pailgam tūriui pasirinkta tamsaus stiklo 
apdaila - tarsi juoda juosta juosia senojo LR pastato ir memorialo erdvę. Tūris - juosta tampa solidžiu ir 
išskirtiniu akcentu, per kurį numatomas pagrindinis patekimas ir srautų išskirstymas į LRT kompleksą. 
Naujienų tarnybos ir turinio gamybos tūrių fasadiniai sprendimai yra atviri, ažūriški, vertikalūs, atitinkantys 
šiuolaikinio biuro standartus. Virš turinio gamybos studijų formuojama charakteringo silueto stogų karūna, 
kurioje slepiama didžiųjų salių inžinerinė įranga. Perforuota ažūrinė korteno apdaila kontekstualiai dera su 
senojo pastato molinių čerpių stogo danga. 
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KONKURSO TERITORIJOS SIŪLOMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Rekonstruojamo ir projektuojamo pastatų užimamų sklypo erdvių funkcinis išplanavimas 

 
Dėl netaisyklingos konkurso teritorijos formos, esamo saugomo LR pastato, memorialo vietos ir esamų 
fiksuotų įvažų, naujasis LRT pastatas yra numatomas teritorijos gilumoje. Naujasis tūris su senuoju LR 
pastatu jungiasi senojo tūrio galinėje dalyje. Naujasis pastato tūris skaidomas skaidriomis jungtimis, tarp jų 
numatomi vidiniai kiemeliai. Naujojo tūrio dalis juosia memorialo vietą bei saugomą LR pastatą. Nauju tūriu 
siekiama neužblokuoti memorialo ir saugomo pastato ryšio, o vakarinėje pusėje link Pietario ir Konarskio 
gatvių sankryžos palikti neužstatytą žaliosios zonos pauzę.  

Pėsčiųjų, bemotorio transporto, transporto judėjimo bei parkavimo sprendimai 

 
Pagrindinis pėsčiųjų srautas numatomas iš Konarskio gatvės. Pagrindinis pėsčiųjų įėjimas į naująjį LRT 
pastatą yra numatomas nuo memorialo pusės, po konsole, papildomas priešingoje saugomo pastato 
pusėje. Išlieka esamas įėjimas į LR saugomą pastatą, kuriuo taipogi galima patekti į naująjį pastatą 
antžeminiame aukšte. Įvažiavimas į požeminę automobilių saugyklą ir įvažiavimas LRT aptarnaujančiam 
transportui numatomas per esamą įvažą, esančią arčiausiai Konarskio ir Pietario gatvių sankryžos. Sklypo 
dalyje palei Geležinio vilko gatvę numatomas techninis privažiavimas aptarnaujančiam transportui ir KTS. 

 

Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūloma dangų koncepcija 

 
Siūloma tiek naujojo, tiek esamo saugomo pastato bei memorialo prieigose numatyti stačiakampių pailgo 
formato šiurkštinto ir frezuoto granito plokčių dangą, kuri dėliojama ilgąja kraštine horizontaliai su 
prasikeičiančiomis želdintomis juostomis. Dangos piešinys - skirtingo atspalvio ir paviršiaus linijos, 
atspindinčios memorialo ir  saugomo pastato ryšį. Prie saugomo pastato sienos memorialo pusėje 
atsimušęs dangos piešinys užbaigiamas grubių akmenų stambios frakcijos skalda, simboliškai parinktas 



JUOSTA 

6 
 

atminti įvykusius apšaudymus. Dalyje dangos piešinio vietų įterpiamos organiškos želdinių salelės, prie 
kurių numatomi amorfiškos formos medinio paviršiaus suoliukai. Aptarnaujančiojo ir KTS transporto 
judėjimo vietose numatoma asfalto danga, o pastato perimetru numatoma nuogrinda - betono plytelių takas. 
Vidiniuose pastato kiemeliuose numatomi želdiniai bei medinių terasinių lentų danga. 

       

Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomi želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai 

 
Siūloma dalį želdinių-medžių išsaugoti, kurie yra vertingi, sveiki bei dalį naujai sodinti. Siūloma retinti ir 
sodinti medžių eilę nuo Geležinio vilko gatvės pusės, formuoti medžių eilę ties Konarskio gatve, išsaugoti 
esamus medžius aplink memorialinį kalnelį bei sutvarkyti esamą beržų gojelį tarp esamo saugomo pastato 
ir memorialo. Poilsio zonas su suoliukais bei prieigas prie esamo saugomo pastato siūloma organiškai 
želdinti neaukštų dekoratyvinių krumų masyvais. 
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Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomi apšvietimo sprendimai 

 
Esamo saugomo pastato fasadą, memorialą siūloma apšviesti prožektoriais. Po naujojo pastato tūrio 
konsolėmis numatomas apšvietimas iš apačios pėstiesiems bei transportui. Šaligatvis ties Konarskio gatve 
apšviečiamas šviestuvais ant stulpinių atramų pagal miesto apšvietimo taisykles. Apšviečiamos lokalios 
erdvės poilsiui ir esamų bei išraiškingų medžių lajos iš apačios. Vieša pėsčiųjų erdvė naujo ir esamo pastato 
prieigose, vidiniuose kiemeliuose apšviečiama šviestuvais ant atramų. Memorialo aplinkoje, kietoje dangoje 
būtų galima numatyti šviečiančius grindinius šviestuvus - tarsi žvakutes žuvusiems. KTS ir aptarnaujančio 
transporto kiemo aikštelė apšviečiama funkciniais šviestuvais ant atramų. Ties Konarskio ir Pietario gatvių 
sankryža siūlomas pastoviai veikiantis LRT transliacijos ekranas. 

            

Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomi mažosios architektūros sprendimai 

 
Esamo saugomo ir naujai projektuojamo pastato prieigose siūloma numatyti organiškas želdinių saleles, 
prie kurių būtų numatomi amorfiškos formos medinio paviršiaus suoliukai. Po projektuojamo pastato tūrio 
konsole, už memorialo numatomi dviračių stovai su elektrinėmis dviračių krovimo ir taisymo stotelėmis. Ties 
KTS ir aptarnaujančio transporto įvaža ir vidiniu transportui kiemeliu iš Geležinio vilko gatvės pusės 
numatoma atraminė sienelė. 
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Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomų esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas 

 
Siekiant, kad LRT kompleksas būtų tvarus, ant naujojo pastato stogo numatomi saulės kolektoriai, žalieji 
stogai, apželdinti šilokais. Pastatų komplekso stogai - penktasis komplekso fasadas, tad saulės kolektoriai 
dėstomi ritmiškai, o perforuoto ažūrinio korteno stogo karūna slepia didžiųjų studijų inžinerinius įrenginius. 
Požeminėje automobilių saugykloje numatomos elektromobilių krovimo vietos. Komplekse numatomos 
dviračių statymo ir krovimo vietos sklype ir požeminėje automobilių saugykloje. 

 

Konkurso teritorijos bei jos prieigų atitikimas universalaus dizaino principams: 

Sklypo dangos numatomos šiurkštinto ir frezuoto paviršiaus, kad dangų paviršius nebūtų slidus 
pėstiesiems. Numatomos aklųjų juostos šaligatviuose bei atšakos link pagrindinių pastato įėjimų. Visi dangų 
paviršiai numatomi vieno lygio, be barjerų. 

REKONSTRUOJAMO IR PROJEKTUOJAMO PASTATŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Pastatų funkcinis suplanavimas 

-1 aukšte numatoma 318 automobilių vietų LRT darbuotojams ir svečiams. Saugykla skirstoma į tris zonas: 
LTN darbuotojams, kitiems darbuotojams ir svečiams. Iš saugyklos darbuotojai ir svečiai į kitus pastato 
aukštus patenka per laiptines ir liftus. Kadangi sklypo reljefas nėra lygus, yra žemėjantis į šiaurinę pusę, 
pirmas pastato aukštas sutampa su saugomo pastato rūsio aukštu. Saugomo pastato rūsyje numatomos 
pagalbinės patalpos. Prie naujojo tūrio pirmo aukšto, po konsole esančia plačia rampa, gali privažiuoti 
sunkvežimiai ir specialusis LRT transportas. Visoje vakarinėje pirmo aukšto sienoje numatomi aukšti vartai, 
leidžiantys patekti sunkvežimiams į studijas ir sandėliavimo patalpas. Naujajame pastato tūryje pirmo 
aukšto centrinėje dalyje koncentruojamos didžiosios ir vidutinės studijos, tarp kurių yra numatoma žiūrovų 
laukimo erdvė per tris aukštus su stikliniu stogu. Aplink studijas numatomos patalpos, reikalingos joms 
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aptarnauti: kamerų parkai, įvairūs 
sandėliai. Į visas studijas yra galimybė 
įvažiuoti sunkvežiams. Taipogi galima 
aplink visas studijas pravažiuoti 
mikroautobusu ir patogiai 
iškrauti/įkrauti daiktus iš kiekvienos 
studiją aptarnaujančios patalpos. 
Šiaurinėje pastato dalyje numatomi 
dekoracijų ir butaforų sandėliai. Šalių 
jų numatomos dailininkų dirbtuvės. 
Prie šių sandėlių numatomi ir 
specialaus LRT transporto garažai, 
kurie turi tiesioginį vertikalų ryšį su 
kituose aukštuose esančiomis LTN 
patalpomis. 
Manome, kad konkurso užduotyje 
nurodyta numatyti universali studija 
pavojaus atveju neturėtų būti po ar 
pačiame LRT pastate, nes oro atakos 
metu, LRT kompleksas būtų taikinys. 
Tad studijos vietą siūlytume parinkti 
nutolusią nuo LRT pastato. Kadangi 
toks objektas turėtų būti slaptas ir 
neviešas, projektiniame pasiūlyme 
siūlome jam tik simbolišką ir hipotetinę 
idėją - numatyti šalia memorialinio 
laisvės kovų kalnelio jo nepažeidžiant, 
į kurią patekimai būtų šachtomis pro 
slaptus liukus žalioje zonoje. 
Dėl reljefo perkričių, naujoji pastato 
dalis antrame aukšte sutampa su 
saugomo pastato pirmu aukštu. Šiame 
aukšte numatomas pagrindinis įėjimas 
į pastatus. Esamame pastate jis išlieka 
esamas, pastatas prijungiamas prie 
naujosios dalies. O pagrindinis įėjimas 
į naująją dalį siūlomas iš memorialo 
skvero pusės.Ties įėjimu numatomos 
bendro naudojimo patalpos – kavinė, 
valgykla, kuri galėtų būti prieinama ne 
tik darbuotojams tam tikromis dienos valandomis ar kai vyksta renginys. Esamame pastate šiame aukšte 
siūlomos sveikatingumo patalpos – sporto klubas su užsiėmimų salėmis, išlieka saugomos garso įrašų 
studijos patalpos. Antrame aukšte aplink studijas numatomos televizijos departamento turinio gamybos 
patalpos, o šiaurinėje pastato pusėje koncentruojamos naujienų tarnybos patalpos su studijomis. Trečiame 
pastato aukšte numatomos radijo ir televizijos departamentų patalpos aplink didžiųjų studijų bloką, naujienų 
tarnybos patalpos virš 2 aukšto naujienos tarnybos patalpų. Tuo tarpu L formos tūryje orientuotame į 
Konarskio gatvę numatomos interneto departamento ir administracijos patalpos, kurios yra šiek tiek mažiau 
susijusios su naujienų tarnyba ir turinio gamyba. Saugomo pastato aukšte numatomos muziejaus ir 
edukacinės patalpos. Tarp centrinio naujojo pastato tūrio ir L formos tūrio orientuoto į Konarskio gatvę 
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trečiame aukšte numatomos atviros erdvės ir vidinių kiemelių iškarpos. Taipogi numatomas vidinis kiemelis 
prie LTN bloko ir terasa balkonas LTN trečiame aukšte su panoraminiu vaizdu į miestą. Šiose vietose galėtų 
vykti LTN filmavimai lauko salygomis. 
Saugomo pastato trečiame ir ketvirtame aukštuose numatomos bendradarbystės ir vaikų edukacijos 
patalpos. 
 
Saugomo LR pastato trečias aukšto planas: 

 
Saugomo LR pastato trečias aukšto planas: 
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Judėjimo ir srautų pasiskirstymo sprendimų aprašymas 

 
Požeminėje automobilių saugykloje skiriamos 
trys zonos automobilių parkavimui: LTN 
darbuotojų, kitų darbuotojų ir svečių – atlikėjų.  
Atlikėjai, svečiai iš požeminės automobilių 
saugyklos vertikaliuoju ryšiu tiesiogiai gali patekti 
į trečiame aukšte numatomą svečių zoną, kurioje 
yra laukimo erdvė, grimerinės, poilsio kambariai, 
drabužinės ir tada pastato centre esančiais 
vertikaliais ryšiais tarp studijų patekti į pirmame 
aukšte esančias studijas. Atlikėjų ir žiūrovų ryšiai 
nesusikerta. Taipogi svečiai gali atvykti ir per 
pagrindinį įėjimą antrame aukšte ir vertikaliu 
ryšių patekti į svečių zoną. 
Žiūrovai ir lankytojai patenka į pastatą iš antro 
aukšto, per pagrindinio įėjimo zoną ir 
vertikaliuoju ryšiu leidžiasi į pirmojo aukšo 
laukimo zoną, iš kurios patenka į studijas.  
LTN darbuotojai gali statytis automobilius 
požeminėje automobilių saugykloje ir vertikaliais 
ryšiais patekti į specialaus transporto zoną, 
naujienų tarnybą, LTN studijas antrame ir 
trečiame aukštuose. Taipogi LTN darbuotojai ar 
jo svečiai gali patekti į LTN zoną ir per pagrindinį 
įėjimą ir tiesioginiu koridoriu patekti į LTN zoną. 
Esant skubiam atvejui LTN svečias ar 
darbuotojas gali būti atvežamas į vidinį LRT 
transporto kiemlį ir patekti per įėjimą pirmame 
aukšte ir vertikaliuoju ryšiu patekti į LTN patalpas 
esančias viršutiniuose aukštuose. LTN svečių 
patalpos numatomos šalia jų studijų ir naujienų 
tarnybų, nėra susijusios su kitomis svečių 
patalpomis televizijos turinio gamybai. 
Kiti LRT darbuotojai gali parkuotis automobilius 
likusioje požeminėje saugykloje ir betkuriuo 
vertikaliu ryšiu patekti į savo skyrių, esantį 
pirmame, antrame ar trečiame aukštuose. 
Administracijos ir interneto darbuotojams gali būti sudaroma galimybė vertikaliuoju ryšiu  patekti į skyrius 
nuo memorialo skvero ar Konarskio gatvės pusės. 
Skirtingų tipų srautai pastate nesikerta. Vienintelė vieša ir bendra erdvė, kurioje galimas srautų susikirtimas 
yra viešoje bendrojoje erdvėje, pavyzdžiui kavinėje, vestibiulyje, drabužinėje. 
Siūloma pastate numatyi ne fizinės patikros apsaugos postą, o skaitmeninėmis technologijomis gristą – 
t.y. kada darbuotojai, lankytojai ar atlikėjai gauna skaitmenines identifikavimo priemones, pvz korteles, 
kurios yra programuojamos individualiai apsaugos poste ir leidžia lankyti tik tam tikras patalpas pastate ir 
taip išsprendžia srautų kirtimosi klausimą. 
Visi pastate numatomi liftai yra talpūs ir gali būti pritaikyti kroviniams gabenti tarp aukštų. 
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Projektuojamo pastato medžiagiškumas 

Projektuojamas pastatas susideda iš trijų dalių. Pailgo tūrio viršutiniam aukštui pasirinkta tamsaus stiklo 
apdaila. Antžeminio aukšto apdaila - bebriaunė aliuminio fasado sistema.  Naujienų tarnybos ir turinio 
gamybos tūrių fasadai numatomi iš tamsios antracito spalvos aliuminio fasado sistemos su ažūriniais 
vertikaliais elementais.  Virš turinio gamybos studijų formuojama stogų karūna numatoma iš perforuoto 
ažūrinio korteno apdailos. Saugomo LR pastato apdaila - išlieka esamo tipo - tinkas ir molio čerpių stogo 
danga. 

      
 

        

Projektuojamo pastato esminiai konstrukcijų sprendimai 

Numatoma pastato konstrukcija - gelžbetoninių konstrukcijų ir metalinių santvarų. 

Pastatų esminiai inžineriniai sprendimai 

Pastate numatomos vėdinimo, kondicionavimo, vandens, elektros, ryšių tiekimo, šildymo, gaisrų gesinimo 
inžinerinės sistemos. 
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Pastatų esminiai gaisrinės saugos sprendimai 

Pastate numatoma gaisrų gesinimo sistema, užtikrinimas privažiavimas gaisriniui automobiliui  iki pastato 
tolimiausio taško, pastato interjere naudojamos degumo reikalavimus atitinkančios medžiagos, užtikrinama 
sklandi evakuacija laiptinėmis, išdėstytomis reikalavimus atitinkančiais atstumais nuo tolimiausių patalpų 
taškų. 

Pastatų atitikimas universalaus dizaino principams 

Pastate visų aukštų grindys numatomos vieno lygio, be barjerų. Prie kiekvienos laiptinės numatomi liftai. 
Kiekviename pastato aukšte numatomi ŽN tualetai. Žiūrovams numatoma vidinė vedimo juosta grindų 
dangoje ir informaciniai paviršiai. 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI KONKURSO TERITORIJAI  
 

Įvertinus konkursinėje užduotyje pateikiamus plotus darbo erdvėms ir studijoms, pagal STR 2.06.04:2014 
gaunamas didesnis automobilių vietų poreikis nei užduodama konkurso užduotyje.Vietoje 200 vietų reikia 
numatyti bent 339 vietas. Dėl šios priežasties konkursiniame pasiūlyme siūloma numatyti didesnį požeminio 
parkavimo aukštą ir suprojektuoti jame bent 318 vietų. 
 
PAGAL  STR 2.06.04:2014 KONKURSO UŽDUOTIS 

Paskirtis Poreikis Paskirtis Poreikis Su 0,75 
koeficientu  

Administracinė 
paskirtis 

1vnt./25kvm 
pagrindinio ploto 

Darbo erdvės 
5060 kvm 

202,4 151,8 

Kultūros paskirtis - 
teatrai, 
konferencijų, 
koncertų salės 

1vnt./10kvm salės 
ploto 

Didžiosios studijos 
1800 kvm 
 
Vidutinės studijos 
700 kvm 

250 187,5 

 452,4 339,3 

Siūloma konkurso sprendinyje numatyti: 343 vietų (318 požeminėje saugykloje ir 25 sklypo prieigose) 

 
Suprojektavus 318 parkavimo vietų požeminėje automobilių saugykloje, projektiniame sprendinyje 
viršijama dvigubai plotą, numatytą transporto infrastruktūrai pagal konkurso užduotį. Dėl šios priežasties 
bendras pastato plotas išauga 4393 kvm. Jeigu būtų automobilių poreikis numatomas ne pagal STR 
2.06.04:2014, o konkurso sąlygas, t.y. apie 5930 kvm vietoje projektuojamo pagal STR 10293,87 kvm, tada 
bendras pastato plotas būtų apie 30714 kvm, kuris yra leistina 10 procentų paklaida nuo konkurso užduotyje 
užduotojo 27922 kvm. 
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KONKURSO UŽDUOTIS PROJEKTUOJAMA (I ETAPAS) 

Departamentas Plotas Procentinė dalis 
nuo ploto 

Plotas Procentinė dalis 
nuo ploto 

Administracija 850 kvm 3 964,75 kvm 3 

Naujienų tarnyba 2655 kvm 10 2750,29 kvm 8 

Radijo programos 2272 kvm 8 2034,59 kvm 6 

Internetas 700 kvm 3 718,98 kvm 2 

Televizijos programos 9120 kvm 33 9938,28 kvm 28 

Bendro naudojimo ir 
papildomos funkcijos 

2795 kvm 10 3583,74 kvm 10 

Transporto infrastruktūra  
 
930 kvm 
 
 
5000 kvm 

 
21 

 
10293,87 kvm 

 
29 

Spec. saugykla 

Vairuotojų pat.,  
kitos priemonės,  

automobilių  
parkavimas 

Koridoriai 3600 kvm 13 4694,72 kvm 13 

Techninės patalpos - - 106,96 kvm 0,003 

Bendras plotas 27922 kvm  35086 kvm * 
 

 

Bendras plotas su 10% 
paklaida 

30714 kvm ~30714 kvm 
(kai transporto infrastruktūrai 
numatomas plotas pagal konkurso 
užduotį o ne pagal STR) 

* Plotas skaičiuotas neįvertinant konstrukcinių elementų ir inžinerių šachtų. 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas Kiekis Pastaba 

SKLYPAS 

Konkurso teritorijos plotas 31937 kvm.  

Užstatymo tankis  51 % Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis 
pagal BP 80% 

Užstatymo intensyvumas 1,06 Didžiausias leistinas sklypo užstatymo 
intensyvumas pagal BP 3 

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS (I ETAPAS) 

Užstatymo plotas 14663,3 kvm.  

Bendrasis plotas 35086 kvm Antžeminis 25533,99 kvm ir požeminis 
9552,01 kvm 

Tūris 251208 kūb.m. Antžeminis 215980 kūb.m. ir požeminis 35228 
kūb.m. 

Aukštų skaičius 3  

Pastato aukštis 20 m Didžiausias aukštis pagal BP 35m 

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS (II ETAPAS) 

Užstatymo plotas 1617,71 kvm.  

Bendrasis plotas 5035 kvm. Antžeminis 4531,05 kvm ir požeminis 503,95 
kvm 

Tūris 26902 kūb. m. Antžeminis 24172 kūb.m. ir požeminis 2730 
kūb.m. 

Aukštų skaičius 4+mansarda Išlieka esamas 

Pastato aukštis 21,96 m Išlieka esamas 

BENDRAS KOMPLEKSAS 

Užstatymo plotas 16281 kvm. Antžeminis 30065,04 kvm ir požeminis 
10055,96 kvm 

Bendras plotas 40121  

Tūris 278110 kūb. m.  

Aukštų skaičius 4+mansarda Pagal esamą rekonstruojamą pastatą 

Pastato aukštis 21,96 m Pagal esamą rekonstruojamą pastatą 
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PROGNOZUOJAMO PROJEKTINĖS IDĖJOS ĮGYVENDINIMO KAŠTAI 
 
Prognozuojamos projektinės įgyvendinimo idėjos kaštai siūlomi skaičiuoti pagal A klasės verslo pastato 
analogą, t.y. su pilnu įrengimu tokio pastato 1 kvadratinis metras kainuoja apie 2000eur be PVM, o tokio 
pastato vieno kūbinio metro statyba kainuoja apie 500eur be PVM. Kadangi LRT pastate yra didelio aukščio 
erdvių, tai siūloma kaštus skaičiuoti pagal pastato tūrį. Kartu su naujuoju pastatu tvarkomas sklypas, 
prieigos, tad tai dar pridėtų apie 30eur prie 1 kūbinio metro tūrio. 
Rekonstruojamam pastatui reikalingi ne tik statybos, bet ir tvarkybos darbai. Pavyzdžiui, barokinio pastato 
- Misionierių vienuolyno komplekso statybos ir tvarkybos darbų kaina yra apie 5000 eur/kvm. Kadangi 
saugomas LR pastatas yra be lipdinių, tapybos, polichromijos ir pan., tai kaštai būtų mažesni, bet 
technologijos vis tiek bus restauracinės, o ne statybinės, tad vertintina, kad tokio pastato statybos ir 
tvarkybos kaina būtų apie 3000 eur/kvm (be PVM).  
Kainos yra vertinant įprastas inžinerines sistemas. Specialiosios TV technologinės inžinerinės sistemos 
transliacijai, MCR ir pan. nėra įvertintos, nes trūksta viešai prieinamų analogų Lietuvoje, kuriais būtų galima 
pasiremti. 
 

Pastatas Tūris/Plotas Įkainis Kaina 

Naujasis pastatas  
(I etapas) 

251208 kūb.m. 530 eur/kūb.m.  
(be PVM) 

133 140 240 eur 

Saugomas pastatas  
(II etapas) 

5035 kvm. 3000 eur/kvm  
(be PVM) 

15 105 000 eur 
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