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2. ESAMA SITUACIJA 
Kompleksas projektuojamas Vilniaus Naujamiesčio rajone, kuriam yra būdingas skirtingų morfotipų užstatymas, tačiau šioje 
zonoje dominuoja perimetrinis su prastūmimais 5 aukštų užstatymas, kuriam yra būdingos pakopinės turinės kompozicijos. 
Iš rytinės ir pietinės pusių teritorija supa sovietmečio 5 aukščiai daugiabučiai, o iš vakarinės ir šiaurinės - Geležinio vilko 
gatvė ir Vingio parkas. Projektuojamoje teritorijoje yra saugomas radijo pastatas ir sena nenagrinėjama seno komplekso 
dalis. Teritorija turi gerą susisiekimą, tačiau patekimas yra per tris įvažiavimus, esančius arti intensyvios sankryžos. Taip pat 
sklypą supa žalumos gausa, o augmenija esanti šiaurės vakaruose sukurią natūralų barjerą, apsaugantį nuo intensyvios 
Geležinio vilko gatvės. 

 

3. VIZIJA 
Atvirumas ir aiškumas yra savybės, kurios padeda laikyti pulsą ant greitai besikeičiančio pasaulio naujienų srovės. Šios 
savybės formuoja tautos mintis ir nuomones. Atsispiriant nuo šios minties buvo suformuotos lakoniškos kompozicijos ir 
krypties pastatas, kur dominuoja ašys padedančios aiškiai suvokti pasaulį, susikoncentruoti į savo tikslą, ašys skatinančios  
bendradarbystę, skirtingų minčių sąveiką. 

 

4. ARCHITEKTŪRINĖ IR URBANISTINĖ IDĖJA 
Pagrindinis tikslas buvo išryškinti esamo radijo pastato svarbą, kaip busimą visuomeninį objektą, o naujai projektuojamą 
komplekso dalį formuoti kaip foninį pastatą. Naujai projektuojamas kompleksas suskaidomas pakopiškai siekiant atkartoti 
Naujamiesčio pulsavimą. Norint išskirti saugomą pastatą formuojama tūrinė pauzė tarp dviejų objektų, atitraukiant 
maksimaliai naująjį kompleksą bei suformuojama didesnę viešąją erdvę aplink jį. Taip pat toks sprendinys leidžia suformuoti 
papildomą jungtį su sklypo B dalimi. 

 
1 pav. Prisitaikymas prie esamos situacijos, išryškinant esamo statinio svarbą. 

Naujojo komplekso tūris suskaidomas keturiomis ašimis, kurios tarnauja ne tik kaip pagrindiniai susiekimo ryšiai, bet ir tuo 
pačiu suteikia 5-jam fasadui dinamikos ir vizualiai suskaido masyvų tūrį į artimesnius Naujamiesčio rajono užstatymo 
dydžius. Toks sprendinys sukuria turinę kompoziciją, kuri tarytum būtų ekranų siena, tuo pačiu atkartojanti ir Naujamiesčiui 
būdingą turinį urbanistinį pulsavimą. Taip pat tai leidžia suformuoti atrijus paryškinančius pastato funkcinį sudalinimą bei 
įleisti kuo daugiau natūralios šviesos į darbo zonas. 
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2 pav. Naujojo pastato tūrių ašinis skaidymas reaguojant į aplinką, funkciją. 

Nagrinėjamai teritorijai yra būdingas reljefo staigus aukščiu perkritimas. Siekiant plastiškiau įsilieti į aplinką tūriniai blokai 
projektuojami skirtingų aukščių, kur šiaurinė pastato dalis tūriškai nusileidžia palei sklypo reljefo perkritimą, o pietinė dalis 
iškyla iki aukščiausio taško pietinėje dalyje. Taip stipriau pabrėžiamas pagrindinis komplekso įėjimas, kuris tūriškai tampa šio 
„urbanistinio kalno“ viršūne. Taip pat auganti, palei Geležinio vilko gatvės posūkį, tūrinė kompozicija leidžia paryškinti 
įvažiavimą ir į  patį Naujamiesčio rajoną. Tarp seno ir naujo pastatų yra numatomas stiklinis, lengvos konstrukcijos tiltelis 
leidžiantis judėti tarp korpusų neišeinant iš pastato. 

 
3 pav. Tūrių aukščių reagavimas į pulsuojančio Naujamiesčio dinamiką 

 

5. FASADINIS SPRENDINYS 
Fasadas projektuojamas iš besikeičiančių kasetinių piliastrų, atspindinančių šiuolaikinės informacijos nepertraukiama tėkmė, 
kurią informacijos transliuotojai „įrėmina“ ir atskleidžia žiūrovams svarbiausias aktualijas. Šią mintį reflektuoja metaliniai 
apvadai pabrėžiantys fasado kampus bei nutraukiantys vientisumo monotoniją. 

 

 

4 pav. Fasado rašto elementas 
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Fasadai numatyti iš surenkamos kasetinės sistemos. Kasečių apdailai naudojamos aliuminio kompozito plokštės. Fasadiniai 
piliastrai leidžia apsaugoti pastatą nuo perkaitimo bei suteikia tūriams dinamiškumo, neiškreipiant jų formos. Fasadų 
gamykliniai  elementai leidžia paspartinti statybų procesus bei pagerinti statybos kokybės lygį. Kasetėse numatomos 
automatinės žaliuzės. Siekiant pabrėžti pastato įėjimą bei suteikti stipresnį charakterį, prie įėjimo į pagrindinį korpusą 
formuoja 15 metrų gembinis tūris. Šios konstrukcijos apačia padengiama poliruoto metalo plokštėmis, kurios vizualiai 
atskiria stambų tūri nuo kompozicijos ir kviečia užeiti į pastatą. Pirmas aukštas paliekamas švaraus stiklo vitrinos su 
metalinėmis lamelėmis. 

 

 
5 pav. Vaizdas į pagrindinį įėjimą nuo posūkio iš Geležinio vilko g. 

6. PROJEKTUOJAMO SKLYPO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

6.1. SKLYPO ZONAVIMAS 

 

Nagrinėjamas sklypas yra sudalinamas į dvi funkcines patekimo zonas. Prieš naująjį pastatą yra formuojama atvira-vieša zona 
skirta pastato ir teritorijos lankytojams. Šiaurinėje sklypo pusėje numatyta uždara-privati zona skirta tik pasato 
darbuotojams ir kviestiniams svečiams, čia numatomos laisvalaikio bei poilsio zonos.  
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6 pav. Sklypo funkcinio zonavimo schema. Vieša-privatu. 

 

Aplink Sausio 13-sios memorialą formuojama nauja parkelio zona su numatytomis Sausio 13-sios minėjimų laužaviečių 
vietomis. Pietinio sklypo kampe numatomas pagrindinis atvykimo kiemas su parkeliu, kuris per promenadą apjungiamas su 
memorialiniu parkeliu. Taip pat po gembe numatoma erdvi lauko kavinės terasa skirta pastato lankytojams ir darbuotojams. 
Techninis įvažiavimas užslėptas už nuvažiuojamo fasado naujai projektuojamame pastate (esančio už senojo pastato).  

 
7 pav. Vaizdas link pagrindinio įėjimo per promenadą 
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6.2. SKLYPO LANDŠAFTAS 

Šiaurinė sklypo žemesnioji dalis, kur šiuo metu yra stiprus peraukštėjimas, yra pakeliama. Tai leis suformuoti didesnį ir 
patogesnį vidinį kiemą darbuotojams. Priekinės sklypo dalies reljefas nekeičiamas, bet perprojektuojami susisiekimo takų ir 
kelių sprendiniai, sukuriant daugiau mobilumo teritorijos naudotojams. Pagrindiniai įvažiavimai yra ištiesinami ir tvarkingos 
formos formuojant pilną apvažiavimą aplink seną radijo pastatą. Pagal Konarskio gatvę sutvarkoma aplinka, formuojami 
nauji takai atkartojantys pastato tūrinį sprendimą.  

Dangai naudojamos skalūno trinkelės bei akytos trinkelės siekiant suformuoti gaisrinį privažiavimą aplink visą pastatą. 

Numatomi papildomi želdiniai aplink naujai projektuojamą pastatą siekiant apsaugoti naująjį kompleksą nuo Geležinio vilko 
gatvės skleidžiamo triukšmo. Komplekso teritorijoje yra numatomas natūralaus-laukinio stiliaus apželdinimas iš skirtingai 
laikotarpiais žydinčių želdinių, kuriems reikalinga mažai priežiūros.  

 

7. TRANSPORTO SRAUTŲ SPRENDIMAI 

 
8 pav. Teritorijos transporto judėjimo schema 

AUTOMOBILIŲ JUDĖJIMAS 

Pagrindinis įvažiavimas į teritoriją numatomas iš S. Konarskio g. rytinės nuovažos, kur yra dvipusis eismo judėjimas. 
Papildomi įvažiavimai numatomi per likusius du. Piečiausiai esantį įvažiavimą siūloma naudoti, kaip pagalbinį, nes jis yra gan 
arti sankryžos. Prie pagrindinio pastato įėjimo numatomos trumpalaikio sustojimo vietos, žmonių su negalia bei VIP svečių 
vietos. Už seno pastato numatomos dalinimosi automobilių vietos. Įvažiavimas į požeminę aikštelę numatomas už esančio 
radijo pastato.  

 

DVIRAČIU JUDĖJIMAS  

Pagal Konarskio gatvę dviračiams numatomi du įvažiavimai į teritoriją. Projektuojamas vienas bendras dviračių takas, kuris 
teritorijoje eina aplink esamą radijo pastatą, už kurio numatomas nusileidimas ir į požeminę saugyklą. Taip pat netoli 
pagrindinio įėjimo į pastatą numatomos dviračių stovinėjimo vietos pastato lankytojams.  

 

SUNKVEŽIMIU IR APTARNAVIMO TRANSPORTO JUDĖJIMAS  

Už radijo pasato yra numatoma techninė kišenė kur yra atskiras įvažiavimas į dekoracijų sandėlį ir iškrovimo zoną per kuri 
galima patekti į pagrindinės salės. Kitas aptarnaujanti transportas gali patekti į bendrą virtuvė ir kitas sandėliavimo patalpas 
per požeminę automobiliu stovėjimo aikštelę. 
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8. LRT RADIJO PASTATO REKONSTRUKCIJA 
Rekonstruojant Lietuvos nacionalinio radijo pastatą yra išsaugoma koridorinė struktūra. Atsižvelgiant į tai, planuojant 
muziejaus ekspozicines sales, patekimai į jas projektuojami platesni, sukuriant laisvesnį srautų judėjimą. 

Pagrindinė muziejaus ekspozicija projektuojama pirmame ir antrame aukštuose. Antrame aukšte, įėjus pro pagrindinį įėjimą 
projektuojamas liftas skirtas neįgaliesiems, laiptai vedantys į pirmą aukštą naudojami, kaip pagrindiniai, jais pasiekiama 
muziejaus administracija, informacijos centras bei rūbinė. Ekspozicijos erdvės planuojamos pirmame ir antrame aukštuose. 
Lankytojų judėjimas vyksta ratu per pirmąjį ir antrąjį aukštus. Muziejaus patalpose, prie šoninių laiptinių taip pat įrengiami 
liftai neįgaliesiems. 

Trečiame ir ketvirtame aukštuose išsaugomos buvusios studijos.  Šiuose aukštuose įrengiamos archyvų saugyklos, su 
kabinetais darbuotojams, įrengiamos auditorijos edukaciniams renginiams. Šalia įrengiamos archyvų peržiūros patalpos, 
montažo patalpos bei aparatinės praktikantų ruošimui bei profesiniams mokymams. Į patalpas, susijusias su LRT veikla,  
darbuotojai gali patekti per pastato gale projektuojamą įėjimo priestatą arba per tiltelio jungtį su naujai projektuojamu 
pastatu.  

 

9. PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 
Siekiant aiškiai atskirti skirtingus skyrius ir departamentus bei kartu sukurti kuo daugiau bendrų sąlyčio zonų (bendros 
poilsio, virtuvės zonos) skatinančių bendravimą ir naujų idėjų gimimą, komplekso tūris skaidomas su uždarais skaidriais 
atrijais, kuriuose numatomos šios bendros zonos. Taip pat atrijai įleidžia šviesą į pastato vidų, užtikrinant natūralios šviesos 
patekimą į darbo zonas. 

 
PIRMAS AUKŠTAS 

Pirmame aukšte numatomas bendras įėjimą į kompleksą, kur projektuojama atvira kavinė su terasa, drabužinė virš kuriuos 
yra galimybė įrengti antresolę su muziejumi. Taip pat pirmame korpuse numatomos konferencijų ir sporto salės bei laisvai 
samdomų darbuotojų bei lankytojų atviros darbo zonos. 

Antra korpuso dalis - TV departamento salių blokas, kur numatytos pagrindinės, vidutinės ir mažoji salės. Salės 
projektuojamos su storesnėmis sienoms - užtikrinti optimalią garso izoliaciją. Taip pat šioje zonoje numatyti atrijai, kurie 
veikia kaip žiūrovų laukiamieji, o nevykstant renginiams gali būti pritaikomi kaip ekspozicijos zonos. 

Trečia korpuso dalis - TV techninis blokas, kur numatytos sandėliavimo, butaforijos dirbtuvės ir techninės patalpos pagal 
užduoties reikalavimus. Šioje dalyje numatytas bendras įvažiavimas sunkaus ir lengvojo transporto priemonėms į pagirines 
sales bei iškrovimo zona kuri gali būti naudojama skirtingos funkcijoms. Numatomas 4m pločio techninis koridorius, kuris 
apjungia visas sales. Pietinėje korpuso pusėje numatomas specialiojo transporto saugojimo blokas, kur laikomos mobiliosios 
studijos. 

 
ANTRAS AUKŠTAS 

Antrame aukšte numatoma bendra laisvalaikio zona, kuri veikia kaip komplekso stuburas, kuris apjungia visus pastato 
korpusus. Į šią zoną galima patekti per pagrindinius holo laiptus arba lifto pagalba. Ji numatoma kaip daugiafunkcė,  kurioje 
virtuvės, poilsio ir susitikimų erdvės. Šią zoną gali aptarnauti ir cokoliniame aukšte esanti virtuvė. Siekiant supažindinti 
darbuotojus su pastato vykdoma veikla centrinėje dalyje numatomi panoraminiai langai į pagrindinę salę. Tarp korpusų 
numatomi atrijai, kurie tarnauja kaip natūralios šviesos šaltinis. Tarp antro ir trečio korpusų numatomos atrijuose esančios 
susitikimų ir poilsio zonos. Natūrali šviesa per tuos pačius atrijus įleidžiamą ir į pirmame aukšte esančius techninius 
koridorius.  

Pirmame korpuse numatytas administracijos ir IT blokai. Pagal pastato perimetrą numatomos darbo zonos, o centrinėse 
dalyse sukoncentruojamos tamsios patalpos, kaip montažinės ar sandėliai.  

Antrame korpuse numatytas studijų blokas su apšvietėjų kambariu ir aparatinėmis su tiesioginiais langais į sales. Darbuotojai 
patenka į aparatines su liftu arba šalia esančiais laiptais. 

Trečiame korpuse numatytas naujienų blokas, kur pasato perimetru projektuojamos darbo zonos su natūraliu apšvietimu, o 
centrinėje dalyje numatomos tamsios patalpos kaip salės, sandėliai ir sanitariniai mazgai. Šis korpusas yra sudalintas į tris 
dalis. Pietinėje dalyje numatyta radijo naujienų tarnyba su atskiru išėjimu į pirmame aukšte esantį specialiojo transporto 
garažą. Centrinėje dalyje numatytas LRT internetinio portalo, o šiaurinėje dalyje - TV naujienų tarnybos.  
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TREČIAS AUKŠTAS 

Trečiame aukšte pirmame korpuse numatytas radijo blokas. Pagal korpuso perimetrą numatomos darbo zonos, o centrinėse 
dalyse numatomos studijos ir montažinės su sandėliais. Taip pat aukšte numatomas didelis aitrijus, kuris įleidžia šviesą į 
antro aukšto administracinį bloką.  

 
COKOLINIS AUKŠTAS 

Cokoliniame aukšte projektuojama darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelė. Prie rampos numatomos dviračių ir be 
motorio transporto saugyklos su persirengimo bei dušų patalpomis. Taip pat šioje zonoje numatomas patekimas į bendrą 
virtuvę. Iš požeminio aukšto darbuotojai per holą su laiptais arba liftu gali patekti į pirmą aukštą, o toliau ir į kitus pastato 
korpusus. 

Iš holo darbuotojai gali patekti į TV programos departamento korpusą, kur pradžioje yra numatytas departamento valdybos 
skyrius. Prie jo yra universali studija, kuri turi atskirą įėjimą iš požeminės aikštelės. Pagal pastato perimetrą numatomos  
skirtingų skyrių darbo zonos. Departamento viduje yra persirengimo kambarys darbuotojams ir poilsio virtuvė. Taip pat 
centre  numatomas svečių paruošimo zona, į kurią atskirai galima patekti iš požeminės aikštelės. Prie šios zonos numatoma 
repeticijų salė bei stilistų dirbtuvės. Gilesnėje dalyje numatoma centrinė aparatinė bei TV technikos ir gamybos skyriai.  

 
STOGAS 

Ant pastato stogo numatoma bendra laisvalaikio zona skirta pastato darbuotojams. Patekti į ja galima arba su liftu iš pastato 
centrinio holo arba laiptais. Ant pastato stogo numatomos skirtingos laisvalaikio ir sporto zonos bei techniniai įrenginiai su 
evakuaciniais išėjimais. 

 

10. INTERJERAS 

 
KONCEPCIJA / UNIVERSALUS DIZAINAS 

Universalus, nesenstantis, modernus interjeras. Aiški funkcija, taisyklingos geometrijos objektai ir tūriai nekomplikuoja 
erdvės – ji išlieka universali pokyčiams, prisitaikanti pagal poreikius, suderinama su besikeičiančiomis tendencijomis. Klasika 
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tapęs spalvinis derinys (balta, pilka, natūralus medis) yra šviesus ir šiltas, kuria imlią kintantiems interjero objektams aplinką. 
Dinamiškumas interjere kuriamas struktūromis, plokštumų gyliais, reljefais. Žaidžiama su grafiškais dekorų lygiais, kuriama 
ornamentika, sienos formuojamos iš medinių tašelių su tarpais sklindantiems aidams sumažinti. Visa tai yra stipriai 
papildoma ir pabrėžiama natūralios saulės šviesos, sklindančios pro vitrininius langus ir atrijaus erdvę bei dirbtinio 
apšvietimo pagalba. Interjeras gyvas, keičiantis paros metui keičiasi ir jo išraiška – šešėliai, šviesos dėmės ir atspindžiai 
keliauja ir keičia kryptis. 

Aiškus viešosios ir privačios erdvių atskyrimas kryptimis nuo pagrindinio įėjimo į dvi puses, tačiau vizualiai medžiagomis ir 
bendriniais dizaino sprendiniais tuo pačiu suvienijamos į visumą. LRT studijos pagrindinis veidas ir registratūra yra 
įrėminama dviejų įspūdingų laiptinių, kurios atveria matomumą į pastato gylį, lankytojų ir darbuotojų judėjimą ir gyvenimą 
bei pabrėžia itin didelį patalpų aukštį. Patekimo į filmavimo sales hole, atrijaus zonoje, išlaikomas maksimalus 
permatomumas, pasitelkiant stiklą, optiškai praplatinant ir apjungiant erdves bei išsaugant kuo didesnę šviesos sklaidą. 
Siekiama sukurti kuo daugiau bendro naudojimo erdvių, kurios galėtų tarnauti įvairioms funkcijoms - nuo lankytojų srautų 
valdymo iki papildomų zonų parodoms ar renginiams. 

 
MEDŽIAGOS 

Interjeras numatomas iš natūralių šiltų medžiagų siekiant sukurti kuo jaukesnę atmosferą darbui. Naudojama medžio ir 
betono kombinacija. 

Minėtasis spalvinis derinys – nekintantis, keičiama tik medžiagų bazė ir jos savybės. Rinktos ilgaamžės ir didelį atsparumą 
turinčios medžiagos, išlaikant jų natūralumą, atsisakant netvarių ir trumpalaikių sprendimų. 

Baltą spalvą atstoja sienų dažai, balintas betonas, dažytos MDF baldinės plokštės, metaliniai turėklai, šviestuvai. Visos 
medžiagos visumoje atrodo vieningai, o iš arti stebint - dėlioja turtingą struktūrinę paletę, nuo lygių iki grublėtų, margų 
paviršių. Natūralaus medžio paviršiais išryškinami didžiausi ir svarbiausi interjero akcentai, tai objektai atliekantys tiek 
dekoro, tiek praktinę funkcijas (laiptai – patekimas į kitas erdves, prisėdimo vieta, įvaizdžio siena – panaudojant skirtingą 
beicą ir plokštumų gylį, integruojamas LRT studijos logotipas, ir t.t.). Pilka spalva dominuoja grindyse, naudojama terazo 
betoninė danga, įvedanti margumo, bei užmaskuojanti nešvarumus – tikslas kuo ilgiau išlaikyti estetinę patalpų išvaizdą. 
Kitos pilkos plokštumos derinamos su metalo spalva, derinami blizgūs ir matiniai paviršiai. 

Darbo zonose grindims naudojamos kilminės medžiagos, o kabinetų atskyrimai formuojami iš stiklinių pertvarų. Baldai ir 
sienos numatomi su garsą slopinančiomis savybėmis. Pagrindinėse erdvėse numatomos laukimo ir poilsio zonos su TV 
ekranais. 

 
INOVACIJA / APŠVIETIMAS / TECHNOLOGIJOS 

Visa pastato inžinerija, vėdinimas, šildymas, apšvietimas, elektra, kt.  – apjungiami šiuolaikinėmis protingomis pastatų 
sistemomis. Tai leidžia manipuliuoti sprendiniais ir juos keisti nesiimant stambių atnaujinimo darbų, taupo laiką ir kitus 
resursus. Sistemos taip pat reaguoja į metų laiką, paros metą, žmogaus būvį ir prisitaiko savo intensyvumu. Numatomas 
aukštesnės patalpos, kad būtų galimybė naudoti pakeliamas grindis. Pasikeitus patalpų poreikiui, tai leidžia lengvai 
modifikuoti aukšto patalpų išklotinę negriaunant pertvarų.  

 
9 pav. Pakeliamų grindų schema 

Apšvietimo sprendiniai pasirinkti dviejų tipų – lokalūs ir bendriniai. Bendra šviesa pasiekiama linijiniais LED šviestuvais, 
montuojamais prie lubų konstrukcijų, minimaliai matomi, tačiau kuria savitą linijinę grafiką, derančią prie kitų interjero 
grafinių elementų. Ir pakabinamais apvaliais šviestuvais – jie dekoruoja aukščiausias erdves ir joms užduoda aiškią ritmiką. 
Lokali šviesa kuriama dvejopai: nišiniu ir baldiniu LED apšvietimu, apšviečiant konkrečias plokštumas, bei mobiliais 
šviestuvais - pastatomi toršerai, stalinės lempos - labiau naudojami aktyviosiose bei poilsio zonose. 
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11. PASTATO MEDŽIAGŠKUMAS 
Pastato fasadas numatomas iš kasetinės fasado sistemos, kuri yra formuojama iš aliuminio kompozito. Naudojama balto 
matinio aliuminio ir šviesaus žalvario atspalvių kombinacija. Langams naudojamas stiklas su saulės kontrole. Kasetiniam 
fasadui naudojami berėmiai stiklai. Salių fasadas yra aklinas ir fasadinės kasetės čia naudojamos su dažyto stiklo elementais. 
Pirmame aukšte naudojami aliuminiu kaustyti medinio rėmo langai. 

 

 

 
10 pav. Pagrindinio įėjimo vaizdas nuo S. Konarskio g. 

12. PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI 
Cokolinis aukštas projektuojamas iš monolitinių sienų (kur remiamasi į gruntą) ir surenkamų gelžbetonių perdangų. Visi kiti 
aukštai projektuojami iš surenkamų gelžbetoninių elementų. Gembinė statinio konstrukcija projektuojama iš metalinių 
elementų su monolitinėmis perdangomis. Pargininės nešančios konstrukcijos - gelžbetonio kolonos, monolitinės evakuacijos 
ir liftų šachtos, kas leidžia lengvai keisti patalpų konfigūracijas. Patalpose su dideliu tarpatramiu naudojamos metalinės 
santvaros, o atrijuose naudojama klijuoto medžio sijos. Langai numatomi mediniai kaustyti aliuminiu. Pastato fasadai 
projektuojami iš surenkamų kasetinių fasadų sistemos.  Vidinės pertvaros numatomos iš gipskartonio karkaso su pagerinto 
garso izoliacija. 

Pamatų tipas bus parinktas atlikus geologinius grunto tyrimus. 
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13. PASTATO INŽINERINIAI SPRENDIMAI | TVARIEJI SPRENDIMAI 
Energinis taupumas bus pasiektas panaudojant efektyvius fasadinius sprendinius: pastato architektūrinė forma leidžia 
efektyviai išnaudoti įvairūs atsinaujinančius šaltinius kaip fotovoltiniai elementai, lietaus surinkimas, geoterminio šildymo 
sistemos. Numatomos pastato protingos sistemos, leidžiančios kuo optimaliau išnaudoti pastato energetinius išteklius. 
Siekiama aukštų standartų statybos ir projektavimo stadijose, naudojant sertifikuotas, aplinkai draugiškas, vietinės kilmės 
medžiagas, užtikrinant patalpų komfortą ir akustiką, pilnai pritaikant pastatą žmonėm su negalia, įvairiam transportui, 
numatomas efektyvus energijos ir kitų resursų stebėjimas, eksplotavimas bei atliekų tvarkymas. 

Siūloma naudoti geoterminę šildymo sistemą – kaip pagrindinį šilumos ir vėsos šaltinį. Šalčiausiomis metų dienomis 
trūkstamą šilumos dalį galima paimti iš miesto šilumos tinklų. Kiekviena pastato zona turi atskirą termostatą. Vandeninis 
grindinis šildymas yra efektyvi priemonė naudojanti žemos temperatūros šilumą ir vėsą gaunamą iš geoterminės sistemos. 
Grindinis šildymas leidžia lanksčiai planuoti ir naudoti erdves, kuriose nėra radiatorių ar konvektorių. Vidinis atrijus 
naudojamas kaip natūrali vėdinimo sistema, kuri vasarą pastatą aušina, o žiemą - sukuria šilumos masę, mažinančią pastato 
šildymo poreikį. Siūlome naudoti vėdinimo įrenginius su integruotais šilumos siurbliais. Sistema suteikia galimybę naudoti 
šildymą šaltuoju metų laiku ir vėsinimą šiltuoju metų periodu. Šildymui reikalingas šildymo kaloriferis, kad prie žemų 
temperatūrų veiktų šildymo funkcija. Tikslūs ŠVOK sprendiniai bus numatyti techninio projekto stadijoje atlikus atitinkamus 
tyrimus, bet didelio užimtumo patalpose - darbo zonose pirmenybė bus teikiama efektyvioms, maksimalų komfortą 
užtikrinančioms pasyvioms sistemoms - šalčio sijos, radiatoriai, o kintančio užimtumo patalpose bus numatyti dinamiškai 
reaguojančios sistemos. 

Apšvietimą visame pastate numatoma įrengti protingą, reaguojantį į patalpų užimtumą, apšviestumą dienos metu bei 
galimybe pačiam naudotojui reguliuoti pagal savo reikalavimus.  
Sumažinti saulės perkaitinimo efektui fasadų kasetėms naudojami piliastrai bei integruotos žaliuzės. 

Pastate karštas vanduo planuojamas ruošti centralizuotai, saulės kolektoriai siūlomi kaip papildomas šaltinis skirtas vandens 
šildymui. 

Vandentiekiui numatyta vandens surinkimo sistema, kuri aprūpins tualeto bakelius bei čiaupus vandeniu, taip tausojant 
aplinką ir resursus. Tualetų bakeliai ir vandens sensoriniai čiaupai numatomi su taupančiomis sistemomis. 

 
PENKTASIS FASADAS 

Siekiant suformuoti estetišką penktąjį fasadą stogas formuotojams kuo švaresnės kompozicijos. Ant dviejų tūrių, greta 
nuvažiavimo į Geležinio vilko g., numatomos bendro naudojimo terasos su skirtingų paskirčių zonomis (sporto, poilsio, 
laisvalaikio). Kad išlaikyti švarų estetinį pastatų vaizdą tūriu centruose numatomi techniniai blokai, aplink juos saulės 
kolektorių žiedai.  Ant stogų tūriu, parametru numatyta žalia zona, kur sodinami mažai priežiūros reikalaujantys augalai.  

Kiekvienam tūriui atskiras techninis blokas leidžia optimaliau - kiekvienam tūriui, pagal poreikius, naudoti energiją, mažinti 
įrengimo kaštus dėl didelių atstumų, užtikrinti eksplotavimo kokybę. Optimaliam mikroklimatui užtikrinti siūloma naudoti 
automatinę išmaniąją inžinerinių įrenginių bendrą sistemą. 
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11 pav. Penktojo fasado zonų schema 

 

14. PASTATO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI  
Evakuacija numatoma per laiptines arba tiesiogiai iš patalpų į lauką arba ant stogo. Pastate numatyta pakankamai tiesioginių 
išbėgimų į lauką. Evakuacinių laiptų maršų plotis nemažesnis nei 1,20 m. Dūmams šalinti masinėse žmonių susirinkimo 
vietose numatoma mechanika. Vidaus gesinimui numatomi gaisriniai čiaupai, o lauko - hidrantai. Gaisrininkų automobiliai 
galės privažiuoti iš visų pastato pusių. 
 

15. SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI (STATINIŲ) RODIKLIAI  
 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 
I SKLYPAS 
1. Sklypo plotas m2 31 937 

 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas koef. 1,10 
 

3. Sklypo užstatymo tankumas % 42,7 
 

4. Sklypo užstatymo plotas m2 13 658  
5. Antžeminių aikštelių vietų skaičius vnt. 40  
6. Požeminių aikštelių vietų skaičius vnt. 223  
7. Antžeminių dviračių stovėjimo vietų skaičius vnt. 50  
8. Požeminių dviračių stovėjimo vietų skaičius vnt. 40  
II PASTATAI 
1. Pastato bendras plotas m2 35171,91  

2. Pastato naudingas plotas m2 35171,91 
 

3. Aukštų skaičius vnt. 3 + cokolinis 
aukštas 

4. Pastato aukštis m 20 
 

5. Energinio naudingumo klasė  A++ 
 

6. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  1 
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