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1. URBANISTINĖ IDĖJA  

Siūlomu Lietuvos nacionalinis radijo ir televizijos būstinės rekonstravimo projektu norima ne tik 
išspręsti organizacijos poreikius, sukurti šiuolaikišką pastatą, bet ir formuojant erdvinius- 
tūrinius sprendimus sukurti integralią tačiau ženklišką ir gerai atpažįstamą kompleksą. S. 
Konarskio g. 49 sklypas padalinamas į zonas A ir B, projektuojama sklypo A dalyje, kuris 
užima 3,1937 ha. Pagrindinis iššūkis išpildyti bendrąjame plane reikalaujamus 50% želdynų 
tampa savotiška idėjos ašimi – nenumačius želdintų stogų šis reikalavimas tampa 
neįgyvendinamu. Mūsų siūloma idėja tarsi dialogas tarp Vingio parko želdynų masės 
pereinančios į urbanizuotą teritoriją. Žemės architektūros pagalba kuriama dviejų skirtingų 
aukščių žalių tūrių kompozicija apkabinanti didžiųjų salių erdvinius elementus. Prie S. 
Konarskio g. sukuriamas ažūrinis tūris/ instaliacija siekiant sukurti vientisą gatvės užstatymo 
liniją, tačiau išsaugoti ten augančius brandžius medžius. Lenktas tūris kaip takas skiria 
„žaliąją“ parko/ vidinio kiemo erdvę ir viešą, oficialesnę pastato prieigų zoną.    
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2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA. 

Norint suteikti Nacionalinei radijo ir televizijos būstinei ženklišką gerai atpažįstamą įvaizdį 
pasirinkta  „žemės architektūros“, kartu bandant panaudoti Lietuvos tradicijas atitinkančias 
medžio konstrukcinių elementų kombinacija. LRT būstinė tampa Vingio parko ir tąsa, todėl 
formos išraiška – žalio tako idėja, jungianti parką su urbanizuota teritorija, pereinanti į medžio 
struktūrą taip užbaigiant kompoziciją. Erdvinis medžio konstrukcijų tūris ties S. Konarskio 
gatve tarnauja kaip perimetrą ir vidinę erdvę formuojantis elementas, nepažeidžiant 
reikalavimo išsaugoti želdynus (pgr. beržai) bei paslepiantis sunkaus transporto įvažiavimo 
vietą. Akivaizdu skirtas ypač didelis dėmesys penktajam pastato fasadui. Pastato fasado 
monotonišką medžio konstrukcijų sudalinimą pagyvina antrojo vidinio fasado įvedimas, 
imituojantis pastato vingį. Naudojami specialios  technologijos išskaidrėjantys stiklai, kurių 
pagalba, galima vientisai sujungti stiklo ir aklinų zonų jungtis. 
 
 

 
 
 

3. SKLYPO FUNKCINĖ SCHEMA. 

Pastato statybos zona minimaliai koreguojama nurodyta 50% užstatymo zona konkurso 
techninėje užduotyje. Visų pirma tai padiktuoja poreikis turėti >50% želdynų. Reikia įvertinti, 
kad likusi teritorijos dalis, nėra pilnai apželdinta, - reikia vertinti saugomą Radijo pastatą, 
privažiavimus, poreikį įrengti svečių parkavimo aikšteles, taip pat prieigoms, kur būriuojasi 
pastato lankytojai įrengiamos iš kietų dangų. Be to reikia įvertinti, kad konkurse numatytoje 
statybų zonoje reikia suprojektuoti privažiavimus sunkiajam transportui, gaisriniam 
automobiliui.  
Todėl įvertinus šiuos aspektus pasirinkta nežymiai koreguoti užstatymo vietą. Pastato forma 
sukuria dvi labai aiškias erdves – vidinis parkas, žalia poilsio erdvė, bei komplekso prieigos – 
aikštės tipo, formalesnė vieša erdvė.  
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4. PĖSČIŲJŲ, BEMOTORIO TRANSPORTO, TRANSPORTO JUDĖJIMO BEI PARKAVIMO 

SPRENDINIAI. 

Patekimui į kompleksą planuojama išnaudoti esamas transporto jungtis. Pietvakarinėje sklypo 
dalyje numatytas patekimas sunkiajam transportui, mobilioms TV studijoms, įvertinti reikiami 
įsukimo radiusai patogiam manevravimui, numatoma galimybe 16 m ilgio autotransporto 
priemonėms įvažiuoti į didžiąsias TV studijas, taip pat numatomas didžiausių transporto 
priemonių apsisukimas ties dekoracijų sandėliu. Vidutinio dydžio transporto priemonės ir 
gaisrinis automobilis turi galimybę kompleksą apvažiuoti ratu. Darbuotojams numatytas 
centrinis įvažiavimas į požeminę automobilių saugyklą, taip pat dviračių saugyklą. Sklypas 
aptveriamas, numatomi patekimai per apsaugos postą.  

5. DANGŲ KONCEPCIJA. 

Sklypo dangoms parenkamos ilgaamžės medžiagos, tokios kaip granitas. Stogo terasoms 
naudojamas medis. Naujojo komplekso požeminė jungtis su Radijo pastatu išryškinama 
matinio stiklo stogu, vakare suteikiančiu jaukaus apšviestumo įspūdį. 

6. ŽELDYNAI 

Zonoje tarp S. Konarskio g. ir komplekso saugomi visi brandūs medžiai. Kol nėra atliktas 
detalus medžių būklės įvertinimas sprendiniai numatomi siekiant juos išsaugoti. Kaip parko 
tąsa pasirinktas želdintas stogas, konkretus jo apželdinimo sprendinys – žolė, arba mažiau 
priežiūros reikalaujantys šilokai. Šiaurinė sklypo dalis bei želdintos terasos skirtos darbuotojų 
poilsiui, esami želdynai genimi kiek tai reikalauja poreikis pagerinti jų būklę, šalinami pažeisti, 
sergantys medžiai. Apželdinimui parenkamos lengvai prižiūrimos, neinvazinės augalų rūšys. 
 

7. TERITORIJOS APŠVIETIMO SPRENDIMAI. 

Viešoje pastato erdvėje numatomos vietos lauko meno skulptūrų parkui. Mūsų įsitikinimui vieši 
pastatai turi tapti savotiška terpe kitų meno šakų, ne vien architektūros puoselėjimui.  Jaukų 
apšvietimą galima sukurti išnaudojant želdynų bei meno instaliacijų pašveitimą. Pagrindinis 
įėjimas akcentuojamas šviečiančių grindų pagalba. Likusi sklypo teritorija apšveičiama 
minimaliai, taip užtikrinant tinkamą bioįvairovės esančios greta parko aplinką.  

8. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

Viešoje erdvėje numatomas vandens fontanas, meno parkas, suoliukai lankytojams. Dviračių 
saugykloms lauke numatomi stogeliai apsaugai nuo kritulių.  
 



VINGIS 

 

 
 
 
 
 
 
 

9. TERITORIJOS TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS 

Teritorijos ir stogų dalį stengiamasi išnaudoti maksimaliai padidinti želdynų procentą, taip 
sumažinant lietaus vandens surinkimo poreikius. Automobilių vietų skaičius sumažintas iki 
programoje numatyto minimumo, skatinamos alternatyvios patekimo priemonės, papildomai 
nei normose numatoma elektromobilių statymo vietų.  Vengiama invazinių augalų rūšių 
apželdinimo, taip pat želdinimo reikalaujančio papildomų eksploatacinių sąnaudų. 
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10. TERITORIJOS ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS 

Pastato teritorija, patekimai į planuojamą kompleksą sprendžiami vertikalinio planavimo 
priemonėmis, kad būtų užtikrintas visų visuomenės grupių lengvas patekimas į pastatą. 
Vengiama lauko laiptų teritorijoje (išskyrus patekimą ant stogo terasos).   
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11. PASTATO FUNKCIJA 

Pagrindines funkcines zonas galima būtų išskirti aukštais: -1 aukštas automobilių saugyklos, 
techninės patalpos  (kurių plotų nematome programos poreikiuose). Tokio tipo pastatui bus 
reikalinga pirma elektros tiekimo kategorija, dideli vėdinimo pajėgumai ne tik administracijai, 
salėms, bet ir dideliam kiekiui serverinių. Panašaus dydžio administraciniam pastatui techninių 
patalpų poreikis būtų apie 3000 m2, tačiau įvertinus LRT veiklos specifiką numatomi papildomi 
patalpų kiekiai, kurie gali būti koreguojami vystant projektą.  
Pirmas aukštas skirtas patekimo, techninio aptarnavimo, kavinės skirtos išorės lankytojams 
bei gamybos funkcijai. Bendrai patalpos grupuojamos griežtai laikantis techninėje užduotyje 
nurodytų reikalavimų, taip pat bendro ploto skirto patalpų grupėms svyravimai neviršija 
sąlygose numatytiems 10%.  
Antras aukštas pagrinde skirtas TV naujienų ir LRT.LT portalo veiklai, news room numatomas 
antrame aukšte kaip likusios pastato dalies širdis, patalpos grupuojamos apie atriume esantį 
News room iš kurio sukuriamas lengvas patekimas su likusiomis pastato funkcijomis. 
Trečias aukštas skirtas Radijo patalpoms. Administracijai numatytas papildomas ketvirtas 
aukštas. Vienintelis pakeitimas projektuotojo inciatyva yra kabinetų grupavimas. 10 m2 ploto 
kabinetai šiuolaikiname pastate yra per mažas, kad užtikrinti optimalius pastato gylius ir 
natūralų apšveitimą, todėl tam tikri kabinetai jungiami į didesnius 2-3 darbuotojams skirtus 
kabinetus. Saugomame Radijo pastate išsaugant vertingasias savybes numatoma įrengti liftus 
universaliems poreikiams tenkinti.  Ardomos tik nelaikančios pastato pertveros, numatomos 
minimalios angos reikalingos komunikacijoms ir praėjimui į naujajį kompleksą. Pastatas 
pritaikomas viešajai fukcijai, - muziejui, edukacinėms erdvėms, bendradarbystės erdvei.  
 

 
 

12. DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS 

Komplekso darbuotojų patalpų funkcinis išdėstymas atliktas griežtai laikantis techninėje 
specifikacijoje keltų reikalavimų. Papildomai patogus susisiekimas tarp skyrių numatytas 
judėjimo ratu aplink News Room atriumą. Salių aptarnavimui numatyti platūs koridoriai iki 
sandėliavimo patalpų. Žurnalistams numatomas patogus patekimas iki mobilių studijų iš žinių 
tarnybų patalpų. San. mazgai ir virtuvėlės, vertikalūs ryšiai išdėstyti taip, kad būtų kuo 
patogiau pastato naudotojams.  
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13. PASTATO MEDŽIAGIŠKUMAS 

Pastato eksterjerui numatytos medžiagos, želdintas stogas, kombinuota medžio/aliuminio 
fasadų sistema, apdailinis betonas. Interjere dominuoja jaukumą, įkvepiančią aplinką 
sukuriančios medžiagos, šiuolaikiškas grafinis žymėjimas. Salės interjerai numatyti gerų 
akustinių savybių, baldiniai sprendimai mobilūs, leidžiantys lengvai transformuoti ir pasiūlyti 
skirtingus laidų siužetus. Patalpos ir koridoriai kuriais transportuojamos dekoracijos ir įranga 
parinkta iš ilgaamžių ypač patvarių medžiagų.   
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14. PASTATO TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS 

Pastatas suprojektuotas vadovaujantis tvariųjų pastatų standartais. Šiuo kompleksu siekiama 
kiek įmanoma sumažinti Co2 “foot print”, naudojamos kokybiškos, natūralios žaliavos. 
Energetinė pastato klasė leis sutaupyti resursų pastato eksploatacijai. Želdintas stogas 
padeda sumažinti lietaus nuotekų surinkimo poreikius. Sklypo ir transporto sprendiniai 
numatomi laikantis aukščiausių tvarumo standartų.  

15. KONSTRUKCIJOS 

Pastate numatomi gręžtiniai, požeminės attraminės sienos monolito. Perdangos surenkamo 
gelžbetonio. Karkasui siuloma naudoti medžio konstrukcijas, didesniems tarpatramiams – 
kombinuotos medžio/plieno stuktūrinės sijos. 

16. PASTATŲ ESMINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI 

Pastato šildymui siūlome naudoti šilumos siurblius. Vėdinimo sistema kombinuota, salėms 
naudojami plyšiniai vandens VRV fankoilai, administracinėje dalyje – šalčio sijos. Stiklo 
fasadai nuo perkaitimo apsaugomi skaidriais fasadiniai roletais. Elektos energijos poreikius 
užtikrinti tvariu būdu  siūloma naudoti saulės jėgainių parkuose gaminamą elektrą. Pirmai 
elektros kategorijai užtikrinti numatoma Upsu ir Dyzelgeneratoriaus patalpa.  

17. GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI 

Rekonstruojamam pastatui naudojamas rizikos vertinimas, leidžiantis pastatą įvertinti daug 
platesniam rizikų spektre. Komplekse numatomi normas atitinkantys evakuaciniai keliai. Visu 
pastato perimetru suprojektuotas gaisrinės mašinos apvažiavimas. Patalpų gesinimui 
numatomas gesinimas garu, automobilių saugykloje vandeninis.   

18. PASTATO ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS 

Pastatas suprojektuotas vadovaujantis universalaus dizaino principais. Pastate numatyti 
patogūs praėjimai, pakankamas kiekis liftų, individualių poreikių turintiems asmenims pritaikytų 
san. mazgų. Stogo terasą lauke pasiekti numatomas keltuvas. 
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19. ETAPIŠKUMAS 

Projekte numatyti du statybų etapai pavaizduoti schemoje. 
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20. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 
 KIEKIS MATO 

VIENETAS  
PASTABOS 

 
SKLYPAS 
S. Konarskio g. 49, Vilnius 
 

   

Sklypo plotas 6,1961 ha  

Sklypo teritorijos dalis - A 3,1937 ha Konkurso teritorija 

Sklypo teritorijos dalis - B 3,0024 ha  

    

Sklypo užstatymo intensyvumas 0,76 Koef. Skaičiuojama 
konkursinei teritorijai 
A 

Sklypo užstatymo tankis 44,18 % 

 
I ETAPAS 
Naujasis LRT pastatas 

   

Pastato bendras plotas 31 832,61 m2  

Pastato antžeminis plotas 19 801,71 m2  

Pastato požeminis plotas 12 030,90 m2  

Pastato užstatymo plotas 11 871,00 m2  

Pastato aukštų skaičius 4 vnt.  

Pastato aukštis 21,80 m  

Pastato antžeminis tūris 178 830,00 m3  

 
II ETAPAS  
Rekonstruojamas Lietuvos nacionalinio radijo pastatas 

Pastato bendras plotas 5 120,71 m2 (Buvęs 4 963,85 m2) 

Pastato antžeminis plotas 4 408,52 m2 (Buvęs 4 408,52 m2) 

Pastato požeminis plotas    555,33 m2 (Buvęs 398,47 m2) 

Pastato užstatymo plotas 2 237,00 m2 (Buvęs 2 078,00 m2) 

Pastato aukštų skaičius 4 vnt.  

Pastato aukštis 21,30 m  

Pastato tūris 28 656 m3  

    

Automobilių skaičius 
(Požeminė stovėjimo aikštelė) 

201 Vnt.  

Automobilių skaičius 
(Svečių stovėjimo aikštelė) 

25 Vnt. Lauko aikštelė 

Automobilių skaičius 
(Automobilių dalinimosi sistema) 

10 Vnt. Lauko aikštelė 

Automobilių skaičius 
(Elektromobilių įkrovos vieta) 

10 Vnt. Lauko aikštelė 

    

 
21. SĄMATA I IR II ETAPAI. 

 
Projektas parengtas vertinant galimybių studijoje parengtus įkainius, atsižvelgus į dabartinį 
statybų kainų pokytį. Reikia įvertinti, kad rengiant užduotį nebuvo vertinti techninių patalpų 
plotai, dideli elektros galios poreikiai.  
 
Pirmo etapo statybų kaina: 
Antžeminės dalies:  
 
19 800 m2 x 2500 Eur = 49 500 000 EUR be PVM 
 
Požeminės dalies: 
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12 030 m2 x 800 Eur = 9 624 000 EUR be PVM 
 
Viso: 59 124 000,00 EUR be PVM 
 
Antro etapo statybų kaina: 
 
5120 m2 x 1100 eur/m2 = 5 632 000,00 EUR be PVM 

 
 

 

 


