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Nagrinėjamas sklypas patenka į Neries upės dešiniojo kranto teritoriją. 

Šios teritorijos išskirtinė savybė - skersiniai pasikartojantys vizualūs ir 

funkciniai ryšiai jungiantys Konstitucijos prospekto ir upės slėnio erdves. 

Projektuojamo komplekso atviri ir pilni komercijos žemės aukštai kvies, 

trauks link upės taip įprasmindami paskutinį skersinį pėsčiųjų taką.

The project site is located in a right-side valley of river Neris. This area 

has a specific feature - recurrent transversal visual and functional links 

between Konstitucijos av. and the river valley.

Open and inviting groundfloor of the new complex will guide pedestrians 

towards the river valley and validate tha last transversal pedestrian axis.

SKERSINIAI RYŠIAI TRANSVERSAL LINKS

Nagrinėjamas sklypas yra Vilniaus Konstitucijos pr., prie senamiesčio 

artėjančioje jo dalyje. Sklypas driekiasi palei Lecho Kacynskio gatvę ir 

šliejasi prie pirmojo Kalvarijų gatvės kvartalo kiemų. Siaurąja į Konstitucijos 

prospektą žiūrinčia kraštine sklypas formuoja Jono Jablonskio skvero erdvę. 

Aplinkai būdingos plačios, neartikuliuotos erdvės.

The building site is located in the end of Vilnius Konstitucijos avenue as 

it approaches the oldtown. The plot stretches along Lech Kacynski street 

and adjoins the backyards of the first city block of Kalvarijų street. The 

narrow edge of the plot faces Konstitucijos avenue and frames Jonas 

Jablonskis square. Wide and unarticulated spaces are predominant in the 

surroundings.

SITUACIJOS SCHEMA  SITE SITUATION

 ĮVADAS
INTRODUCTION

 ĮVADAS
INTRODUCTION
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Iš esmės sklypas driekiasi tarp dviejų miestų: senamiesčio ir naujamiesčio. 

Šie miestai kalba skirtingomis urbanistinėmis ir architektūrinėmis kalbomis. 

Svarbiausias klausimas mums buvo toks: kokia architektūrinė kalba 

geriausiai jungtų šiuos du miestus, galėtų padėti jiems susikalbėti ir 

mažintų jų skirtumus?

Kitas svarbus klausimas mums buvo: kokia sklypą supančių erdvių prasmė? 

Kaip jas labiau išbaigti, paryškinant  jų savastį?

The plot is situated between the two towns: the oldtown and the newtown. 

They have different urban and architectural languages. The main 

question for us was: what architectural language could link these towns, 

what language would allow them to communicate and diminish their 

differences?

Another important question was: what is the purpose of the spaces that 

surround the plot? How could we complete them and highlight their 

character?

Siekdami atskleisti sprendinius santykyje su Konkurso tikslais, pasirinkome 

tokią šio teksto struktūrą kuri atitinka keturis Konkurso sąlygose nurodytus 

vertinimo kriterijus ir šiuos KRITERIJUS nusakančius aspektus. 

Aiming to reveal our design in relation to the purpose of this Competition, 

we structure the notes according to the four EVALUATION CRITERIA and 

aspects that explain them, as disclosed in the Competition conditions.

URBANISTINĖ IDĖJA
URBAN IDEA

 AIŠKINAMOJO RAŠTO SUDARYMO METODAS
METHOD OF THE EXPLANATORY NOTE STRUCTURE
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Urbanistinės struktūros logika ir pagrįstumas
Urbanistinė sprendimo logika atsiskleidžia žvelgiant į klausimą iš dviejų 

skirtingų lygių. 

VAIZDAS IŠ ŠOPENO G. 

The logic and soundness of the urban structure
The logic of urban design is best revealed while approaching the question 

from two levels.

Apatinis lygis. Svarbu atsakyti į  klausimą: kurio kvartalo dalis yra 

planuojamas sklypas- XX a. statyto naujojo miesto centro dalis ar 

Senojo Kalvarijų gatvės kvartalo dalis? Pasirinkome antrąjį atsakymą. 

Šis atsakymas diktavo sekančius erdvinio planavimo sprendinius: 1) 

artikuliavome sklypo perimetrą, 2) tarpus tarp naujų pastatų formavome 

atsižvelgdami į gretimų kvartalo kiemų dydį. 

The lower layer. It is important to decide whether the planned plot is part 

of the XX century new city center or that of the old Kalvarijos street city 

block. We embrace the second proposition. This decision dictated the 

following design solutions: 1) we articulate the plot perimeter clearly, 2) The 

gaps between the new volumes are shaped according to the scale of the 

backyards of the neighboring city block. 

Viršutinis lygis. Projektuojami pastatų siluetai turi įgauti aiškią logiką 

santykyje su Konstutucijos prospekto bokštų siluetų mase, nes sklype iš 

esmės formuojamas pietrytinis urbanistinės „kalvos“ šlaitas. Projektuojame 

taip, kad aukščiausia siūlomos kompozicijos dalis priartėtų prie 

Konstitucijos prospekto bokštų. 

Upper layer. The silhouette of the new building has to be clear in relation 

to the mass of the towers of Konstitucijos avenue, because the plot is 

located at the south-eastern „slope“ of the urban hill.  Therefore we place 

the highest point of the new volume at the proximity to the towers of 

Konstitucijos avenue. PASTATAS KAIP KVARTALO DALIS  BUILDING AS A PART OF THE CITY BLOCK

URBANISTINIŲ SPRENDINIŲ KOKYBĖ
QUALITY OF URBAN DESIGN

1 / / 1URBANISTINIŲ SPRENDINIŲ KOKYBĖ
QUALITY OF URBAN DESIGN
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Integralumas su kontekstu 
Pastatams pasiūlėme nuolaidžius stogus- taip suteikėme ekspresijos, 

pastatų siluetai tampa pastebimi ir įsimintini. Tuo pačiu tai užuomina į 

šlaitiškus senojo Kalvarijų kvartalo siluetus. 

Integrity with the context 
The proposed sloping roofs grant expression to the buildings, they are 

noticeable and recognizable. They also bear reference to the pitched 

roofs of the old Kalvarijų city block.

Reaguodami į aplinką atveriame po vieną  kiekvieno iš keturių tūrių sieną.  

Pilni dirbančių žmonių šviečiantys ofisų interjerai, jų vaizdas stiprina Jono 

Jablonskio skvero, Konstitucijos prospekto ir Lecho Kacynskio gatvės  

saugumą ir jaukumą.  Dauguma skaidriųjų fasadų atsukti į „dėkingas“ 

perkaitimo atžvilgiu puses.

One wall of each volume is opened up while reacting to the environment. 

The exposed luminous and teeming office spaces reinforce the security 

and coziness of J. Jablonskis square, Konstitucijos avenue as well as that 

of Lech Kacynski street. Majority of the glazed walls are oriented as to 

avoid overheating.

VAIZDAI PRO STIKLINES PASTATŲ SIENAS VIEWS THROUGH THE GLASS WALLS
ARCHITEKTŪRINIS MEDŽIAGINIS KONTEKSTAS THE CONTEXT OF ARCHITECTURAL MATERIALITY

URBANISTINIŲ SPRENDINIŲ KOKYBĖ
QUALITY OF URBAN DESIGN

1 / / 1URBANISTINIŲ SPRENDINIŲ KOKYBĖ
QUALITY OF URBAN DESIGN
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Išorės ir viešųjų erdvių sprendimai ir jų sąveika su esančia 
aplinka

Labai svarbu humanizuoti Lecho Kacynskio gatvės erdvę. Raktas į sėkmę 

galėtų būti supratimas, kad ši atkarpa  tampa svarbia pėsčiųjų trakto tarp 

Kalvarijų turgaus ir upės slėnio dalimi. Tuo tikslu pakaktų įrengti laiptus į 

Neries upės slėnį tarp Rapolo bažnyčios vienuolyno ir CUP daugiaaukštės 

automobilių aikštelės.

Lecho Kacynskio gatvė ateityje galėtų tapti jaukiu gyvybingu „žaliuoju 

bulvaru“, kviečiančiu Kalvarijų gatvės ir Naujojo miesto žmones link upės, 

paraleliai Baltojo tilto ašies traktui.

Kalvarijų gatvės kvartalas, kurio dalimi  tampa projektuojamas kompleksas, 

yra per didelis kaip tankaus miesto centro dalis, sunkiai apeinamas, todėl 

savo naujus tūrius dėstome taip, kad išsaugotume galimybę  įveiklinti 

kvartalą ateityje nauju horizontaliu pėsčiųjų pasažu, taip sujungiant Antano 

Juozapavičiaus gatvę su Konstitucijos prospektu ties Europos aikšte.

Quality of the design of external and public spaces and their 
interaction with the existing environment

The humanization of Lech Kacynski street is very important. The 

transformation of this segment into an important part of the pedestrian 

connection between Kalvarijos market and the river valley could be 

the key to success. Public stairway towards the valley of Neris between 

st.Rapolas monastery and CUP carpark is all that is needed to achieve this.

Lech Kacynski street could hereafter become the lively „green avenue“, 

guiding people from Kalvarijų street and the new town towards the river in 

paralel to the tract of the White bridge axis.        

The new city block, that is completed by the designed building is too big 

for the dense city center and too difficult to get around, therefore we 

place the new volumes keeping in mind the possibility of future shortcut 

between Antanas Juozapavičius street anf Konstitucijos avenue.  

LECHO KACYNSKIO GATVĖ KAIP SVARBAUS PĖSČIŲJŲ TRAKTO ATKARPA 
LECH KACYNSKI STREET AS A PART OF AN IMPORTANT PEDESTRIAN TRACT

PĖSČIŲJŲ JUNGTIES ATEITYJE GALIMYBĖ  THE POSSIBILITY OF FUTURE PEDESTRIAN SHORTCUT

Perimeter congestions between 
the red and building lines

Public courtyards for the future arcade Structure of internal courtyards 

URBANISTINIŲ SPRENDINIŲ KOKYBĖ
QUALITY OF URBAN DESIGN

1 / / 1URBANISTINIŲ SPRENDINIŲ KOKYBĖ
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Šaligatvis už sklypo ribos palei Lecho Kacinskio gatvę yra gana siauras, 

todėl, siekdami humanizuoti šios gatvės  erdvę, kai kur atitraukiame 

pastatų  užstatymo liniją -  taip „minkštindami“ gatvės erdvinę formą ir 

kuriame papildomas lauko veiklos galimybes  tarp šaligatvio ir pastato 

vitrinų. 

The sidewalk along Lech Kacinski street is rather narrow. We push back 

the building front in order to humanize this space and soften the spatial 

shape of the street. This step also creates additional possibilities for 

outdoor action between the sidewalk and the building entrances. 

Viešųjų ir komercinių erdvių patrauklumas ir prieinamumas
Išoriniai kvartalo perimetrai turi tapti kuo labiau atviri, kviečiantys, su eile 

naujų įėjimų, vitrinų- tam, kad skatintų  formuojamų gatvių gyvybingumą  ir 

pėsčiųjų Konstitucijos prospekte gausėjimą. Parterio parduotuvės neturėtų 

būti per didelės- geriau daugiau įėjimų, nes žmonės traukia žmones.

Projektuojami kiemai, natūralu, bus mažiau matomi iš gatvės, tačiau jie 

neturėtų tapti neprieinami: viename jų galėtų įsikurti gero restorano terasa, 

kiti kiemai tarnautų konferencijų kavos pertraukėlėms.

The attractiveness and accessibility of public and com-
mercial spaces 

The outer perimeter of the building should be open, inviting, pierced with 

new entrances and shop windows in order to promote the liveliness of the 

nearby streets and to increase the flows of pedestrians in the Konstitucijos 

avenue. The groundfloor retail should be of a smaller scale to create the 

sense of diversity and to promote the „people attract people“ principle. 

The backyards will naturally be less visible from the main streets, but 

they should retain accessibility. They could house a restaurant terrace or 

spaces for catering services during the conference intermissions.

KVARTALO PERIMETRO  ĮTUPSTAI  THE LUNGES OF THE OUTER PERIMETERPerimeter congestions between 
the red and building lines

Public courtyards for the future arcade Structure of internal courtyards 

URBANISTINIŲ SPRENDINIŲ KOKYBĖ
QUALITY OF URBAN DESIGN
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Eismo sprendinių racionalumas
Lecho Kacynskio gatvės atkarpa žemiau įvažiavimo į požeminį tunelį 

tampa akligatviu, todėl čia automobilių eismas ekstensyvus. Projektuojame 

įvažiavimą į rūsio automobilių eikštelę šios gatvės pačiame gale 

pietvakarinėje sklypo pusėje esančiame gatvės užsisukime. Tad ši atkarpa 

už kampo įgauna kompleksą aptarnaujančios pagalbinės atšakos statusą.

Patalpų aptarnavaimas bus galimas skirtingais būdais- sustojant 

prie gatvės durų ir iš požeminio autoparkingo. Aptarnavimo tipas ir 

intensyvumas priklausys nuo būsimų nuomininkų paskirčių. Numatoma 

galimybė įvažiuoti ir į kiemus. Gaisro saugos automobiliui siūlome 

pravažiavimą išilgai pietrytinio sklypo pakraščio.

Ofisų darbuotojų ir lankytojų srautai visiškai atskiriami nuo parduotuvių, 

restorano lankytojų srautų: abi patalpų grupės turi atskirus įėjimus. 

Parteryje taip pat projektuojame patalpas į kurias patenkama ir iš ofisų 

holo, ir iš lauko:  tai kavinė,  valgykla ir konferencijų patalpos. 

Rationality of traffic solutions
Lech Kacynzki street ends in a dead-end behind the entrance to the 

tunnel, therefore the car traffic here is extensive. We propose the entrance 

to the underground parking at the very end of this street. The section 

around the corner in the south-west end of the plot is considered auxiliary 

service yard. 

Service access can be organized from short term stops next to the 

entrance to the building or from the underground parking. Service 

intensity and type will depend on the type of tenants of the building. All 

the surrounding yards have transport access, passage for fire engine is  

provided along the south-eastern edge of the plot. 

The paths of the office employees and visitors are separated from those 

of the users of commercial areas, separate esntrances to the buildings 

are provided for these groups.  Several areas at the ground floor are 

accessible from the office halls as well as from the outside – that is a 

cofeteria, canteen and conference rooms.
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Architektūrinės idėjos aiškumas, originalumas, 
inovatyvumas

Projektuojamas kompleksas ilgąja kraštine  liečia senąjį Kalvarijų gatvės 

kvartalą, todėl svarbu atrasti ir pasiūlyti kvartalo architektūrinės kalbos 

tąsą. Architektūrinį seno ir naujo pokalbį bandėme režisuoti per   kiemų 

erdves,  silueto šlaitinį chrakterį, fasadų medžiagą, kompozicinę tūrių 

įvairovę.

Clarity, originality and innovation of architectural idea
The proposed complex adjoins the old Kalvarijų str. city block along 

its long edge, therefore it is important to find the continuation of its 

architectural language. We direct the conversation between the old and 

the new via the scale of the yards, sloping character of new sillhouettes, 

facade materiality and compositional diversity of the proposed volumes.

Pastatų kompozicija. Komponuojami keturi vienodo trapecinio plano ir 

trapecinio silueto tūriai. Komplekso silueto įvairovė pasiekiama pasukant 

keturis tūrius skirtingomis kryptimis. Viena siena kitokia, stiklinė. Senuose 

pastatuose dažna ugniasienė naujoje traktuotėje tampa stiklasiene.

Volume composition. The composition of designed building consists 

of four volumes with identical trapezoid plans and trapezoid sections. 

The variety of the silhouette is achieved by rotating the four volumes 

in different directions. One wall of each volume is glazed. A firewall, a 

common feature of the old buildings, is reinterpreted here as a glass-wall.

PASTATO PLANO VIRSMAS. SENA Į NAUJA THE MAKING OF THE BUILDING. OLD INTO NEW

FIREW
ALL

GLASS W
ALL

PASTATO PLANINĖ KONCEPCIJA LAYOUT  CONCEPT

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖ IR ATITIKTIS KONKURSO PROGRAMAI
ARCHITECTURAL QUALITY AND COMPLIANCE WITH THE CONTEST PROGRAMME

2 / / 2ARCHITEKTŪROS KOKYBĖ IR ATITIKTIS KONKURSO PROGRAMAI
ARCHITECTURAL QUALITY AND COMPLIANCE WITH THE CONTEST PROGRAMME
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Kiemų erdvės. Keturi tūriai formuoja tris nedidelius naujus kiemus.  Jų 

forma iracionali, plastiška, išsaugojami vertingi esami medžiai. Vidurinis 

kiemas skirtas restorano lauko terasai, per jį ateityje galėtų eiti pėsčiųjų 

pasažas. Kitus du kiemus  labiau naudoja  ofisų darbuotojai ir lankytojai, 

atvažiuoja čia dviračiais Kvartalo kiemų erdvinę struktūrą papildo ir 

išbaigia du atriumai, per kuriuos patenkama į ofisus, du kiemai, tik vidiniai.

Yard spaces. Four volumes form three minor new yards. Their shape 

is irrational and ductile, and enables preservation of valuable existing 

trees. The middle yard houses restaurant terrace. Public passage could 

traverse it in the future. Other two yards are  intended for the use of 

office employees and visitors, bicycle arrivals. The yard structure is 

complemented by two atrias. These two covered yards act as welcoming 

entrance spaces for the offices.

Silueto šlaitinis charakteris. Šlaitai būdingi senamiesčiui. Tuo pačiu, savo 

masteliu projektuojamo pastato išraiška tampa artima kaimyninių bokštų 

siluetams. Palėpės išnaudojamos techninei įrangai, stogo terasoms.

Sloping character of the silhouette. Gables and slopes are characteristic 

for the old town, while the scale if the sillhouette draws it closer to the 

towers of the nearby urban hill. Attic spaces are used for technical 

equipment and roof terraces.

Fasadų medžiaga. Fasadų apdailai siūlysime keramikos plytas. 

Pageidautina pilnavidurė plyta, tačiau galimi ir kiti lengvinantys 

sprendimai. Iš plytų formuojami piliastrai tarp langų. Iškišta plyta kuria 

raštą. Šaligatvio grindinio sprendimams taip pat ieškosime to paties vaizdo 

plytų. Stogus projektuojame analogiškos keramikos. 

Facade materials. We propose ceramic brick for facade cladding. Solid 

full brick is preferred, but other less heavy alternatives are also debatable. 

Pilasters between the windows are formed from brick. Protruting bricks 

compose pattern. Same brick is used for the sidewalk pavement. Roofs are 

also clad in ceramic.

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖ IR ATITIKTIS KONKURSO PROGRAMAI
ARCHITECTURAL QUALITY AND COMPLIANCE WITH THE CONTEST PROGRAMME
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ARCHITECTURAL QUALITY AND COMPLIANCE WITH THE CONTEST PROGRAMME

KIEMŲ ERDVINĖ STRUKTŪRA THE SPATIAL STRUCTURE OF THE YARDSPerimeter congestions between 
the red and building lines

Public courtyards for the future arcade Structure of internal courtyards 
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Pastatų planinių, funkcinių sprendinių racionalumas, 
pritaikomumas

Keturi vienodo plano ir pjūvio  tačiau skirtingo aukščio tūriai  jungiami 

poromis ir iš esmės tampa dviem pastatais, leidžiančiais kiekviename jų 

pasiekti 1700 m2 vieno aukšto naudingą plotą. 

Pagrindinis siekis planuojant pastato erdves- lankstumas, kuris leistų 

prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių. Tai įgyvendinti padeda pasirinkta 

konstrukcinė schema. Planuojant pastatą galima sukurti tiek atvirą biuro 

erdvę, tiek kabinetinę sistemą. Pastatas gali būti skirtas vienam nuomotojui 

arba aukštai gali būti skaidomi į įvairaus dydžio nuomojamus plotus.

Rationality and adaptability of the buildings’ functional and 
layout solutions

Four volumes, sharing the same plan and section, but differing in height, 

are connected in pairs and shape two separate buildings with 1700m2 of 

netto area per floor.

The flexibility that allows to adapt to the changing requirements, is 

our main incentive while designing interior spaces. Optimal structural 

scheme is necessary to achieve that. According to the requirements we 

program the possibilities of single or multiple offices per floor as well as a 

combination of open office spaces and cabinet spaces.   

TIPINIO AUKŠTOS PLANO SKAIDYMO GALIMYBĖS THE POSSIBILITIES OF THE TYPICAL FLOOR PLAN DIVISION
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Skirtingos funkcinės zonos dėstomos  sluoksniais: 1) požeminis 

autoparkingas, 2) gatvės lygyje numatomos prekybinės komercinės 

patalpos, įėjimai į ofisų holus,  3) virš jų- kompanijų ofisai, 4) pastogės 

aukšte numatomi VIP ofisai, stogo 100 m2 dydžio terasa, 5) palėpėse ties 

kraigais- techninė įranga. 

Tūrių moduliškumas sąlygoja kompoziciją išpildančių fragmentų 

pasikartojamumą, tuo pačiu - racionalumą.

Gatvės lygyje projektuojamos patalpos skaidomos ir nuomojamas 

skirtingiems operatoriams. Užtikrinami aiškūs vizualinai ryšaiai: gatvė - 

šaligatvis - erdvinai fasadų įtupstai - vitrina - interjeras.  Užtikrinamas 

lengvas visų patalpų pasiekiamumas.

The functional zones are layered vertically: 1) the underground parking, 

2) the retail areas and the office entrances are at the street level, 3) the 

tennant office spaces above 4) VIP offices with 100 m2 roof terraces in the 

loft floor, 5) the technical equipment in the attic spaces. 

The modularity of the designed volumes allow for the rational repetition of 

the building fragments. 

The retail spaces on the groundfloor are divided and intended for different 

operators. Clear visual connections are created between street - sidewalk 

– facade lunges – shop windows – interiors. The ease of access to all 

spaces is ensured. 

 

FUNKCINIS ZONAVIMAS FUNCTIONAL ZONING

RETAIL

RENTAL OFFICE

TECHNICAL EQUIPMENT

ROOF TERRACE
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Atitiktis programai (Projektavimo užduočiai)
Pateikiame lentelę su konkurso sąlygose nurodytais siektinais parametrais, 

papildydami ją šiame projekte pasiektais rodikliais.

Compliance with contest programme
Here we attatch a table with the prefered parameters from the 

competition task and the figures from our proposed design. 
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SKLYPAS

1. SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS \ INTENSITY iki 3,0 2,99

2. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS \ DENSITY iki 80% 55.3%

3. VYRAUJANTIS “FONINIS” AUKŠTŲ SKAIČIUS TERITORIJOJE
    INTENSITY

7 6

4. MAKSIMALUS AUKŠTŲ SKAIČIUS TERITORIJOJE nenurodyta 8

5. VYRAUJANTIS PASTATŲ AUKŠTIS METRAIS NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS 30 m 24 m

6. MAKSIMALUS PASTATO AUKŠTIS, METRAIS NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS 35 m 35 m

PATALPŲ PASKIRSTYMAS IR KITI RODIKLIAI

1. SKLYPO PLOTAS 6 430 m2 6 430 m2

2. BENDRAS ANTŽEMINĖS DALIES PLOTAS iki 19 290 m2 19 250 m2

3. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ BENDRAS PLOTAS ~ 16 000 m2 14 050 m2

4. MAITINIMO PASKIRTIES PATALPŲ BENDRAS PLOTAS

~ 2 600 m2

790 m2

5. PREKYBOS/PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPŲ BENDRAS PLOTAS 1 100 m2

6. KONFERENCIJŲ SALIŲ BENDRAS PLOTAS 470 m2

7. PIRMO AUKŠTO PATALPŲ AUKŠTIS IKI LUBŲ min. 4,50 m 4,60 m

8. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ ŠVARUS AUKŠTIS min. 2,80 m 2,80 m

9. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO PATALPŲ AUKŠTIS min. 2,30 m >2,30 m

10. MINIMALUS AUTOMOBILIŲ VIETOS PLOTIS POŽEMINĖJE AIKŠTELĖJE min. 2,75 m 2,75 m

Numatomi ir pageidaujami orientaciniai rodikliai

Expected and proposed indicators
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Minimalus energijos suvartojimas
Komplekse projektuojami du atriumai. Atriumas- tais pastato centrinė jungianti erdvė, 

kurioje projektuojame atvirus laiptus, želdinius. Jis skirtas reprezentacijai ir rekreacijai, jį 

supa kavinė ir susitikimų kambariai. 

Atriumas taip pat suteikia galimybę efektyviam natūraliam vėdinimui, apšvietimui.

Kitas energiją taupantis sprendimas- fasaduose naudojame plytų piliastrus.  Tai 

sustambintos vartikalios žaliuzi, kurios, mesdamos šešėlį, kai saulė į fasadą šviečia 

horizontaliu kampu, ženkliai mažina patalpų perkaitimo tikimybę

Minimum energy consumption
Two atriums are proposed in the design. The atrium is the central connecting space. It 

has a representational and a recreational function. Open staircases, direct access to 

cafeterias and conference rooms reinforce its livelyness. 

Atria also provides a possibility of natural ventilation, lighting while acting as a buffer zone 

to reduce heat loss from office spaces. 

Facade brick pilasters act as vertical blinds, shading and preventing the inner spaces 

from overheating

NATŪRALUS VĖDINIMAS NATURAL VENTILATION

MECHANINĖ VENTILIACIJA MECHANICAL VENTILATION

Minimalus neigiamas poveikis aplinkai
Pasatatai dėstomi ir rūsys planuojamas taip, kad būtų išsaugoti trys vertingi medžiai 

rytiniame sklypo pakraštyje, dendrologinėje ataskaitoje pažymėti kaip geros būklės. Du 

sklypo viduryje esančiu šalinamus gerus medžius planuojame ten pat atsodinti. 

Kiemuose numatoma vandeniui laidi danga, o lietaus vandens perteklius bus surenkamas. 

Siūlomas geoterminis patalpų šildymo būdas.

Ilgaamžiškumas
Naudojamos natūralios mežiagos yra ne tik lengvai prižiūrimos, tačiau ir ilgaamžės. 

Siekėme „nesenstančios“ architektūrinės išraiškos: solidžių, ramių tūrių, sukomponuotų 

pasitelkiant patikrintus proporcijų, ritmo, metro principus. 

Racionalus ir tvarus statybinių medžiagų naudojimas, jų 
eksploatavimas

Naudojamos paprastos natūralios medžiagos:  stiklas,  aliuminis,  keraminė plyta, betonas, 

medis. Spalvinė gama gimsta  šių medžiagų prigimtyje, jų natūralumas neslepiamas, 

tačiau ryškinamas, kiek įmanoma. Būdamos homogeninės, jos puikiai ekspoatuojasi, 

senėjimas joms suteikia papildomo žavesioprincipus. 

Minimal negative environmental impact 
Building volumes  and underground parking are positioned to preserve the three valuable 

trees in the eastern corner of the plot. These trees are graded in the dendrologist report 

as those in good condition. The two trees in the center of the plot that are destined to be 

removed, we propose to replant in the same location. 

Permeable paving is proposed in the yards  together with storage system for rainwater. 

Geothermal heating is proposed for the building.

Longevity 
Natural materials are durable and easy to look after. We aim for the timeless architecture 

expression : we compose solid and elegant volumes according to the classic principles of 

proportion, rhythm and meter.

Rational and sustainable use of building materials and operaion 
Basic natural materials are used: glass, aluminum, ceramic brick, concrete and wood. 

Colour palette comes from natural shades of these materials, their natural appearance is 

not concealed, but highlighted. Being homogenous, these materials are durable and age 

very well

TVARUMO SPRENDINIŲ KOKYBĖ
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Komplekso statybos darbų sudėtingumas ir kaštai
Statinio konstrukcijos nėra sudėtingos. Rūsys įrengiamas monolitinio betono pagalba, 

tačiau jėgos grindys nenumatomos. Kolonos, perdangos- taip pat monolitas. Stogai- 

metalo sijų konstrukcijos.  Vertikalios komunikacijos, t.y. laiptinės, liftai, inžinerinės 

komunikacijos – kartotiniai.

Vėdinimo įranga skaidoma į keturias grupes, kurios dėstomos kiekvieno tūrio palėpėje. 

Techninio aprūpinimo kapsulių išskaidymas leidžia trumpinti oro kelią nuo įrenginio iki 

patalpos, padeda efektyviau ir specifiškiau reguliuoti eksploatacinius kaštus. 

Prognozuojama potenciali realizavimo kaina
Realizavimo kaina konkrečiu statybos laikotarpiu priklausys nuo rinkos kainų.Pastato 

geometrija racionali, atsikartojanti- todėl statybos montavimo darbų kaina neturėtų 

viršyti įprastų parametrų. Skaičiuodami projektavimo darbų kaštus rėmėmės orientacine 

šiandien prognozuotina  statybinių darbų kaina tarp 1600-2000 eur/m2 bendrojo ploto.

Complexity and cost of the construction of the complex 
The structure of the designed buildings is not complicated. The underground is made 

of cast in place concrete, but anti-flood floor slab is not foreseen. The columns and the 

floor slabs – also concrete. The roofs are shaped from the steel beam structures. Vertical 

communication – the stairs, the elevators, WC, technical shafts  are all standartized 

elements. 

The ventilation equipment is distributed into four attic spaces. The dispersion of the 

technical equipment capsules allow the shortening of air vent paths and help to regulate 

the operating costs more efficiently and specifficaly. 

Expected potential realisation price 
The building price will highly depend on the market prices at the particular time of the 

construction. The geometry of the building is rational and repetitive, therefore the price of 

the construction works should not exceed the standard tariffs. The indicational building 

cost was calculated based on the construction prices of 1600-2000 eur/m2 as they 

reasonably can be predicted today, .

Pavadinimas
Name

Mato vnt.
Units

Kiekis
Quantity

Pastabos
Comments

I SKYRIUS. SKLYPAS  PLOT

1.1. sklypo plotas
Name

m2 6 430

1. 2. sklypo užstatymo intensyvumas
Name

2.99

1. 3. sklypo užstatymo tankis
Name

% 55.3% užstatytas plotas 3 555 m2

II SKYRIUS. PASTATAS  BUILDING

2.1. pastato paskirtis
     building purpose

administracinės paskirties pastatas
administration building

2.2. pastato bendras plotas
       total area (netto)

m2 24 921

požeminis
undergound

m2 5 671 

antžeminis
over-ground

m2 19 250

2.3. pastato naudingasis plotas
      useful area

m2 16 605

administracinių patalpų
administration area

m2 14 050 nuomojamų biurų naudin-
gasis plotas

komercinių patalpų
retail area

m2 1 890

2.4. pastato tūris
      building volume

m3 103 042

požeminis
undergound

m3 16 500

antžeminis
over-ground

m3 86 542

2.5. pastato aukštų skaičius
      number of floors

8 aukščiausioje pastato dalyje

2.6. pastato aukštis
      building height

m 35 aukščiausios dalies aukštis

*Skaičiuota pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles

PASTABA: visi rodikliai ir plotai - preliminarūs ir vėlesniuose projektavimo etapuose gali keistis. 

EKONOMINIS RACIONALUMAS
ECONOMIC RATIONALE

4 / STATINIO RODIKLIAI
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