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Urbanistinė idėja 

Naujojo Vilniaus miesto centro urbanistinė – architektūrinė idėja yra paremta architektūrinės kalvos 
formavimu. Konstitucijos prospektas dalina kalvą į šiaurinę ir pietinę dalis. Nagrinėjamas sklypas yra 
pietinėje dalyje, pačiame rytiniame kalvos pakraštyje . Šiuo metu statomas „Artery“ verslo centras turėtų 
tapti pietinės kalvos dalies  dominante. Jeigu Swedbanko būstinės pastatas formuoja nužemėjantį vakarinį 
kalvos šlaitą , tai projektuojamas K14A tūris turėtų formuoti jos rytinį šlaitą. Ubanistinė idėja taip pat 
paremta ir vizualinio ryšiu užmezgimu su šiaurinėje kalvos dalyje statomu Flow aukštuminiu pastatu ir su šv. 
Rapolo bažnyčia. Link bažnyčios formuojamas kylantis pėsčiųjų pasažas veda į viešąją erdvę ant stogo, nuo 
kurios atsiveria puikus vaizdas į senamiestį. Projektuojamas tūris aiškiai formuoja Konstitucijos pr. Ir 
L.Kačinskio g. perimetrą, švelniai aukštėja link kalvos centro ir žemėja link šv. Rapolo bažnyčios. Taip 
suformuotas pastato siluetas miesto panoramose darniai papildo kuriamos architektūrinės kalvos 
kompoziciją. 

 

Architektūrinė idėja   

Konstitucijos pr. ir L.Kačinskio gatvės sankryžą ir pagrindinį įėjimą akcentuoja pakibęs tūris. Jis aiškiai 
identifikuojas pastatą judant prospektu iš vakarų, iš rytinės gi pusės matome aukštėjantį pastato siluetą link 
kalvos dominantės ir švelniai nusilaiptuojantį fasadą į L.Kačinskio gatvę. Pėsčiųjų pasažas, vedantis į viešąją 
erdvę ant pastato, pratęsia Lvovo gatvės kryptį ir fokusuojasi į šv. Rapolo bažnyčios signatūros bokštelį. 
Varijuojantis fasadų ritmas susišaukia su septyniasdešimtųjų metų pastatų architektūra ir kartu 
nedviprasmiškai žymi rytinį kalvos kraštą sudarydamas foną chaotiškam užstatymui esančiam tarp Kalvarijų 
g. ir nagrinėjamo sklypo.  
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Funkcinis suplanavimas 

Verslo centro pirmojo aukšto lygyje išoriniu kontūru nuo Konstitucijos pr. ir L. Kačinskio gatvių preliminariai 
išdėstomos komencinės ar gyventojų paslaugų paskirčiai skirtos patalpos. Pagrindinis įėjimas į 
administracines patalpas ir konferencinį centrą numatytas ties sankryža ir pėsčiųjų pasažu, vedančiu link 
apžvalgos terasos.  
 
Aukštesniajame rytiniame tūrio centre suprojektuotas plane kintančios konfigūracijos atriumas – šviesos 
šulinys, aplink kurį išdėstomos patalpos. Šio tūrio pirmojo aukšto lygyje numatytos įvairių dydžių 
konferencijų salės su rūbine ir sanitarianiais mazgais. Po pasažo laiptais suformuotas amfiteatrinio tipo 
konferencinė salė. Skatinant darbuotojus judėti, atriume projektuojami atviri išraiškingi laiptai, jungiantys 
pirmą – šeštą  aukštus.  
Žemesnysis ir aukštesnysis tūriai jungiasi antro pirmo ir antro aukšto lygiuose.  
 
Pagal poreikius pastate ir jo aukštuose galima suplanuoti nuo vieno iki keliolikos biurų. Numatytos 3 
atskiros liftų grupės ir 7 laiptinės užtikrinančios evakuacinius reikalavimus ir funkcinius biurų apjungimo- 
atskyrimo galimybes. Planavimų schemos atspindi galimybes formuoti open space ir kabinetinio tipo biurus. 
Visose darbo vietose užtikrinamas natūralus apšvietimas. Giliausiose erdvių zonose išdėstomos 
trumpalaikio buvimo ir kitos pagalbinės patalpos. Vidaus rekreacinės erdvės pratęsiamos į vizualines 
Konstitucijos pr. ašis, atriumą, pasažą. 
  
Po pasažu (be amfiteatrinės salės) yra numatytos techninės-pagalbinės paskirties patalpos - tame tarpe 
dviračių (80 vietų) ir paspirtukų saugykla su dušinėmis ir saugojimo spintelėmis koridoriuose, vedančiuose 
link vertikaliųjų ryšių su likusia pastato dalimi. Visi patekimai į pastatą projektuojami remiantis universalaus 
dizaino principais. Iš automobilių saukyklos požeminių aukštų patenkama į visus aukštus liftais arba 
laiptinėmis. Saugykloje automobilių stovėjimo vietos plotis 2,75m. Numatytos EVauto pakrovimo ir  neįgalių 
asmenų automobilių vietos. Lauke pėsčiųjų pasaže šalia laiptų suformuotas pandusas neįgaliesiems.  
Trečiame aukšte, šalia apžvalgos terasos, suprojektuotos maitinimo paskirties patalpos. Į jas patenkama 
pėščiųjų pasažu ir vidine laiptine bei liftu. Inžinerinių įvadų patalpos numatytos rūsyje šalia Konstitucijos pr 
 
Automobių stovėjimo vietų poreikio skaičiavime įvertinama, kad pagrindinės administacinės paskirties 
patalpų plotas yra apie 14000m2. Skaičiuojant 1 autovietą 25 m2 pagrindinio ploto ir mažinant koeficientu 
0,5  skaičiuojamasis poreikis yra  280 autovietų. Projekte numatytos 284 autovietos dviejuose požeminiuose 
aukštuose.  
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Medžiagiškumas 

Fasadinės sienos formuojamos iš surenkamų aliuminio ir stiklo fasadinių elementų. Skaidraus stiklo lango 
elementas aprėmintas iškiliu aliuminio rėmu. Lauko laiptai ir terasos dengiamos šviesaus granito 
plokštėmis. Pasvirusių stogų plokštumos skaidomos briaunomis. Dalį stogų galima apželdinti.  

Transporto ir pėsčiųjų srautai 

Įvažiavimas ir išvažiavimas iš požeminio  parkingo projektuojamas ties pietine  sklypo kraštine. Pagrindinis 
įėjimas yra nuo sankryžos. Konstitucijos pr. Ir L.Kačinskio g. perimetrus numatoma galimybė įrengti neribotą 
skaičių įėjimų į pirmo aukšto komercines patalpas. Naujai kuriama pėsčiųjų trauka – laiptais ir pandusais 
pakilti į viešąją erdvę ant stogo, iš kurios atsiveria vaizdas į senamiestį. Viešoji erdvė orientuota į pietinę 
puse, šalia jos suprojektuotas restoranas. 

Tvarumas 

Skulptūriška pastato forma, natūraliai prisitaikanti prie aplinkos, atsiveriančios naujos žaismingos 
perspektyvos, geros vidaus ir išorės erdvės – visa tai kuria teigiamą žmonių emociją, o kompaktiškas pastato 
tūris, racionalus išplanavimas, natūralia šviesa maksimaliai apšviečiamos vidaus erdvės, reljefinis 
šešėliuojantis fasadas su integruotomis žaliuzėmis – tai pagrindiniai architektūriniai sprendiniai 
prisidedantys prie energijos taupymo.  
   
Konstrukcijos 

Gelžbetoninės pastato laikančios konstrukcijos gali būti projektuojamos tiek surenkamos tiek monolitinės. 
Stogų, stoglangių laikančioms konstrukcijoms gali būti naudojamas plienas ir medis. Virš pagrindinio įėjimo 
pakimbančios konsolės konstrukcijai būtų panaudojamos tiek ir besilaiptuojantys monolitinių perdangų ir 
kolonų suformuoti rėmai tiek ir santvarinės viršutinio aukšto konstrukcijos.     
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Bendrieji rodikliai 

Sklypo plotas............................................................................6 430 m2 

Užstatymo intensyvumas...............................................................2,93 

Užstatymo tankis........................................................................75,80 % 

Bendras antžeminės dalies patalpų plotas........................18 871,34 m2 

 t.sk. Administracinės patalpos....................12 820,06 m2 

         Jungiamosios erdvės.............................2 623,99 m2 

         Techninės patalpos...................................317,73 m2 

          Pagalbinės patalpos...................................78,56 m2 

          Maitinimo patalpos..................................293,68 m2 

          Prekybos ir aptarnavimo paslaugų........1 548,01 m2 

          Konferencijų patalpos..............................826,16 m2 

          Dviračių parkingas....................................363,15 m2 

Bendras požeminių patalpų plotas.......................................9 936,00 m2 

Automobilių parkavimo vietų saugykloje.....................................284 vnt 

 

 


