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1/URBANISTINĖ IDĖJA
Svarbiausias šio projekto klausimas- kaip iš
esmės sustiprinti teritorijos pasiekiamumą
pėstiesiems ir bemotoriui transportui, kuo
natūraliau ir betarpiškiau susijungiant Pakalnės
g., Jasinskio g., Gedimino pr. su naujomis
viešosiomis projektuojamo kvartalo erdvėmis.
Pasirenkame dvi viena kitą papildančias
strategijas: 1) stipriname Neries upės pakrantę
įvesdami čia trijų skirtingų artikuliuotų viešųjų
erdvių seką; 2) ieškome būdų kaip sutrumpinti,
tiesiogiai ir reliatyviai, šių naujų viešųjų erdvių
jungtis su Pakalnės, J.Jasinskio gatvėmis ir
Gedimino pr.

AIKŠTĖS IR MIESTO CENTRO JUNGTYS
AIKŠTĖS IR MIESTO CENTRO JUNGTYS
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2/ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Architektūrinę šio pasiūlymo idėją taip pat
formuoja dvi strategijos: 1) įvairovės strategija,
2) silueto strategija.
Įvairovė
Gyvybingam miestui būdinga įvairovė.
Statytojas tai supranta- konkurso sąlygos
koduoja koliažiško kvartalo idėją. Suteikdami
pastatams savitą charakterį ir žinodami, kad
galutinis rinkinys bus kitoks, vis tik siekėme
rasti optimalius santykius tarp mūsų tūrių,
įsivaizduodami šią mūsų siūlomą dermę kaip

ARCHITEKTŪRINĖ ĮVAIROVĖ KAIP GYVYBINGUMO PRIELAIDA. SCHEMA

veikiančią, kai kaimyniniai pastatai sinergizuoja
vienas kitą, užtikrinama patalpų insoliacija, kiek
įmanoma atveriami geriausi vaizdai pastatų
šeimininkams.
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2/ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Siluetas
35 m apribojimas aukštingumui veda į teritorijos
silueto niveliaciją ir sąlygoja tai, kad VC „Viktorija“ lieka
teritorijos dominante. Tuo būtų iškreipiamas veidrodis
tarp Centrinės aikštės kaip naujo traukos centro
ir jos ženklinimo miestovaizdžio siluete „Viktorija“
pastatu. Todėl- vertindami ribojamą pastatų aukštį,
tačiau siekdami suteikti impulsą teritorijos naujam
atpažįstamumui miestovaizdyje, siekdami pažymėti
naująjį kvartalo centrą ir remdamiesi vietovės
istoriografine medžiaga- siūlome Centrinėje aikštėje

TERITORIJOS SILUETO IŠSKIRTINUMAS IR ATPAŽĮSTAMUMAS.
ISTORINĖ INSPIRACIJA

pastatyti vertikalų įsimintinos išraiškos skulptūrinį
akcentą, ne žemesnį, negu VC „Viktorija“ vertikalė.

Siūlomas vertikalus urbanistinio meno objektas
Iš Centrinės aikštės grindinio išaugtų skulptūravertikalė. Medžiaga- akmens blokeliai. Siluetaslengvai siaurėjantis kylant aukštyn. Detali analizė
miestovaizdyje iš svarbiausių apžvalgos taškų ir
galutinis vietos parinkimas aikštėje būtų atliktas
projektinių pasiūlymų stadijoje.

VERTIKALĖS TIES GEDIMINO PROSPEKTU. SCHEMA

DVI ESAMOS
SIŪLOMA
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VERTIKALĖS TIES GEDIMINO PROSPEKTU

3/ŽELDINIŲ STRATEGIJA
Ties Geležinio Vilko trasa sodinama įmanomai
daugiau medžių, kartu su krūmais. Tuo tikslu
pastatą prie šios gatvės pirmuose aukštuose
atitraukiame nuo sklypo ribos.
Konkurso teritorijoje projektuojame apie 30 %
žaliųjų plotų. Kartu su medžiais siūlome skirtingo
aukščio krūmus bei kitus želdinius, jų dydį
parenkant pagal aplinkinio užstatymo funkciją,
mastelį ir charakterį. Vidiniai kvartalų kiemai
formuojami kaip žalios oazės. Ten, kur protinga,
numatome eksplotuojamas apželdintas dangas.
Krantinėje, aikštėse, alėjose bei palei A. Goštauto
gatvę siūlome įrengti ir šlapbales, skirtas užlaikyti
lietaus vandenį, taip sumažinant tiek vandens
telkinių, tiek gatvių tvinimą liūčių metu. Viešųjų
erdvių apželdinimo principas- žalieji punktyrai,
natūralios floros ir faunos jungtys teritorijoje.
Želdinius siūlome pritaikytus Lietuvos klimatinėms
sąlygoms, nereikalaujančius daug priežiūros.
Rūšys parenkamos kitose projekto stadijose.
NATŪRALUS IR KURIAMAS ŽALIASIS BARJERAS

NATŪRALUS IR SIŪLOMAS ŽALIASIS BARJERAS

4/VIZUALINĖS AŠYS
Didelį teigiamą poveikį teritorijai kuria ne tik
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upės, bet ir žaliojo šlaito gretimybė. Konkurso
sąlygose pateiktoje urbanistinėje koncepcijoje
vientelė Verslo alėja mato žaliąjį šlaitą. Siūlome
didžiausią teritorijos vidinę gyvenamąją zoną
perpjauti papildoma įstriža gatve, iš kurios,
pradedant Centrine aikšte, atsivertų puikus
Naujamiesčio žaliojo šlaito vaizdas.

ARTIMAS
TOLIMAS
ŽALIOJO ŠLAITO APŽVELGIAMUMAS. SCHEMA

8
VIZUALINIAI
RYŠIAI Į ŠLAITĄ
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aptarnaujančio transporto judėjimo
koncepcija. Pėstieji kavartale ir jo prieigose
gali patekti iš esmės visur, iškyrus gyventojų
ir mokyklos kiemus- todėl atskirai jų srautų

TRANSPORTO SCHEMA

Bemotorio transporto, automobilių ir

5/JUDĖJIMAS

neišskiriame. Bemotoris transportas taip pat
yra laukiamas praktiškai visur, tačiau išskiriame
greitaeigį dviračių ir kitų priemonių taką,
sujungtą su bendramiestiniais dviračių takais.
Epizodinis aptarnaujantis transportas naudojasi
pėstiesiems skirtomis kvartalo gatvėmis.
Pagrindinis įvažiavimas į požeminį automobilių
parkingą formuojamas iš Geležinio Vilko gatvės
įvažiavimo/išvažiavimo, kita parkingo jungtis-

DVIRAČIŲ TAKAI
APTARNAUJANTIS VIENPUSIS
AUTOMOBILIAI
ĮVAŽIAVIMAI Į POŽEMINĮ PARKINGĄ
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su Pakalnės gatve.

išvengti ilgų nuobodžių vienodo piešinio atkarpų.
Centrinei aikštei siūlome akmens dangą, kitoms
viešosioms erdvėms lieto betono dangas, su
sąlygą, kad jų priežiūrai nebūtų naudojama
druska: šis kvartalas galėtų užduoti toną druskos
atsisakymui, kaip agresyvios aplinkai, Vilniaus
mieste. Gatvelių atkarpas siūlome maksimaliai

SIŪLOMA DANGŲ KONCEPCIJA

Naudojame skirtingų tipų dangų zonas. Siekiame

6/DANGŲ KONCEPCIJA

apželdinti, parenkant tik būtinuosius kietų dangų
pločius. Verslo alėją, dėl jos ilgumo, siūlome
skaidyti trimis atkarpomis, skirtinga danga
pabrėždami viešąjį šių lokalių sankryžų pobūdį.

AIKŠTĖ: AKMUO, PAVIENIAI MEDŽIAI
VIEŠOJI ERDVĖ: BETONAS, MAŽI VEJOS LOPAI, MEDŽIAI
PROMENADA: BETONAS, INDIVIDUALUS PIEŠINYS
GATVELĖS: BETONAS, MAKSIMALUS APŽELDINIMAS
SKERSGATVIS: BETONAS
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7/SVARBIAUSIŲ URBANISTINIŲ MAZGŲ SPRENDIMAI

Į GEDIMI
PROSPE NO
KTĄ

JUNGTIS
SU JASINSKIO G. IRpo
LIUBARTO
Jungtis su Jasinskio g.
ir sprendimas
Liubarto tiltu
PATILTĖS FUNKCINIŲ RYŠIŲ SCHEMA

PAGRINDINIAI
PĖSČIŲJŲ
SRAUTAI
Šią erdvę siūlome įstiklinti.
Vertindami
upės
ir centro
DVIRAČIŲ TAKAS

gretimybę, taip pat aplinkinių
teritorijų
PAVILJONAI
PO TILTU pokyčius- matome
jos komercinį patrauklumą. Čia būtų vieta įsikurti kavinėm,
barams, kitoms patalpoms, kurios nebijo provokuojančios
lokacijos. Tilto konstrukcija yra judanti, tad pavlijonai po
tiltu turėtų būti instaliuojami neliečiant tilto konstrukcijų.
Tuo būdu būtų užtikrinama patalpų garso izoliacija.

Į GEDIMI
PROSPE NO
KTĄ

JUNGTIS SU JASINSKIO G. IR LIUBARTO
PATILTĖS FUNKCINIŲ RYŠIŲ SCHEMA
PAGRINDINIAI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI
DVIRAČIŲ TAKAS
PAVILJONAI PO TILTU
CENTRINĖS AIKŠTĖS
FUNKCINIŲ RYŠIŲ SCHEMA

Centrinė aikštė

PAGRINDINIAI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI
SCENOS VIETA

Siekdami aktyvinti pėsčiųjų judėjimą šioje aikštėje, kuriame
papildomų srautų galimybes: 1) B pastato centre,
pirmame aukšte siūlome maisto turgų (food hall), pasažu
sujungsiantį šiauriau esančią Atvykimo aikštę su Centrine
aikšte, 2) aikštės gale projektuojame įėjimą į kvartale
GSPublisherVersion 0.0.100.11

didžiausią pagrindinių prekių parduotuvę, 3) E zoną
perpjauname įstriža gatvele, tuo būdu kurdami papildomą
trauką į aikštę iš Pakalnės gatvės.
CENTRINĖS AIKŠTĖS
FUNKCINIŲ RYŠIŲ SCHEMA
PAGRINDINIAI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI
SCENOS VIETA
VC "BALTIC CENTER" PARTERIO
FUNKCINIŲ RYŠIŲ SCHEMA
PAGRINDINIAI PĖSČIŲJŲ
SRAUTAI Center“
Viešoji erdvė po rekonstruojamu
VC „Baltic
DVIRAČIŲ TAKAS

Ši vieta yra strategiškaiAIKŠTELĖS
svarbi RAMIAM
norintPOILSUI
atverti upės slėnį
kvartalo gilumai. Dėl „Baltic Center“pastato fasadų
proporcijų ir siekdami rekonstruojamos dalies įtaigaus
balanso su likusiu tūriu- siūlome svarstyti rekonstruoti ne
vieną bet pirmuosius du pastato aukštus. Pirmojo aukšto
lygmenyje siūlomi papildomi praėjimai į vidinę teritorijos
GSPublisherVersion 0.0.100.11

dalį, kavinės ir pan.- kviečianti ir kurianti kintančias
galimybes.
VC
"BALTIC CENTER" PARTERIO
FUNKCINIŲ RYŠIŲ SCHEMA
PAGRINDINIAI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI
DVIRAČIŲ TAKAS
AIKŠTELĖS RAMIAM POILSUI
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Jungties su Pakalnės
g. koncepcija
JUNGTIES SU PAKALNĖS G. SCHEMA
PAGRINDINIAI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI
Ši jungtis yra ypatingai
svarbi sąlyga, norint padidinti ir
BEMOTORIO TRANSPORTO TAKAS
ŠVIESOS ŠULINIAI GREITKELIO
tolygiai paskirstyti
projektuojamo
kvartalo gyvybingumą.
ŽALIOSE
JUOSTOSE
NUOLYDŽIO ZONOS

Statyti pėsčiųjų tiltą čia neracionalu dėl gerokai žemesnės
nei greitkelis altitudės Verslo trikampio kvartale. Siūlome
įrengti požeminę jungtį, ją humanizuojant viršutinės
šviesos šuliniais įrengiamais žaliojoje greitkelio juostoje.
Jungtis būtų skirta pėstiesiems ir bemotoriam transportui.
JUNGTIES SU PAKALNĖS G. SCHEMA

PAGRINDINIAI PĖSČIŲJŲ SRAUTAI
BEMOTORIO TRANSPORTO TAKAS
ŠVIESOS ŠULINIAI GREITKELIO
ŽALIOSE JUOSTOSE
NUOLYDŽIO ZONOS

Neries krantinės sutvarkymo pasiūlymas
Aukštesnioji krantinės terasa yra pakankamai gerai
sutvarkyta, tačiau nepakanka kokybiškų jungčių su
žemuoju. Žemesnėje krantinės terasoje ir šlaite ties
GSPublisherVersion 0.0.100.11

teritorija, siekdami įvairovės, siūlome skirtingai tvarkyti
tokias atkarpas: 1) prie Liubarto tilto ties Atvykimo aikšte
siūlome šlaite įrengti įstrižų takelių ir laiptų sistemą
nusileidimui prie vandens, kurios piešinys atlieptų A
pastato fasadų piešinį, 2) ties Centrine aikšte kaip jos
tęsinį siūlome prie vandens besileidžiantį amfiteatrą, o
greta jo- pontoninę prieplauką 3), ties VC “Baltic center”
numatome aikšteles ramiam poilsiui, apgaubtas į šlaitą
įsiterpiančiomis lenktomis atraminėmis sienutėmis, kurių
piešinys reflektuotų “Baltic center” rekonstruotos apačios
dizainą.

NERIES KRANTINĖS SUTVARKYMO SCHEMA
LAIPTAI IR TAKELIAI PRIE VANDENS
DVIRAČIŲ TAKAS
PANTONINĖ PRIEPLAUKA
AIKŠTELĖS RAMIAM POILSUI
AMFITEATRAS
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LAIPTA
DVIRA
PANTO
AIKŠTE
AMFITE

8/KONKURSO TERITORIJOJE SIŪLOMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Bendrieji konceptualūs sprendiniai
Pirmų aukštų strategija: riba tarp lauko ir vidaus tirpsta pirmo ir antro aukšto lygiuose, visas viešąsias erdves- aikštę,
skverą, vidines gatves, kur tik įmanoma, supa viešieji įėjimai ir vitrinos. Kavinės, paslaugos tampa viešųjų erdvių
donorais ir atvirkščiai. Pirmų aukštų patalpų operatoriai randasi natūraliai, kinta, paklusdami paklausos/pasiūlos
dėsniui. Taip suformuojama nuolatinė žmonių trauka, migracija užtikrinti kvartalo patrauklumą skirtingo amžiaus ir
pomėgių gyventojams, darbuotojams ir lankytojams.
Jungtis su upe
Siekiame, kad naujasis kvartalas turėtų maksimalias galimas vizualines, infrastruktūrines jungtis su viešosiomis
erdvėmis Neries krantinėje. Tuo tikslu siūlome upės link orientuotų trijų skirtingos funkcijos viešųjų erdvių seką.
Pagrindinė erdvė- Centrinė aikštė. Kitos dvi- jai antrinančios. Rekonstruotame VC „Baltic Center“ atveriame
pirmuosius aukštus, kaip vizualinę ir funkcinę jungtį tarp kvartalo gilumos ir upės. Šią naują „aikštę po stogu“
užpildome maksimaliai skaidrių biurų struktūra, hub‘u, su skersiniu praėjimu ir viešomis paslaugomis parteryje.
Išvystome ir atvykimo aikštę, ją apželdiname pavieniais medžiais, artikuliuodami ir aktyvindami jos erdvę naujomis
stiklo patalpomis po Liubarto tiltu.
Bendroji techninė informacija
Konkurso teritorijos žemės paviršiaus aukščius planuojame maksimaliai derinantis prie esamų gatvių, pėsčiųjų,
dviračių takų aukščių, užtikrinant tinkamus susijungimo nuolydžius. Konkurso teritorijos bei jos prieigos atitinka
universalaus dizaino principams, konkrečios detalės bus tikslinamos kitose projekto stadijose. Konkurso teritorijoje
neprojektuojame naujų antžeminių automobilių stovėjimo vietų. Antžeminėje teritorijos dalyje numatome tik laikino
sustojimo vietas aptarnaujančiam transportui, pėsčiųjų, dviračių takus, antžemines dviračių ir paspirtukų laikymo
zonas. Gyvenamuosius blokus projektuojame su privačiais kiemais ir infrastruktūra, skirta naudotis tik to bloko
gyventojams. Čia numatome vaikų žaidimų aikštelių ir poilsio zonas.
Siūlomi esminiai tvarieji / žalieji sprendiniai
Esamų statinių konstrukcijos juos išardžius turi būti pagal galimybę panaudotos arba perdirbtos. Stiklo gaminiai
ir metalo gaminiai pateikiami antriniam perdirbimui. Išlikę industriniai artefaktai eksponuojami teritorijoje arba
perdirbami.
Teritorijoje sodinami lapuočiai, mažinantys miesto karščio efektą. Tuo tikslu požeminis autoparkingas projektuojamas
su tarpais. Viešųjų erdvių apželdinimo principas- žalieji punktyrai, natūralios floros ir faunos jungtys teritorijoje.
Siūlome atsisakyti grindinio barstymo druska- dėl agresyvaus jos poveikio aplinkai. Aikštėse numatomos šlapbalės,
skirtos užlaikyti lietaus vandenį taip sumažinant tiek vandens telkinių, tiek gatvių tvinimą liūčių metu Atliekų požeminio
tipo konteinerių vietas numatome antžeminėje dalyje, su privažiavimu aptarnaujančiam transportui.
Racionalus ir tvarus statybinių medžiagų naudojimas, jų eksploatavimas. Naudojamos paprastos natūralios
medžiagos: stiklas, metalas, keraminė plyta, betonas, medis, akmuo. Spalvinė gama gimsta šių medžiagų
prigimtyje, jų natūralumas neslepiamas, tačiau ryškinamas, kiek įmanoma. Būdamos homogeninės, jos puikiai
eksploatuojasi, senėjimas joms suteikia papildomo žavesio. 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. Tvarumas apima pastato statybos, pastato eksploatavimo
santykį su aplinka. Tvarumui priskirtini pozityvų socialumą skatinantys, galimybes kuriantys sprendiniai. Tvarumastai draugiškumas (aplinkai, žmogui), tokia nuostata vadovausimės tęsdami darbą.
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Projektuojamų pastatų energetika:
-Šilumos gavyba numatoma naudojant geoterminių gręžinių sistemą.
-Elektros gavyba numatoma iš fotovoltinių modulių, įrengiamų ant stogų. Reikalingos techninės patalpos įrengiamos
rūsyje.
-Kur tik įmanoma siūlome naudoti surenkamas pastatų konstrukcijas, taip užtikrinant jų lengvesnį perdirbamumą.
-Lietaus vanduo buitiniam naudojimui – augalų laistymui ant stogo ir sklype bei WC nuplovimo vandens funkcijai
surenkamas į talpas rūsyje.
-Vėdinimo įrangą siūlome skaidyti į įmanomai mažesnes grupes. Techninio aprūpinimo kapsulių išskaidymas leidžia
trumpinti oro kelią nuo įrenginio iki patalpos, padeda efektyviau reguliuoti eksploatacinius kaštus.-Elektros varikliai,
apšvietimo prietaisai, kiti technologiniai įrenginiai parenkami taupiam energijos vartojimui.
-Žalias stogas komponuojamas su fotovoltinių modulių sistema - tai oro, lietaus vandens ir saulės sinergija. -Nauji
pastatai atitiks A+ energetinę klasę ir „BREAAM very good“ tvarumo sertifikato reikalavimus.

9/SIŪLOMAS UŽSTATYMO ZONŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS IR PASTATŲ PRINCIPAI
Bendrieji konceptualūs sprendiniai
Svarbus „penktasis fasadas“, kadangi projektuojamas sklypas pasižymi geru apžvelgiamumu iš šalia esančių
daugiaaukščių pastatų, dalis projektuojamų stogų nuožulnūs – todėl siūlome atsisakyti stambios pastatų inžinerinės
įrangos talpinimo ant projektuojamo pastatų stogų. Esant galimybei, apatiniams butams numatome kiemelius su
terasomis, likusiems butams- terasas ar balkonus. Lauko terasas, atsuktas upės pusėn, projektuojame ir ilgajam
biurų pastatui.
Gyvenamosios (privačios) ir komercinės-visuomeninės (viešos) pirmųjų aukštų zonos aiškiai atskirtos.
Administracinės, viešbučio, socialinės ir gyvenamosios paskirties patalpos projektuojamos skirtinguose korpusuose.
Siūlomi sprendimai pilnai atitinka žmonių su negalia reikalavimus bei universalaus dizaino principus, konkrečios
detalės bus tikslinamos kitose projekto stadijose.
Fasadų medžiagiškumas
Norint užtikrinti gyvybingumą kvartale- siekiama jo sprendinių įvairovės, tame tarpe pastatų skirtingų fasadų. Todėl
fasadus konstruojame taip, kad pasirinktą principą įgyvendinti būtų ateityje galima bent keliomis alternatyvomisvertinat kaimyninių pastatų kompozicinį santykį bei Statytojo skiriamą fasadams biudžetą.
Bet kuriuo atveju siūlysime natūralias medžiagas: būdamos homogeninės, jos puikiai eksploatuojasi, senėjimas joms
suteikia papildomo žavesio. Naudojamos natūralios medžiagos yra ne tik lengvai prižiūrimos, tačiau ir ilgaamžės:
stiklas, medis, metalas, keraminė plyta, betonas, akmuo. Spalva gims iš medžiagos natūralios prigimties.
Bendroji techninė informacija
Planuodami pagrindines patalpas ir jų dydžius pagal pastatų tipologijas, rėmėmės užduotimi pateikta konkurso
techninėje specifikacijoje.
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A ZONA
Urbanistinis aspektas. Skirtingas aplinkinių gatvių
lygių išsidėstymas atveria įvairias šios vietos
apžvalgos galimybes. Siūlome maksimalaus leistino
aukščio pastatą, tuo būtų atveriami panoraminiai
vaizdai į Žvėryną bei Vingio parką. Visi pastato
fasadai aktyvūs. Pirmuose aukštuose įrengiant
komerciją, kuri pratęstų mūsų siūlomą komerciją
po Liubarto tiltu, būtų kuriamas judėjimas, tai taip
pat leidžia aplink formuoti patrauklią viešąją erdvę.
Šių erdvių tikslas – gerinti šiuo metu itin prastą šios
teritorijos tranzitinį pereinamumą.
Darbuotojų, lankytojų judėjimo srautų
pasiskirstymas. Biurų darbuotojai ir jų svečiai turi
atskirą įėjimo holą, iš kurio kyla į biurų aukštus arba
ant stogo terasos; dvi papildomai numatomos
komercinės patalpos pirmame aukšte dėstomos
priešingose pastato pusėse ir taip pat turi atskirus
įėjimus.

ĮĖJIMAI
VIEŠA TERASA ANT STOGO
ATVYKIMO AIKŠTĖ, MEDŽIAI

Funkcinis suplanavimas. Aukštuose- biurų funkcija,
jie planuojami taip, kad aukšte lengvai planuotųsi
vienas biuras arba būtų galima skaidyti aukštą dviem
biurams- abu turėtų vaizdą į upę; pirmame aukštekomercija; ant stogo terasa, prieinama ir svečiams,
bet per biurų įėjimo holą.
Siūlomi esminiai konstrukcijų, inžineriniai
sprendimai. Šerdis betononinė. Perimetrinės
laikančios konstrukcijos taip pat. Fasado apdaila mediniai elementai. Vėdinimo įrangą siūlome skaidyti
aukštais, nepriklausomomis kapsulėmis- tai įgalina
optimizuoti eksploatavimo sąnaudas, pastato stogas
neužteršiamas agregatais ir gali tapti patrauklia
terasa.

GSPublisherVersion 0.0.99.11

Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai.
Numatome dvi evakuacines laiptines, kurių viena N1
tipo.

GSPublisherVersion 0.0.99.11

VAIZDAI Į UPĘ
VERTIKALŪS RYŠIAI
KOMERCIJA
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B ZONA
Urbanistinis aspektas. Ši zona skirta gyvenamajai
funkcijai. Vakarinės panoramos atveria Vingio
parko bei Žvėryno vaizdus, todėl, siekiant išnaudoti
didžiausią šio kvartalo potencialą, pastatas
terasuojamas. Gyventojų kiemą formuojame virš
pirmojo aukšto komercinių patalpų. Smulki komercija
užtikrina judėjimą ir gyvybingumą tarp aplinkinių zonų.
Pirmame pastato aukšte siūlome įkurdinti maisto
turgų (food hall), turintį įėjimus iš skirtingų pusių. Tuo
būdu stipriname Centrinės aikštės, esančios gilumoje,

1

ryšį su teritorijos prieigomis.
Gyventojų, lankytojų judėjimo srautų
pasiskirstymas. Srautai atskiriami: gyventojai
patenka tiesiai iš lauko į savo atskras laiptines,
kurių keturios. Laiptinių liftai turi ryšį su požeminiu
autoparkingu. Lankytojai, pirkėjai naudojasi kitais
pirmojo aukšto įėjimais.
Funkcinis suplanavimas. Parterio perimetre- smulki
prekyba, paslaugos su atskirais įėjimais iš lauko.
Pastato centre- maisto turgus, du aukštus užimanti

ĮĖJIMAI
"FOOD HALL" ĮĖJIMAI
AIKŠTĖS
GYVENTOJŲ KIEMAS
"FOOD HALL" PARTERYJE

erdvė. Ant jo stogo- gyventojų kiemas, atsiveriantis
upės link pietvakariniame savo kampe. Kiemą supa
laiptuoti korpusai butams, kurie turi arba stogo
terasas, arba įgilintas lodžijas.
Esminiai konstrukcijų, inžinerijos sprendimai.
Nagrinėsime surenkamumo galimybę, tiek vidaus,
tiek fasadų konstrukcijoms. Kiti sprendimai įprasti
gyvenamiesiems pastatams. Stogai žali, apželdinti
šilokais, tarp jų medinės gyventojų terasos,
individualiai apželdintos.
Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai.
Aukščiausioje pastato vietoje projektuojame N1 tipo
0.0.99.11
laiptinę. Fasadų lodžijose GSPublisherVersion
numatome
1,2 m gaisro

saugos uždorius.
GSPublisherVersion 0.0.99.11

VAIZDAI
GYVENTOJŲ TERASOS
KOMERCIJA
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C ZONA
Urbanistinis aspektas. C zona – verslo centras,
turintis vizualines perspektyvas į Neries upę, tiek į
Žvėryno pusę. Siekdami atverti šiuos vaizdus siūlome
maksimaliai skaidrų šiaurinį fasadą. Pusapskritimio
formos siluetą turintis administracinis pastatas
prisideda prie kaimyninių pastatų įvairovės ir kartu
su B zonos daugiabučiu tampa „akcentu - vartais“ į
pagrindinę kvartalo aikštę.
Pirmame pastato aukšte siūlome dvi pagrindines
veiklas – bendradarbystės (coworking) erdvę bei
kavinę, prisidedančią prie aikštės gyvybingumo.

1

Likusiuose aukštuose planuojami biurai. Siekdami dar
labiau pabrėžti pastato atvirumą ir įsileisti aikštės
erdvę į verslo centrą, projektuojame atriumą per visus
pastato aukštus.
Darbuotojų, lankytojų judėjimo srautų
pasiskirstymas. Biurų darbuotojai ir kiti pastato
lankytojai iš „aikštės“ fasado patenka į bendrą holą,

ĮĖJIMAI
PASTATO VEIDAS
AIKŠTĖ

kuris pasiskirsto į liftų holo, kavinės ir bendradarbystės
erdves. Kavinės svečiai turi atskirą įėjimą iš aikštės
pusės.
Funkcinis suplanavimas. Pirmame aukšte į aikštės
pusę planuojama kavinė, vaizdai į upę siūlomi
bendradarbystės erdvei. Centrinėje dalyje – liftų holai
biurų darbuotojams. Aukštuose – erdvės dalinamos
į tris biurus su galimybe juos lengvai apjungti.
Viršutiniame aukšte planuojamos antresolės.
Siūlomi esminiai konstrukcijų, inžineriniai
sprendimai. Šerdis, kolonos- betonas, skliautasmetalo konstrukcijos. Vėdinimo įrangą siūlome
skaidyti aukštais, nepriklausomomis kapsulėmis- tai
įgalina optimizuoti eksploatavimo
sąnaudas. Fasadai:
GSPublisherVersion 0.0.99.11
stiklo – aliuminio
sistemos.
GSPublisherVersion
0.0.99.11
Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai.
Numatomos dvi evakuacinės N2 tipo laiptinės.

VAIZDAI
IŠSKIRTINĖ ANTRESOLĖ
VERTIKALŪS RYŠIAI
KOMERCIJA
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C.1 ZONA
Urbanistinis aspektas. Dėl „Baltic Center“pastato
fasadų proporcijų ir siekdami rekonstruojamos dalies
įtaigaus balanso su likusiu tūriu- siūlome rekonstruoti
ne vieną bet pirmuosius du pastato aukštus.
Rekonstrukcija skirta kurti papildomus vizualinius
ir funkcinius ryšius su teritorijos giluma ir suteikti
pastatui naują įvaizdį. Pirmojo aukšto lygmenyje
atsiranda papildomi praėjimai į vidinę teritorijos dalį,
kavinės ir pan.- „aikštė po stogu“, kviečianti ir kurianti
kintančias galimybes.
Darbuotojų, lankytojų, judėjimo srautų
pasiskirstymas. Biurų darbuotojai ir jų svečiai turi
atskirą nedidelį įėjimo holą, iš kurio kyla į antrą
aukštą. Aukščiau esančių aukštų darbuotojai
naudojasi esamu stikliniu liftu. Papildomai numatome
komercines patalpas pirmame aukšte (alternatyva
esant poreikiui- bedradarbystės erdvė), kurios taip
pat turi atskirus įėjimus, tame tarpe siūloma dvigubo

PRAĖJIMAS
VIEŠOJI ERDVĖ, MAKSIMALIAI ĮSTIKLINTI PIRMI AUKŠTAI

aukščio galerija.
Funkcinis suplanavimas. Antrame aukštebiurų funkcija, jie veikia atvirumo, dalijimosi,
bendradarbystės principu. Esant būtinybei čia lengvai
planuotųsi vienas biuras arba būtų galima skaidyti
aukštą keliems biurams. Pirmame aukšte- komercija
(alternatyva esant poreikiui- bedradarbystės erdvė),
aplink- įvairios lauko staliukų išdėstymo galimybės,
tame tarpe nišose po stogu.
Siūlomi esminiai konstrukcijų, inžineriniai
sprendimai. Pirmuosius du aukštus, įskaitant fasadus,
siūlome maksimaliai išardyti. Paliekamos laikančios
konstrukcijos būtų nuvalomos, paruošiamos
ir, įskaitant ryšius, eksponuojamos naujuose

GSPublisherVersion 0.0.99.11

interjeruose. Naujas patalpas siūlytume formuoti
nepriklausomomis lengvomis surenkamomis
konstrukcijomis.
GSPublisherVersion 0.0.99.11
Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai.

KOMERCIJA, BIURAI, ARKADOS
PAGRINDINIS VERTIKALUS RYŠYS

Išėjimams iš antro aukšto numatome naudoti
esamas evakuacines laiptines.
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D ZONA
Urbanistinis aspektas. Šią palyginus kompaktišką
zoną, siekdami užtikrinti supančių erdvių gyvybingumą,
skiriame trimis skirtingomis funkcijomis.
Viešbutis atsisuka į Jasinskio g., jo lokacija matoma, jis
lengvai pasiekiamas pėsčiomis iš miesto centro. Zonos
gilumoje pirmame aukšte siūlome didelę kasdienių prekių
parduotuvę, virš jos projektuojame gyvenamąjį korpusą
su kiemu ant parduotuvės stogo. Viešbutį ir parduotuvę
skiria aptarnavimo skersgatvis. Šios zonos šiaurinėje
pusėje nedidelis kiekis viešosios erdvės įspraustas tarp
statinių ir judraus išvažiavimo iš Geležinio vilko greitkelio,
todėl šią erdvę traktuojame kaip pėsčiųjų tilto tęsinį, kurį
aktyvuoja viešbučio įėjimas, jo kavinė, smulkios paslaugos.
Ši pasitinkanti promenada išskiriama individualiu grindinio
piešiniu ir pridengiama nuo triukšmo želdiniais.
Gyventojų, lankytojų judėjimo srautų pasiskirstymas.
Viešbučio svečiai, pirkėjai ir gyventojai turi atskirus vienas

ĮĖJIMAS Į 1000 M² PARDUOTUVĘ
ĮĖJIMAS Į VIEŠBUTĮ

nuo kito nutolusius įėjimus skirtingose D zonos pusėse.
Tam, kad neutralizuoti didžiosios parduotuvės aklinų sienų
poveikį, čia projektuojame į gatveles atsuktą smulkią
komerciją su atskirais įėjimais.

AIKŠTĖ
PRIEIGOS PĖSTIESIEMS
APTARNAVIMO SKERSGATVIS
KOMERCIJA

Funkcinis suplanavimas. Gyvenamojo namo daugelis
gyventojų iš vakarinių lodžijų, pro pakreiptos sienos langus
arba kiemo balkonus taip pat gali pamatyti upės slėnį,
žvelgdami Centrinės aikštės link. Viena šio namo siena
šiaurinė- nežiūrint to užtikriname reikiamą butų insoliaciją.
Daugiabučio kiemas intensyviai apželdinamas.
Karpytas viešbučio fasadas pusei kambarių kuria upės
slėnio apžvalgos galimybę.
Esminiai konstrukcijų, inžinerijos sprendimai.
Nagrinėsime surenkamumo galimybę, tiek vidaus,
tiek fasadų konstrukcijoms. Kiti sprendimai- įprasti
viešbučiams, prekybos centrams ir gyvenamiesiems
GSPublisherVersion 0.0.99.11
pastatams. Daugiabučio stogas apželdintas
šilokais.

GSPublisherVersion 0.0.99.11

Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai.
Daugiabutyje projektuojame N1 tipo laiptinę, fasadų
lodžijose ir balkonuose numatome 1,2 m gaisro saugos
VAIZDAI IŠ LODŽIJŲ IR ŠONINIŲ BALKONŲ

uždorius.
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GYVENTOJŲ KIEMAS ANT PARDUOTUVĖS STOGO
KOMERCIJA

E ZONA
Urbanistinis aspektas.Teritorijos viduje, atitrauktas
nuo aplinkinio transporto triukšmo formuojamas
gyvenamasis kvartalas. Du tūriai- vienas L, kitas V
raidės formos- dėstomi kuriant vidinius pėsčiųjų
ryšius: įstriža gatvė perpjauna E teritoriją ir tuo
pagerina Pakalnės g. jungtį su Centrine aikšte bei
atveria žaliojo šlaito vaizdus. Du pastatai formuoja
du vidinius kiemus gyventojų poreikiams. Du
kiemai leis identifikuoti dvi mažesnes, tuo būdu
veiksmingesnes gyventojų bendrijas. Kiemuose
kuriamos gyventojų terasos, numatomos bendro
naudojimo zonos, želdinių gausa, kuriamos laisvalaikio
praleidimo zonos. Pietuose V pastato fligelius jungia
vienaukštė komerciniu smulkių patalpų juosta, atsukta
į skersgatvį už kurio prasideda mokyklos kiemas.
Gyventojų, lankytojų judėjimo srautų
pasiskirstymas. Srautai atskiriami: gyventojai
patenka tiesiai iš lauko į savo atskiras laiptines, jų
šešios- po tris kiekviename name. Laiptinių liftai turi
ryšį su požeminiu autoparkingu. Komercijos lankytojai,

PASLAUGŲ ĮĖJIMAI
PARDUOTUVIŲ ĮĖJIMAI
AIKŠTĖS
SKERSGATVIAI
GATVĖ
KOMERCIJA

pirkėjai naudojasi atskirais pirmojo aukšto įėjimais.
Funkcinis suplanavimas. Pirmuose aukštuosesmulki prekyba, paslaugos, mini ofisai su atskirais
įėjimais iš lauko. Pastatų viduje- intensyviai apželdinti
gyventojų kiemai. Kiemus supa nuožulnūs korpusai,
kurie turi stogo terasas, balkonus.
Korpusų galuose- išskirtinės terasos, kuriančios
pastatų įsimintinumą ir turinčios vertingus vaizdus.
V formos pastato šiaurės rytų siena pakreipta taip,

GSPublisherVersion 0.0.99.11

kad būtų užtikrinta minimali dviejų valandų trukmės
gyvenamųjų patalpų insoliacija.
Esminiai konstrukcijų, inžinerijos sprendimai.
GSPublisherVersion 0.0.99.11

Nagrinėsime surenkamumo galimybę. Kiti
sprendimai- įprasti gyvenamiesiems pastatams.
Stogai žali, apželdinti šilokais, tarp jų medinės
gyventojų terasos, individualiai apželdintos.
VAIZDAI IŠ GALINIŲ LODŽIJŲ IR IŠ PIETINIO KIEMO
IŠSKIRTINĖS LODŽIJOS
GYVENTOJŲ DU KIEMAI
FASADO INSOLIACIJA 2 VAL.

Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai.
Fasadų lodžijose ir balkonuose numatome 1,2 m
gaisro saugos uždorius. Gaisro saugos automobilis
patenka į abu kiemus.
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F ZONA
Urbanistinis aspektas. Pietinėje nagrinėjamos
teritorijos dalyje, šalia atkuriamos Pakalnės gatvės
tąsos- projektuojame mokyklą sublokuotą su darželiu.
Šiaurinėje F zonos dalyje, gyvenamojo kvartalo pusėje
formuojamas žaidimų kiemas pritaikytas aktyviai
veiklai. Ne pamokų metu kiemas, kaip ir sporto
aikštelės ant darželio stogo bei mokyklos klasės
ties Pakalnės gatve, gali būti naudojami gyventojų
ir darbuotojų laisvalaikiui. Tarp mokyklos teritorijos ir
gyvenamojo V formos kvartalo numatome skersgatvį
su nedidelių komercinių patalpų vitrinomis.
Moksleivių, darželiečių ir bendruomenės judėjimo
srautų pasiskirstymas
Srautai atskiriami. Moksleiviai ir darželiečiai turi
savo atskirus vartelius priešinguose žaidimų kiemo
galuose, iš čia jie patenka į pastatą, taip pat atskirais
įėjimais. Pakalnės gatvėje, netoli vartelių „kiss and by“
sustojimai.
Bendruomenės nariai vakarais gali naudotis tam
tikromis mokyklos patalpomis ir į jas įeina tiesiai iš
gatvės.

MOKSLEIVIŲ VARTELIAI
DARŽELIEČIŲ VARTELIAI
KLASĖS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS
ŽAIDIMŲ KIEMAS
SPORTO AIKŠTELĖ ANT DARŽELIO STOGO

Funkcinis suplanavimas. Mokykla ir darželis
projektuojami viename tūryje, jų blokai- triaukštis ir
dviaukštis- atskiriami sporto sale, kuria jie dalinasi.
Mokyklos holas erdvus, išreikštas atriumu ir amfiteatru,
darželio- nedideliu amfiteatru. Ant darželio stogo
siūlome aptvertą sporto aikštelę.
Esminiai konstrukcijų, inžinerijos sprendimai.
Siūlome klijuoto medžio konstrukcijas.
Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai.
Numatomas reikiamas evakuacinių išėjimų kiekis.

GSPublisherVersion 0.0.99.11

GSPublisherVersion 0.0.99.11

MOKYKLA
DARŽELIS
SPORTO SALĖ
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G ZONA
Urbanistinis aspektas.Kadangi dabartinis Geležinio Vilko
g. triukšmas viršija higienos normų ribas, garso barjero
formavimas yra itin svarbus užtikrinant visos teritorijos veikimą.
Dėl to numatomas 9 aukštų vientisas tūris formuojantis garso
barjerą. Įvertinus dabartinius pėsčiųjų srautus palei Geležinio
Vilko gatvę, numatyta juos perkelti į vidinę teritorijos dalį, plotą
iki gatvės intensyviai apželdinant. Šiaurinis kvartalo kampas
formuoja savotiškus vartus į teritoriją. Įvertinus aplinkos trukdžius,
pagrindinė kvartalo funkcija numatoma biurų paskirties, pirmuose
aukštuose numatoma įrengti komercija ir socialinę funkcijas,
kurios užtikrintų kvartalo gyvybingumą ir po darbo valandų. Judant
nuo šiaurinės sklypo dalies pietinės dalies link, administracinis 9
aukštų pastatas horizontaliai dalinamas į tris lygius. Tuo pačiu
metu lygiai pasukami į Geležinio Vilko g. Pusę. Taip iš vidinės
kvartalo pusės sudalintas administracinis pastatas iš pėsčiojo
perspektyvos įgyja žmogiškesnį mastelį. Pietinėje sklypo dalyje
tūris palaipsniui nulaiptuojamas link žemesnių kvartalo pastatų
(paliekamo VDA pastato ir projektuojamo vaikų darželio). Du
viršutiniai pastato lygiai susmulkinami atvirų terasų pagalba.Tai

VERTIKALŪS RYŠIAI
HOLAI, PASLAUGOS, SOCIALINĖ FUNKCIJA

pailgam tūriui suteikia kaimyninių pastatų mastelį, o terasomis gali
naudotis ne tik biurų darbuotojai, bet ir viso kvartalo lankytojai. Iš
terasų atsiskleidžia vaizdingos būsimo kvartalo ir Vilniaus miesto
panoramos.
Darbuotojų, lankytojų judėjimo srautų pasiskirstymas.
Pirmame pastato aukšte planuojamos komercinės patalpos,
į kurias patenkama tiesiai iš lauko. Taip pat numatomi bendri
holai, kuriuose liftais patenkama į antrame aukšte esančias
visuomenines patalpas bei biurus, esančius likusiuose aukštuose.
Funkcinis suplanavimas. Pirmame aukšte siūlomos komercinės
paskirties patalpos, antrame – visuomeninės. Likę aukštai skirti
biurams. Kiekvienas liftų holas aptarnauja po 2 biurus, kurie lengvai
gali būti apjungiami į vieną.
GSPublisherVersion 0.0.99.11

Siūlomi esminiai konstrukcijų, inžineriniai sprendimai. Šerdys
gelžbetoninės,
likusios laikančios konstrukcijos- gelžbetonis.
GSPublisherVersion 0.0.99.11
Vėdinimo įrangą siūlome skaidyti aukštuose, nepriklausomomis
kapsulėmis- tai įgalina optimizuoti eksploatavimo sąnaudas,
pastato stogas neužteršiamas agregatais ir gali tapti patrauklia
terasa. Fasadų medžiagiškumas: Stiklo – aliuminio konstrukcijos.
Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai. Numatome
evakuacines laiptines, kurių pusė - N1 tipo.
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ĮĖJIMAI
ŽALIASIS BARJERAS
LAUKO TERASOS

10/POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA
Tam, kad sutalpintume reikalingą automobilių kiekį pagal šiandien galiojančius reikalavimus- reikalingi du
požeminės automobilių saugyklos aukštai. Dviejuose požeminės saugyklos aukštuose sutalpinamas pakankamas
projektui automobilių kiekis, antrasis saugyklos aukštas numatomas mažesnis nei pirmasis. Dėl topografijos esamo
charakterio- didelė teritorijos dalis yra „duobėje“ lyginant su aplinkiniais aukščiais- gilintis tektų vidutiniškai ne per du,
bet per pusantro aukšto nuo esamo vidutinio žemės paviršiaus, aukštinant teritorijos parterio dominuojančią altitudę.
Automobilių stovėjimo vietų skaičių projektuojame prisilaikydami šio konkurso Techninės specifikacijos reikalavimų ir
vadovaujantis galiojančia „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių
stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema“.
Požeminės automobilių saugyklos zonos.
Saugykloje numatome atskiras zonas gyventojų automobilių stovėjimo vietoms.
Saugykloje numatome atskirą atitvertą zoną gyventojų automobilių stovėjimo vietoms. Po administracinės, ugdymo
bei viešbučių paskirties pastatais numatome dviračių ir paspirtukų saugyklų ir persirengimo patalpų zonas. Po
gyvenamosios paskirties korpusais, automobilių saugykloje numatome sandėliukų zonas. Saugykloje taip pat
numatome inžinerinių tinklų įvadų patalpų bei pagalbinių patalpų, kurios būtų pritaikytos valytojams zonas.

- 1 A. PLANO SCHEMA
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-2 A. PLANO SCHEMA
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11/KONKURSO TERITORIJOS, PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ IR REKONSTRUOJAMŲ VC BENDRIEJI
RODIKLIAI

PAVADINIMAS

MATO VNT.

KIEKIS

m2

32055

PASTABOS

I SKYRIUS. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas
1. 2. sklypo užstatymo intensyvumas

2.87

1. 3. sklypo užstatymo tankis

%

48.92 %

užstatytas plotas 15681 m2

BENDRASIS
PLOTAS, m2

TŪRIS, m3

A

4676

4676

10

34,95

B

6445

6445

10

34,0

C

6745

6745

8+antresolė

34,73

C1

1886

1886

-

-

D

9615

9615

9; 10

29,5; 35,0

20580

20580

9 +antresolė;
8 +antresolė

34,95; 31,05

F

3146

3146

3

10,5

G

21240

21240

9

33,56

POŽEMINIS PARKINGAS

29328

73300

2

-

VC VICTORIA

6858

-

-

-

8 566*

-

-

-

II SKYRIUS. PASTATAS
PASTATAS

E

VC BALTIC CENTER

AUKŠTŲ
SKAIČIUS, m

PASTATO
AUKŠTIS

*Atimtas 1 ir 2 a. pastato plotas

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

12/PROGNOZUOJAMO PROJEKTINĖS IDĖJOS ĮGYVENDINIMO KAŠTAI

169 195 600 eur
Pastaba: prognozuojamų projektinės idėjos įgyvendinimo kaštų skaičiavimui
pasirinkome sustambintą skaičiavimo metodiką. Sparčiai kintant rinkos
kainoms, jokia teorinė išankstinio skaičiavimo metodika negali būti
pakankamai tiksli ir užtikrinti Statytojo ekonominių lūkesčių įgyvendinimą.
Siekiant valdyti riziką susietą su išlaidų/pajamų balansu, siūlome Statytojui,
prieš pradedant realų projektavimo procesą, kruopščiai ir visapusiškai
parengti Užduotį projektuotojams, proceso metu vykdyti sistemingą rinkos
pokyčių stebėseną.
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