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Teritorijos užstatymas planuojamas vadovaujantis, 
konkurso užduotyje pateikta principine kvartalų 
išdėstymo ir viešųjų privačių erdvių susikirsymo 
koncepcija. Pasiūlyme stengiamasi tūriniais erdviniais 
sprendimais maksimaliai išnaudoti užstatymo 
galimybes, išlaikant tinkamas insoliacijos, pėsčiųjų 
srautų, viešųjų erdvių kokybines charakteristikas. 
Kvartalas yra gerai matomas iš aplinkinių apžvalgos 
taškų, todėl siekiant išvengti ploksčio erdvinio silueto 

pasirenkama plokščių stogų bei šlaitinių stogų tūrių 
kombinacija, taip sukuriant dinamišką, miesto centro 
įvaizdį atitinkantį siluetą. Kuriamas 1 minutės kvartalas, 
jungiant mišrią funkciją – komercija, biurai, paslaugų, 
gyvenamoji, socialinių paslaugų. Taip sukuriamos 
galimybės gyventi ir dirbti, ilsėtis rajone nebūnant 
priklausomu nuo transporto, visas pagrindines 
funkcijas turint kvartalo strukrūroje.
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URBANISTINĖ IDĖJA



Teritorijos didesniam integralumui ir patrauklumui 
siūlomi tokie sprendimai: Liubarto g. tiltu numatyti 
pėsčiųjų atšaką – amfiteatrą, sukuriant jaukią jungtį 
su kvartalu bei kol kas mažai patraukiu Liubarto 
tiltu. Erdvę po tiltu siūlome įveiklinti, numatant 
paslaugų pobūdžio komercines patalpas, taip nejaukią 
transportui skirtą erdvę pritaikyti miesto gyventojų 
poreikiams. Šiuo metu ypač aktyvi dviračių, pėsčiųjų 
pasivaikčiojimams Žvėryno krantinė siūloma sujungti 
netransportui skirtu plastiškos formos tiltu, kuris 
sujungtų krantinės ties kvartalu infrastuktūrą bei būtų 
tąsa požemine jungitimi su Pakalnės gatve – taip būtų 
išspęsta savotiško kvartalo/akligatvio problema. Tokiu 
būdu kvartalas dirbtų ne vien kaip taškinis traukos 
objektas, bet taptų ir platesnės gyventojų grupės 
centro/ Žvėryno, Vingio parko lankytojų integralia 
dalimi.

Krantinės erves siūloma maksimaliai išplėsti numatant 
įvaires terasas, pantoninę prieplauką vilniečių poilsiui.

Kuriant būsimo kvartalo architektūrinę viziją, norėjosi 
maksimaliai išnaudoti esamos teritorijos vietos 
unikalumą: upė, apželdinti Nėries slėnio šlaitai, istorinis 
centras, būtent esminis skirtumas su dešiniojo kranto 
verslo centro rajonu yra šio kvartalo artimas santykis 
su miesto centrine dalimi, jų organiška jungtis. 

Architektūrinė kalba pasirinkta artimame mastelyje 
centrinės miesto - Naujamiesčio dalies ir esamo 
aukštybinio užstatymo. Kuriami trys lygiai – gyvas ir 
atviras pirmasis aukštas, organiškai jungiantis pastatus 
su viešosiomis erdvėmis, užstatymo perimetrą 
atkartojantys 2-5 aukštai, bei siluetą lengvinanti 
terasuota aukštuminė užstatymo dalis. Pagrindiniai 
kvartalo akcentai – panoraminis restoranas - konsolė, 
centrinis turgaus pastatas bei bokšto proporcijas 
atkartojantis A kvartalo pastatas. Šie trys pastatai 
sukuria trijų kompozicinių taškų dominantes kvartale.
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA SKLYPŲ ERDVIŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS



Greta pastatų viešosios erdvės skirstomos į kelis 
pjuvius, centinę alėją, “šeimininko metrą”, bei 
kiekvieno kvartalo jungtyse įrengtuose skirtingo 
charakterio žiedo principu organizuotose erdvese, 
šie žiedai padeda sukurti tarpinius erdvių orentyrus, 
jų centre sukuriant skirtingus žvilgsnį nukreipančius 
akcentus: žalią kalvą, fontaną, medžių grupę, aikštę, 
meninį akcentą/skulptūrą.  

Vidinės erdvės pritaikytos pėčiųjų ir bemotorių 
transporto priemonių judėjimui,  tačiau esant reikalui 
prie pastatų gali privažiuoti aptarnaujantis transportas. 
Dviračių saugyklos numatomos požeminėje 
automobilių saugykloje, stovai ties kiekvienu pastatų 
bloku bei krantinėje.

Kietoms sklypo dangoms siūloma naudoti naturialias 
skirtingų atspalvių granito, bazalto plokštes. Vaikų 
žaidimo aikštelėms naudojama sertifikuota, higienos 
normas atitinkanti danga.

Siekiant padidinti pralaidžių dangų kiekius, bei sukurti 
kuo žalesnį kvartalą, siūlome maksimaliai želdinti 
pastatų terasas, bei stogus, apželdinti laipiojančiais 
augalais – vinvyčiais, gebenėmis tam tikrus pastatų 
fasadus, apželdinimui siūloma naudoti vietinių, mažai 
priežiūros reikalaujančių augalų rūšis.
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SUSISIEKIMO SPRENDINIAI DANGŲ KONCEPCIJA

ŽELDINIMO KONCEPCIJA



Teritorija ir fasadai apšviečiami pagal BREEAM 
standartus, vengiant bereikalingo šviesos ‘triukšmo” 
bei perteklinių elektros sąnaudų. Viešųjų erdvių 

apšvietimui naudojami išskirtinio dizaino tačiau 
optimalios kainos šviestuvai.

Siekiant sukurti unikalias vidines lauko erves 
naudojamas platus spektras mažosios architektūros 
elementų. Lengvam orientavimuisi erdvėse, kuriami 
skiritngų charakterių/funkcijų erdvių sankirtų 
sprendimai. Minėtose žiedus primenančiose erdvėse 
numatoma įrengti skirting tipo elementus: vandens 
fontaną, skulptūrų parkelį, žalias kalveles aplink šias 
erdves numatomos įrengti poilsio zonos integruojant 
suoliukus į želdinamas erdves. Šios erdvės tampa tarsi 
nedidelėmis kamerinėmis erdvėmis taip sudalinant 
ilgas pėsčiųjų alėjas. 

Projektas rengiamas vadovaujantis BREEAM 
standartais. Didelis dėmesys skiriamas ne tik 
energiniam efektyvumui (pastatai projektuojami A++ 
klasės) bet ir kitiems tvariems sprendimams. Želdinti 
stogai padeda spręsti lietaus vandens surinkimo 
problemą. Administracinės paskirties pastatai 
orientuoti taip, kad sumnažintų saulės pritekius, 
sumažinant šaldymo sąnaudas, tačiau gyvenamajai 
paskirčiai tūriai išdėstyti taip , kad būtų pagerinti 
ir užtikrinami insoliacijos rodikliai. Didelis dėmesys 
skirimas energijos taupymo spendimams. Požeminėje 
automobilių saugykloje numatoma daugiau nei 
norminai minimalūs reikalavimai tiek elektromobilų 
įkrovimo stotelių tiek dviračių saugyklų su dušinėmis.

Visus projekto sprendinius stengiamasi pritaikyti 
universalaus dizaino principams. Sklypo nuolydžiai 
sprendžiami vertikalinio planavimo pagalba, krantinės 
šlaituose numatyti pandusai žmonėms su negalia.

3DOTS 3DOTS

8 9

APŠVIETIMO SPRENDINIAI MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI

ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS

TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS



Įvertinus kvartalo užstatymą bei esamą 15B8p 
pastato planinę struktūrą, jo pirmojo aukšto plane 
esminių pakeitimų nesiūlome. Mūsų įsitikinimu yra 
pakankamas praėjimų lauku į teritorijos vidų kiekis ir 
papildomo įrenginėti nereikia.

Teritorija pagal funkcines zonas suskirstyta į 7 zonas.
Zona A numatomas administracinis pastatas, kuris 
pėsčiųjų jungtimi sujungtas su Liubarto tiltu. Pirmasis 
aukštas skirtas paslaugų/ komercinei funkcijai. Likusi 
dalis – administracinė, numatant kiekvieną aušto 
planą padalinti bent į dvi nuomininkų dalis. Planas 
turi centrinį branduolį/ liftų holą. Plano strukūra 
universali, leidžianti turėti tiek laisvo tiek kabinetinio 
suplanavimo patalpas. Šeštame pastato aukšte 
numatoma panoraminė terasa su vaizdu į upę, bei 
miesto centrinę dalį.
Zona B. Pirmasis pastato aukštas skirtas komercinėms 
patalpoms, dominuoja didesnio ploto prekybos 
patalpos bei ties pagrindine alėja vedančia į kvartalo 
vidų išsidėsčiusios smulkesnės patalpos. Manome, kad 
būtent čia yra tinkamiausia vieta parduotuvei įrengti, 

nes jos turi patogiausią privažiavimą tiek klientams, 
tiek aptarnavimui. Vidinis kiemas įrengiamas ant 
pirmo aukšto stogo, gyvenamosios paskirties butai 
planuojami aplinkui vidinį kiemą, laiptines numatant 
mažiau insoliuojamose zonose. Pastato viršutiniai aištai 
– loftinio tipo su mansardomis bei erdviomis terasomis 
į upę bei kvartalo vidines erdves. Butų dydžiai atitinka 
konkurso užduotyje numatytus reikalavimus.
Zona C. Numatomas administracinis pastatas su 
panoraminiu restoranu viršutiniame pastato aukšte. 
Planas racionalios stuktūros, centrinio holo – 
nuominikų patalpos išdėstomos perimetru aplink 
branduolį. Aukšto planą galima suskirstyti keturiems 
skirtingiems nuomininkams. Dalis pirmojo aukšto 
skirta komercijai.

Zona D. Viešbutis + daugiabutis gyvenamasis 
pastatas. Viešbučio recepcija numatoma cokoliniame 
aukšte – automobilių saugyklos lygmenyje,  su drop 
off galimybe nuo Liubarto tilto pusės. Pirmajame 
aukšte numatomos viešbučio aptarnavimo patalpos 
– restoranas, konferencijų centras, sporto salė. 
Perimetru į kvartalo išorę išdėstomos komercinės 
patalpos. Šiaurinis pastato korpusas skirtas viešbučio 
funkcijai. Pietinis, rytinis ir vakariniai – butams.
Zona E. Zona E daliname i dvi dalis, norint užtikrinti D 
kvartalo insoliacijos poreikius. Šiaurinėje zonos dalyje 
numatomas pastatas su turgaus, prekybos, food court 
funkcija, nedideliu kinu. Bei administracinės paskirties 
korpusu. Šis pastatas tarnauja kaip pagrindinės 
viešosios erdvės tąsa. Pietinėje zonos dalyje – 4 korpusų 
gyvenamasis namas (pirmieji auštai į viešųjų erdvių 
pusę komercija) su vidiniu kiemu skirtu gyventojams. 
Zona F. Zona F susideda iš dviejų pastatų mokyklos 
ir vaikų darželio. Projektuojami du atskiri pastatai, 
vaikų darželis 2 auštų, mokykla 3 aukštų. Mokykloje 
numatomos reikiamo dydžio klasės išdėstomos aplink 
vidinį atriumą. Sporto salė, valgykla, bendrosios erdvės 
suplanuotos besijungiančios su dengtu atriumu.
Zona G. Ilgoji kvartalo styga. Administracinis pastatas 
su pirmuosiuose aukštuose esančiomis komercinėmis 
patalpomis. Pastato forma norėjome suardyti 
ilgo tunelio įvaizdį, todėl pastato forma pasirinkta 
dinamiška, taip sukuriant jaukias erdves santykyje 
tarp numatomo tūrio ir viešosios erdvės. Pastatas trijų 
pailgų korpusų, kurių kiekvienas turi galimybę būti 
sudalintas skirtingiems nuomininkams.

Vidinės alėjos skirtos viešajai funkcijai, pastatų vidiniai 
kiemai – privačios gyventojų erdvės. Gyventojų/
darbuotojų privačioms erdvėms priskirtume erdves 
stogų terasas.

Fasadų medžiagiškumas siūlomas – klinkeris, stiklas, 
aliuminio fasadinės sistemos, dažytas betonas, želdinti 
fasadai, aliuminio kompizito lankstinių.
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PASTATŲ MEDŽIAGIŠKUMAS

FUNKCINIAI SUPLANAVIMAI JUDĖJIMO SRAUTŲ PASISKIRSTYMO SPRENDINIAI

OBJEKTO PAVADINIMAS
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Laida

Lapas Lapų

11

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)
Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

cloud
architecture+urban design

UAB “Cloud Architektai”
Kons . 21C,
Quadrum North. 3aukštas,
LT-08130 Vilnius,
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A. DAGELIS

G. NEŠUKAITYTĖ

S. MORA

G.ŽALKAUSKAITĖ - DAŠČIORĖ

UAB „LT Development Fund"

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

sp schema

9/6/2022

VILNIAUS DWG5A.02.1.4.2

SPV

 J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ

A2122
Arch.

Arch.

Arch.

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI ALGIRDO G. 77,
VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS

Arch.

VIEŠBUTIS

VERSLO CENTRAS DAUGIABUTIS

DARŽELIS

MOKYKLA

VERSLO CENTRAS

DAUGIABUTIS

VERSLO CENTRAS

VERSLO CENTRAS SU TURGUMI IR KINO TEATRU
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Gyvenamuosius namus siūloma projektuoti 
surenkamo gelžbetonio su klijuota klinkerio apdaila. 
Adminstraciniai pastatai – monolitinis karkasas su 
aliuminio fasadų sistema. 
Centrinio turgaus pastato stogo konstrukcija – klijuoto 
medžio kesoninių sijų sistema.

Projekte numatytas tinkamas evakuacinių laiptinių 
skaičius. GS automobiliui yra sudarytos galimybės 
privažiuoti prie visų suprojektuotų pastatų.
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ETAPIŠKUMASESMINIAI KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI ESMINIAI GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI



Planuojama pastatyti apie 72 000 m2 antžeminio ploto 
pastatų, su vieno aukšto požemine saugykla. Panašios 
struktūros projekuose administracinės paskirties m2 
kaina yra apie 2200 eur + PVM, gyvenamosios statybos 
m2 kaina premium segmente 1700 eur + pvm. Įvertinus 

gerbūvį ir aplinkinę infrastruktūrą vieno m2 vidurkis 
turėtų būti apie 2100 eur/m2 + pvm vertinant kainą 
tenkančią vienam antžeminio ploto kvadratui.
Bendra suma 72 000 x  2100 = 151 200 000 eur + PVM

 

 

  
KIEKIS 

MATO 
VIENETAS 

PASTABOS 

  
SSKKLLYYPPAASS  

   

Sklypo plotas 31 778 m2  
Sklypo užstatymo intensyvumas 2.84 Koef. Detaliojo plano 

maks. 
4.00 

Sklypo užstatymo tankis 58.99 % Detaliojo plano 
maks. 
80 % 

 
VVIISSŲŲ  PPAASSTTAATTŲŲ  
((EESSAAMMŲŲ  IIRR  PPRROOJJEEKKTTUUOOJJAAMMŲŲ)) 

   

Pastatų bendras antžeminis bendrasis 
plotas 

90 088 m2  

Pastatų bendras naudingas plotas 76 575 m2  
Pastatų bendras požeminis bendrasis plotas 26 289 m2  
Pastatų bendras užstatymo plotas 18 745 m2  
Pastatų bendras tūris 513 994 m3  
 
PPRROOJJEEKKTTUUOOJJAAMMŲŲ  PPAASSTTAATTŲŲ   

   

Bendras antžeminis bendrasis plotas 72 276 m2  
Bendras naudingas plotas 63 580 m2  
Bendras požeminis bendrasis plotas 26 289 m2  
Pastatų bendras užstatymo plotas 16 120 m2  
Pastatų bendras tūris 412 694 m3  
 
AA  KKOORRPPUUSSAASS  

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 2645 m2  
Pastato užstatymo plotas 450 m2  
Pastato tūris 11 980 m3  
Pastato aukštis 34.80 m  
 
BB  KKOORRPPUUSSAASS  

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 13 092 m2  
Pastato užstatymo plotas 3 210 m2  
Pastato tūris 59 950 m3  
Pastato aukštis 34.00 m  
  
CC  KKOORRPPUUSSAASS  

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 7 941 m2  
Pastato užstatymo plotas 1 355 m2  
Pastato tūris 33 765 m3  
Pastato aukštis 35.00 m  
 
DD  KKOORRPPUUSSAASS  

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 8 664 m2  
Pastato užstatymo plotas 1980 m2  
Pastato tūris 33 420 m3  
Pastato aukštis 33.25 m  
 
EE--11  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 4 205 m2  
Pastato užstatymo plotas 1 470 m2  
Pastato tūris 22 100 m3  
Pastato aukštis 35.00 m  

 
EE--22  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 13 761 m2  
Pastato užstatymo plotas 2 855 m2  
Pastato tūris 56 530 m3  
Pastato aukštis 25.10 m  
 
FF--11  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 1 160 m2  
Pastato užstatymo plotas 530 m2  
Pastato tūris 7 450 m3  
Pastato aukštis 13.50 m  
 
FF--22  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 2 570 m2  
Pastato užstatymo plotas 1 040 m2  
Pastato tūris 11 990 m3  
Pastato aukštis 14.50 m  
 
GG  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 18 239 m2  
Pastato užstatymo plotas 3 230 m2  
Pastato tūris 78 400 m3  
Pastato aukštis 32.35 m  
 
1155BB88pp  KKOORRPPUUSSAASS  ((EESSAAMMAASS)) 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 10 952.49 m2  
Pastato užstatymo plotas 2 170 m2  
Pastato tūris 68 800 m3  
 
3344bb1166tt  KKOORRPPUUSSAASS  ((EESSAAMMAASS)) 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 6 858.52 m2  
Pastato užstatymo plotas 455 m2  
Pastato tūris 32 500 m3  
 
--11  AAUUKKŠŠTTAASS 

   

Bendrasis plotas 26 289 m2  
Bendrasis tūris 98 109 m3  
Automobilių skaičius 823   

 

 
EE--22  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 13 761 m2  
Pastato užstatymo plotas 2 855 m2  
Pastato tūris 56 530 m3  
Pastato aukštis 25.10 m  
 
FF--11  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 1 160 m2  
Pastato užstatymo plotas 530 m2  
Pastato tūris 7 450 m3  
Pastato aukštis 13.50 m  
 
FF--22  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 2 570 m2  
Pastato užstatymo plotas 1 040 m2  
Pastato tūris 11 990 m3  
Pastato aukštis 14.50 m  
 
GG  KKOORRPPUUSSAASS 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 18 239 m2  
Pastato užstatymo plotas 3 230 m2  
Pastato tūris 78 400 m3  
Pastato aukštis 32.35 m  
 
1155BB88pp  KKOORRPPUUSSAASS  ((EESSAAMMAASS)) 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 10 952.49 m2  
Pastato užstatymo plotas 2 170 m2  
Pastato tūris 68 800 m3  
 
3344bb1166tt  KKOORRPPUUSSAASS  ((EESSAAMMAASS)) 

   

Pastato antžeminis bendrasis plotas 6 858.52 m2  
Pastato užstatymo plotas 455 m2  
Pastato tūris 32 500 m3  
 
--11  AAUUKKŠŠTTAASS 

   

Bendrasis plotas 26 289 m2  
Bendrasis tūris 98 109 m3  
Automobilių skaičius 823   

 

3DOTS 3DOTS

14 15

PROGNOZUOJAMI PROJEKTINĖS IDĖJOS 
ĮGYVENDINIMO KAŠTAIBENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI


