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URBANISTINĖ IDĖJA
Tai teritorijos virsmas iš nedidėlės uosto ir sandėlių provincijos, vėliau Vilniaus miestui svarbaus
manufaktūros ir pramonės priemiesčio iki staigaus tapimo centrine miesto dalimi. Šiai dienai tai miesto
centrinės verslo teritorijos potencialą (ang. CBD) turinti vieta, o nagrinėjama teritorija yra esminė trūkstama
jos dalis. Amžiaus pradžioje, aukštybinių pastatų pradėta formuota kairiojo Neries kranto išklotinė yra
Lukiškių miesto dalies veidas, todėl ikoniškas ir kontekstualus šios išklotinės užbaigimas nagrinėtas itin
atidžiai. Siekta, kad kiekviens pastatas būtų atviro perimetro, nesiblokuojantis su kitais pastatais ir
neformuojantis aklino užstatymo, nei gatvės lygyje nei siluete. Visa Urbanistinė idėja seka teritorijos
planavimo ir zonavimo gairėmis užduotomis konkurso techninėje specifikacijoje. Detalizuojant tūrius pagal
užduotas statybos zonas, taip pat analizuotas jų vizualinis-erdvinis poveikis miesto panoramoms. Norima,
kad pertvarkoma teritorija nebūtų uždara aklina masė, o atsivertų tiek savo siluetu, tiek aiškiais erdviniais
ryšiais žemės lygyje. Tuo tikslu siūloma vystymo vizijoje išskirtą kvartalą D padalinti į 2 nepriklausomus
pastatus, atveriant erdvę tarp jų ir aiškiai sujungiant pagrindines kvartalo viešąsias erdves ir pagrindinius
patekimus į teritoriją. Projektu siekiama, kad funkcinė teritorijos įvairovė, patogus susiekimas ir kokybiškas
architektūrinis išpildymas užtikrintų teritorijos tapimą nauja gyvybinga bendramiestine erdve.
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Formuojant didelės apimties urbanistinę struktūrą miesto
centrinėje dalyje, vienu pagrindiniu uždavinių tampa
charakteringo ir kontekstualus teritorijos įvaizdžio
suformavimas bei fizinio ir emocinio mastelio parinkimas.
Užduotas teisingas sklypo skaidymas į mažesnius kvartalus
yra toliau detalizuojamas išryškinant kiekvieno iš jų savitus
bruožus. Projektuojamų pastatų siluetas išgrynintas
vertinant visas išorines ir vidines teritorijos išklotines,
atskirų erdvių vizualines perspektyvas ir būsimų teritorijos
naudotojų ir gyventojų pojūtį pastatuose. Taip pat pabrėžti
tipologinį funkcijų mišinį bei jų darnų susiliejimą.

Kaip skiriamasis gyvenamosios funkcijos architektūrinis
motyvas pasirinktas vertikaliai siaurėjantis pastato siluetas
su viena ar keliomis pasviromis sienomis. Jis padeda
užtikrinti kokybiškos erdvės tarp pastatų parametrus turint
tankiai stovinčius 9-10-ies aukštų tūrius, nemonotonišką
siluetą bei insoliacijos ir vizualinių ryšių spektrą. Kartu su
tuo, gyvenamą funkciją leidžia atpažinti fasadų su
ritmingomis angomis stilistika ir balkonų / lodžijų
architektūrinės detalės.
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Administracinę paskirtį matome kaip išraiškingą savo
forma, o tiksliau jos detalėmis, taip išlaikant funkcinį
racionalumą pastatų viduje. Kiekvienas pastatas turi savo
medžiagos ir fasado ritmo identitetą, tačiau kartu yra
atpažįstami kaip vienos didesnės visumos dalis.

Sprendžiant smulkiausią teritorijos dalį – mokyklos ir
darželio kompleksą, norėta suteikti ikoniškumo, kuris
nepradingtų stambių urbanistinių struktūrų apsuptyje. Taip
pat įvertinant, jog penktasis pastato fasadas – stogas, čia
turi išskirtinę svarbą dėl jo apžvelgiamumo.
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KONKURSO TERITORIJOS SIŪLOMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Siūlomas sklypų erdvių funkcinis išplanavimas
Siekiant didinti teritorijos integralumą į miesto viešųjų erdvių struktūrą, didelis dėmesys yra skiriamas
išorinių viešųjų erdvių sutvarkymui ir aktyvizavimui. Neries krantinė tvarkoma išsaugant jau esamą
kokybišką miesto infrastruktūrą ir želdynus bei papildant ją naujomis atraktyviomis struktūromis:
panoraminis pėsčiųjų tiltas ir amfiteatro tipo laiptai nusileidžiantys iki apatinės upės terasos. Didelę svarbą
kvartalui turėtų ir nauja pėsčiųjų jungtis per upę su Žvėrynu.

Zoną po Liubarto tiltu geriausiai įveiklintų patalpos suformavimas, kurioje galėtų įsikurti parduotuvė, taip
išvengiant neretai nejaukių ir tamsių pusiau uždarų erdvių. Alternatyviai šioje vietoje galėtų būti įrengta
aktyvaus laisvalaikio zona su riedlenčių parku.

6

GRAVITY

Vidinių erdvių struktūros koncepcija grindžiama aiškiu privačių ir viešų erdvių atskyrimu ir individualizuoto
kiekvienos zonos charakterio formavimu. Gyvenamųjų kvartalų B ir E vidiniai kiemai formuojami kaip
uždaros privačios erdvės skirtos gyventojų rekreaciniams poreikiams, čia koncentruojama didžioji dalis
žaidimų ir sporto aikštelių, ramaus poilsio zonų.

Atskirai privati aptverta zona
projektuojama ir mokyklos, darželio
pastatų kompleksui, kuri yra atokiau
nuo aktyvių komercinių teritorijų.
Šioje zonoje planuojamas didelis
aktyvaus laisvalaikio, sporto ir
žaidimų kiemas gali būti atveriamas
išoriniams kvartalo lankytojams po
darbo valandų taip išplečiant
prieinamą teritorijos infrastruktūra
gyventojams. Mažesnė, tačiau taip
pat svarbi erdvė suformuojama ir
tarp dviejų darželio ir mokyklos
pastatų, kuri yra pagrindinių įėjimų
zona ir kartu bendruomeniškumo
erdvė
kasdien
sujungianti
ir
atskirianti čia besilankančius vaikus.
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Teritorijos vidinės erdvės formuojamos lengvai ir patogiai pasiekiamos iš Jasinskio, Goštauto ir Pakalnės
gatvių pusės, formuojant alėjas ir praėjimus tarp visų pastatų, vengiant ilgų uždarų išklotinių. Praėjimuose
įgyvendinant aktyvų perimetrą, skatinamas jų patrauklumas. Dėl šios priežasties nuspręsta projektuojamo
korpuso C nejungti ugniasiene su esamu pastatu Baltic centre, o esant tokiai galimybei siūlymas būtų
panaikinti pirmo aukšto uždarą jungti tarp pastatų Baltic centre ir Viktorija.

Teritorijos vidinėje struktūroje ypač svarbus nuoseklus erdvių tęstinumas ir jų urbanistinės svarbos
išryškinimas. Atvykstant nuo kvartalo vartų pagrindinis srautas nukreipiamas būtent link centrinės aikštės
iš kurios galimas tolimesnis judėjimas visomis kryptimis. Centrinė aikštė, kuri tampa ir pagrindiniu įėjimu iš
Goštauto gatvės pusės erdviškai suvokiama kaip viena didelė erdvė, tačiau joje projektuojami objektai
skaido ją į mažesnes, jaukesnes zonas, kur gali vykti skirtingos funkcijos netrukdydamos viena kitai.
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Verslo alėja yra projektuojam kaip pagrindinė verslo, komercijos ir laisvalaikio erdvė, todėl jį praplečiama
mažesnėmis kišenėmis tarp kvartalo G korpusų, pritraukiant ir sulaikant čia atėjusius lankytojus.

Mokyklos alėja, atvirkščiai savo charakteriu numatoma ramesnė, orientuota į teritorijos gyventojus, daugiau
pirmuose aukštuose siūlanti paslaugas nei prekes.
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Erdvės esančios priešais viešbučio pastatą D ir verslo centrą A, turi mažesnį patrauklumą, nei vidinės
kvartalo erdvės dėl čia numatomo intensyvaus eismo, todėl jos sprendžiamos kaip intensyvus želdynas
sukuriantis vizualinį ir garsinį barjerą, tačiau išlaikantis patogų susiekimą su kitomis erdvėmis.

Visą projekto erdvių organizavimą lydinti mintis – intuityvus orientavimasis, žiedinis judėjimas ir aiškus
funkcinis indentifikavimas.
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Pėsčiųjų, bemotorio transporto, transporto judėjimo bei parkavimo sprendimai
Transporto priemonių ir daugiaaukščių automobilių saugyklų uždominuota teritorija tvarkoma iš esmės
keičiant prioritetus ir suteikiant pirmenybę žmogui ir laisvam pėsčiųjų judėjimui. Transportinis eismas
organizuojamas iš dviejų pusių. Pirmasis, šiaurinėje pusėje iš Goštauto ir Geležinio vilko gatvių per
projektuojamą žiedinę sankryžą veda teisiai į požeminę automobilių saugyklą. Antžeminiame lygyje
numatoma nedidelė “Drop off” aikštelė prie projektuojamo viešbučių paskirties pastato D. Antrasis
patekimas į automobilių saugyklą, kuri įrengiama po visa sklypo teritorija, organizuojamas iš Pakalnės
gatvės mokyklos alėjos dalyje. Toliau Pakalnės gatvėje numatomos kelios trumpo sustojimo vietos “Kiss
and go” priešais projektuojama mokyklos ir darželio pastatą F ir gatvės pabaigoje. Taip pat “Drop off” zona
administracinio pastato G aptarnavimui numatoma ir verslo alėjos pradžioje. Atkurta istorinė Pakalnės
gatvės jungtis su kita Geležinio vilko gatvės puse pagerintų susiekimą su teritorija, todėl siūloma šioje
vietoje įrengti požeminį transporto tunelį. Antžeminis automobilių parkavimas numatomas tik lygiagrečiai
Goštauto gatvei skaidant parkavimo vietas žaliomis salelėmis kas dvi vietas ir apribojant stovėjimo laiką.
Motorizuotų transporto priemonių eismas kvartalo viduje nėra numatomas su išimti specialiajam gelbėjimo
tarnybų transportui. Pastatų techninis aptarnavimas turi būti vykdomas per požeminę pastato dalį.
Gerą teritorijos pasiekiamumą nemotorizuotomis transporto priemonėmis užtikrina esamas dviračių takas
einantis viršutine Neries krantinės dalimi. Dedikuoti dviračių takai teritorijoje neprojektuojami, o atvykstantys
kvartalo gyventojai ir darbuotojai yra nuvedami rampa į požeminį aukštą, kur organizuojamos pagrindinės
saugyklos.
Didėlis dėmesys yra skiriamas patogiam teritorijos pasiekiamumui pėsčiomis, todėl šie ryšiai tampa
prioritetinėmis kvartalo vystymo gairėmis. Kaip vieną pagrindinių patekimų į naująją teritoriją identifikuojame
jungtį su Jasinskio gatve, nes per čia vyksta žmonių judėjimas iš viešojo transporto stotelės ir Vilniaus
senamiesčio. Čia, kaip ir nuo Goštauto gatvės, kuriama akcentinė erdvė vedanti link centrinės aikštės, kuri
yra antrasis prioritetinis patekimas į projektuojamą kvartalą. Kvartalo viduje, tarp pastatų, pėsčiųjų srautai
organizuojami organiškai, vengiant ilgų tiesių alėjų su mintimi, jog lankytojo tikslas yra visur aktyvus,
paslaugų ir komercijos pastatų perimetras, atskiros funkcinės erdvės, o ne galutinis taškas kvartalo
pabaigoje.
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Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūloma dangų koncepcija
Kaip visą konkurso teritoriją vienijanti ir apjungianti danga, pasirinktos didelio formato degto granito
plokštės, išsiskiriančios savo rombo forma. Tai natūrali ir gyva medžiaga puikiai tinkanti visuomeninėms ir
viešosioms erdvėms dėl savo ilgaamžiškumo ir jaukumo. Atskirose vietose, norint pabrėžti atskirų erdvių
charakterį ir suteikti joms atpažįstamą identitetą, pasitelkta papildančių dangų įvairovė. Administracinių ir
visuomeninių pastatų prieigose ir kiemeliuose taip pat naudojamas granitas, tačiau skelto paviršiaus ir
smulkesnio formato. Taktiliškesnė danga sugauna dėmesį ir suteikia erdvei svarbos. Mokyklos alėja
papildoma medinių terasų salelėmis, kuriant ramesnę ir labiau į kvartalo gyventojus orientuotą atmosferą.
Gyvenamųjų kvartalų B ir E vidiniai kiemai grindžiami klinkerio trinkelėmis, o atskirose zonose tarp jų įrengiamos vaikų žaidimų erdvės su liejama gumine danga.
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Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomi želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai
Gatvių ir prieigų sutvarkymo sprendiniai, pritaikyti urbanizuotoms vietovėms. Palei Goštauto gatvę
planuojami sodinti medžiai, siekiant suskaidyti ir grupuoti laikino sustojimo automobilių vietas. Palei
Pakalnės gatvę reguliaria ištisa medžiu alėja. Gatvių apželdinimui įveisiami specialiai suformuotomis
(siauresnėmis) medžių lajomis medžiai (mažalapės liepos ar paprastieji klevai. Likusi teritorijos perimetro
dalis palei Geležinio vilko ir Jasinskio gatvėmis želdinama tankiau naudojant želdinius kaip garso ir vizualinį
barjerą (paprastieji klevai, akacijos, baltažiedės robinijos)

Vidinėse kvartalo erdvėse, alėjose taip pat numatomi urbanizuotoms teritorijoms pritaikyti, mažai priežiūros
reikalaujantys želdiniai. Vietose, kur koncentruojamos stambesnių medžių eilės ir grupės numatoma lokaliai
neįrengti požeminės dalies, siekiant pagerinti želdynų kokybę. Tose dalyse, kuriose planuojamos
automobilių saugyklos, numatoma, jog želdiniai būtų įveisiami specialiuose konteineriuose/vazonuose. Virš
automobilių saugyklų, eksploatuojamo stogo konstrukcija pritaikoma apželdinto stogo įrengimui.
Suformuotose pakeltose salelėse, klombose, grupuojami stambesni medžiakrūmiai (medlieva lamarko,
tridyglė gledičija, daugiakamieniai beržai, šermukšnis), mažesni krūmynai (lanksvos, alyvos, lanksvūnė
šermukšnialapė, sedula, ožekšnis) ir daugiamečiai gėlynai.
Apželdinto stogo sprendimą numatoma pritaikyti ir administracinių pastatų A, C ir G stogams, o A ir C
korpusų stogai taip pat projektuojami kaip eksploatuojamos terasos.
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Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomi apšvietimo sprendimai
Projekto apšvietimo koncepciją galima suskirstyti į keturis lygmenis, kurie sudaro ir funkcinį, ir atmosferinį
erdvių išpildymą. Pirmasis, sudarantis pagrindinį funkcinį apšvietimą yra stulpiniai šviestuvai, kurie dėstomi
palei Pakalnės ir Goštauto gatves, pagrindinėse pėsčiųjų alėjose. Antrasis – žemi stulpeliniai šviestuvai ir
prožektoriai, kurie nušviečia mažesnio intensyvumo takus kvartalų viduje, išryškina augalų masyvus ir
medžių lajas. Sekantis, jau visai grindinio lygyje numatomas apšvietimo lygmuo veikia daugiausia
atmosferos formavimui centrinėje aikštėje ir kituose didesnės svarbos zonose, kur numatomi dideli kietų
dangų plotai. Paskutinysis lygmuo susideda iš fasadų horizontaliojo ir konsolių apšvietimo. Tai itin parankus
būdas lokaliam akcentiniam architektūrinių detalių apšvietimui, tačiau galintis esmingai transformuoti ar
pabrėžti ir tam tikrą erdvę. Vieną jų – C korpuso konsolė ties pagrindiniu įėjimu iš Goštauto gatvės.

Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomi mažosios architektūros sprendimai
Mažoji architektūra meninės instaliacijos ar skulptūros pavidale gali tapti vietoženkliu padedančiu lankytojui
užmegzti stipresnį ryšį su konkrečia vieta, pakviesti užeiti, padėti susiorientuoti. Dėl šios priežasties
numatome juos įrengti ties pagrindiniais kvartalo įėjimais, kad teritorija taptų įdomi ir atpažįstama ne tik
pastatų architektūra, bet ir žmogiško mastelio elementais.

Jeigu ryšys su upe daugiau juntamas tik Goštauto gatvės prieigose, norėjome, kad vandens motyvas
atsispindėtų ir kvartalo viduje. Centrinės aikštės viduryje atsirandantis fontanas praplečia erdvės įspūdį,
neuždaro vizualinių ryšių ir tiesiog tampa atraktyviu elementu laiko praleidimui.

14

GRAVITY

Kaimynų kiemas E kvartalo viduryje yra labiausiai jautri ir privati naujojo kvartalo dalis, todėl sprendžiant
šią vieta pasirinktas organiškas kalvos motyvas išraižytas takų ir užslėptų erdvių. Pakeltos varijuojančio
aukščio klombos užpildomos želdynais, o erdvės tarp jų tampa aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonomis.
Žaidimų aikštelės išnaudoja čia suformuotą reljefą ir gali vystytis ne tik horizontalioje plokštumoje, bet ir
vertikalioje: užlipant, pralendant ir apibėgant.

Žaidimų aikštelės išnaudoja čia suformuotą reljefą ir gali vystytis ne tik horizontalioje plokštumoje, bet ir
vertikalioje: užlipant, pralodant ir apibėgant. Elementų parinkimas taip pat pratęsia natūralumo ir
gamtiškumo motyvą. Įrenginiai ne monofunkciniai, skulptūriški, visą kiemą apjungiantys į vientisą parką,
kur kiekvienas randa sau vietą ir pasirenka norimą veiklą.
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Pagrindinės viešosios erdvės ir alėjos papildomos funkciniais mažosios architektūros elementais - plastiškų
formų suolais ir klombomis. Dėliodami juos centrinėje dalyje prakeisdami, susmulkiname kitaip labai ilgas
ir tiesias perspektyvas, susiformuojame jaukesnes erdves tarp pastatų. Dominuojantis motyvas – medžio
apdaila, betonas, augalija.

Konkurso teritorijoje bei jos prieigose siūlomų esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas,
konceptualūs inžineriniai sprendimai
Atsižvelgiant į didėlį statybinio laužo kiekį skatintina, kad griovimo medžiagos būtų rūšiuojamos,
perdirbamos ir panaudojamos naujų statinių statybai. Betono atliekamos gali būti susmulkinamos ir
naudojamos statinių pagrindų įrengimui. Armatūra perdirbama ir panaudojama naujų statinių statybai.
Parenkant augalų rūšys teritorijos apželdinimui, prioritetas teikiamas vietos rūšims, nereikalaujančioms
daug priežiūros. Želdiniams sukuriamos tokios ekologinės sąlygos, kad nebūtų eikvojami resursai
dirbtiniam laistymui. Vietose, kur numatomi medžiai ir didesni želdinių masyvai paliekamos natūralaus
grunto salelės neįrengiant požeminio užstatymo. Dalis pastatų stogų įrengiami apželdinti, taip gerinant ne
tik miesto įvaizdį, bet ir sukuriant papildomų plotų gamtinei bioįvairovei veistis, tapti miesto ekosistemos
dalimi. Centrinės aikštės akcentui – baseinui / fontanui numatoma naudoti tik lietaus vandenį.
Teritoriją vystant kaip įvairiafunkcį kompleksą yra programuojamas judėjimas pėsčiomis. Galimybė dirbti,
gyventi, apsipirkti, pasiekti mokymo įstaigas ir kultūrinius objektus vos per minutę eliminuoja transporto
būtinybę ir CO2 emisijas. Dėl tos priežasties teritorijos viduje nėra motorizuoto transporto judėjimui skirtų
kelių.
Konkurso teritorijos bei jos prieigų atitikimas universalaus dizaino principams
Sklypo dangos numatomos šiurkštinto ir frezuoto paviršiaus, kad dangų paviršius nebūtų slidus
pėstiesiems. Numatomos aklųjų juostos šaligatviuose bei atšakos link pagrindinių pastato įėjimų. Visi dangų
paviršiai numatomi vieno lygio, be barjerų.
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REKONSTRUOJAMO 15B8P PASTATO IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Pastatų funkcinis suplanavimas
Visus teritorijoje projektuojamus pastatus apjungiantis elementas – dviejų požeminių lygių automobilių
saugykla. Pirmame požeminiame aukšte numatomos bendro naudojimo parkavimo vietos teritorijos
lankytojams, viešbučio svečiams ir administracinių pastatų ir komercinių patalpų darbuotojams. Kartu šis
lygis veikia kaip techninis, skirtas pastatų aptarnavimui. Antras požeminis lygis skirtas viso kvartalo
gyvenamajai funkcijai ir atskirų biurų, tame tarpe ir esamų pastatų sklypuose (administraciniai pastatai
34B16t ir 16B8p) parkavimo vietų poreikio patenkinimui. Gyvenamosios dalies parkingas turi atskirą rampą
ir gali veikti autonomiškai nuo likusios parkingo dlies. Eismas organizuojamas maksimaliai aiškus,
užžiedintas, tiesiomis trajektorijomis, leidžiantis lengvai naviguotis ir patekti iki norimų antžeminių kvartalų
ir į juos vedančių vertikalių ryšių.

-1 aukšto schema

-2 aukšto planas
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A korpusas. Aiški ir racionali pastato tūrinė proporcija leidžia maksimaliai efektyviai išnaudoti pastato plotą
ir pritaikyti jį administracinei paskirčiai. Sukoncentruoti liftų ir laiptinių ryšiai centrinėje dalyje, atlaisvina
pastato perimetrą laisvam biurų planavimui. Aukšto planas lengvai dalinasi du atskirus ofisus. Pirmajame
pastato aukšte be vestibiulio numatoma galimybė įrengti komercines patalpas, kavines.

B korpusas. Gyvenamais kvartalas besiribojantis su Goštauto gatve ir turintis geriausias vizualines
perspektyvas į Nerį ir Žvėryną. Projektuojant nuspręsta suskaidyti kvartą į keturis tūrius, kad visi butai būtų
kampiniai, turėtų terasas ir balkonus į upės pusę. Kiekviename tūryje aplink laiptinės ir lifto bloką numatoma
nuo 2-iejų iki 4-ių butų. Pirmuose aukštuose išoriniame kvartalo perimetre planuojamos patalpos skirtos
komercinės ir paslaugų paskirties patalpoms, o vidiniame perimetre dėstomi butai su terasomis kiemo
lygyje. Iš viso kvartale suprojektuoti 93 butai, iš kurių 24 – dviejų kambarių, 47 – trijų kambarių ir 13 – keturių
kambarių.
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C korpusas. Administracinės paskirties pastatas su komercinėmis patalpomis. 9 aukšto pastato branduolį
sudaro dvi laiptinės (N1 ir N2 tipo) ir trijų liftų blokas. Pirmame aukšte išcentrinės aikštės pusės numatomas
pagrindinis patekimas į recepciją, šalia kurios numatomos kavinės ir restorano patalpos su lauko terasa.
Likusioje pirmo aukšto dalyje numatomos 3 komercinės patalpos su įėjimais iš išorės. Antrame - devintame
pastato aukštuose planuojamos ofisų patalpos, kiekvienas aukštas gali būti dalinamas į dvi patalpas.
Pastatą užbaigia eksploatuojama stogo terasa, prieinama viso pastato darbuotojams ir lankytojams.

D korpusas. Susideda gyvenamosios ir viešbučio paskirties atskirų pastatų. Gyvenamąjį pastatą sudaro
dviejų dešimtaukščių tūrių siluetas su persiliejančiais balkonais. Pirmajame aukšte be dviejų vertikalių
komunikacijų branduolių, projektuojamos keturios komercinės patalpos veikiančios visu tūrio perimetru.
Aplink laiptinę žemesniuose aukštuose projektuojama ne daugiau keturių butų, o viršutiniuose aukštuose –
vienas, turintis vaizdus visomis keturioms kryptimis. Iš viso kvartale suprojektuoti 54 butai, iš kurių 7 – vieno
kambario, 19 – dviejų kambarių, 22 – trijų kambarių ir 6 – keturių kambarių.

Viešbučio pastatas taip pat susideda iš 10-ies antžeminių lygių. Pirmasis aukštas su pagrindiniu įėjimu nuo
Jasinskio gatvės pusės talpina visas bendro naudojimo patalpas: vestibiulį, restoraną, sporto salę,
konferencijų ir pasitarimų salę /–es. Tolimesniuose aukštuose į kuriuos galimas patekimas dviem
laiptinėmis ir trimis liftais projektuojami viešbučio apartamentai, turintys patekimą į stogo terasas 7-ame
aukšte. Iš viso viešbutyje suprojektuota 120 viešbučio apartamentų.
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E korpusas. Centrinis ir didžiausias gyvenamasis kvartas nagrinėjamoje teritorijoje. Jį sudaro 6 antžeminiai
korpusai su atskiromis laiptinėmis ir liftais. Kadangi tūriai yra smailėjantys į viršų apatiniuose aukštuose
aplink vieną branduolį yra planuojama iki 7- ių mažesnės kvadratūros butų, o viršutiniame, 10-tame aukšte,
numatomas vienas butas su tiesioginiu įėjimu iš lifto. Visi butai planuojami su lodžija, arba balkonu.
Pirmuose aukštuose išoriniame kvartalo perimetre planuojamos patalpos skirtos komercinės ir paslaugų
paskirties patalpoms, o vidiniame perimetre dėstomi butai su terasomis kiemo lygyje ir įėjimais tiesiai iš
kiemo. Iš viso kvartale suprojektuoti 257 butai, iš kurių 52 – vieno kambario, 140 – dviejų kambarių, 59 –
trijų kambarių ir 6 – keturių kambarių.
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Korpusas F. Dviejuose atskiruose pastatuose numatomos įgyvendinti pradinės mokyklos ir darželio
funkcijos. Patekimas į pastatus numatomas iš vidinio kiemo nuo Pakalnės gatvės pusės. Pirmajame aukšte
projektuojamas pagrindinis holas su amfiteatru, kuris gali būti naudojamas ir mokyklos renginiams ir kaip
kasdienė vaikų poilsio zona. Greta jos į vieną pusę projektuojama valgyklos zona, kitoje skaitykla /
biblioteka. Dviem laiptinėmis arba liftu nusileidžiama į požeminį aukštą, kuriame įrengta dalinai įgilinta
sporto salė, su persirengimo kambariais, dušais, taip pat numatant ir kitas aktyvios veiklos zonas ir
technines patalpas. Į laiptines galimas personalo patekimas iš -1 pastato aukšte esančios automobilių
saugyklos. Iš pirmojo pastato aukšto tomis pačiomis laiptinėmis arba amfiteatru pakylama į antrąjį aukštą,
kuriame pastato perimetru dėstomos mokymo klasės ir administracijos kabinetai ir neformalaus ugdymo
erdvės. Trečiasis pastato aukštas pilnai išnaudojamas pagrindinių veiklų mokymo kabinetams, kurie
dėstomi aplink ant pastato stogo įrengtą vidinį, laisvalaikio kiemą. Patekimas į darželio pastatą yra
priešingoje vidinio kiemo pusėje nei mokyklos. Čia užėjus į holą galimas tiesioginis patekimas į rūbinę ir
grupės patalpas bei pagrindinius administracijos kabinetus. Antrame aukšte be grupių patalpų taip pat
numatomos ir didesnės atviros poilsio, laisvalaikio zonos, o į trečią aukštą keliamos mutifunkcinės didesnės
erdvės renginiams, sportui, žaidimams, technologijoms, muzikai su atskira zona darželio personalui.
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G korpusas.
Keturių tūrių grupė sudaranti vieną mišrios paskirties pastą su administracinės,
visuomeninės, komercinės ir maitinimo paskirties patalpomis. Siūlomas sprendimas pirmąjį tūri nuo kvartalo
vartų skirti visuomeniniai paskirčiai, čia, per 6-is aukštus, įkurdinant įvairias menines, pažintines ir kūrybines
erdves. Likę, devynių aukštų pastato korpusai skiriami administracinei funkcijai, kur kiekviename aukšte
gali įsikurti 200-900 m2 biurai. Kiekviename tūryje numatomos dvi laiptinės ir 3-4 liftai. Pirmajame pastato
aukšte visi tūriai yra apjungti šiltomis jungtimis, užtikrinant laisvą judėjimą tarp korpusų ir patogų pirmo
aukšto paslaugų pasiekiamumą: kavinės restoranai, salės, parduotuvės.

PASTATAS 15B8P (Baltic centre). Tvarkant visą teritoriją, svarbu kad esami pastatai taptu integralia jos
dalimi. Esamam verslo centrui numatomas pirmojo aukšto pertvarkymo sprendinys atveriant angas į
kvartalo vidų. Centrinė pastato ašis numatoma atviro plano su erdviu vestibiuliu sudarant vizualinį ryšį tarp
Goštauto gatvės ir vidinių kvartalo erdvių. Perimetre dėstomos atskiros komercinės patalpos su įėjimais iš
lauko. Išlaikomas patogus susiekimas su esamais pastato vertikaliniais ryšiais.
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Darbuotojų, lankytojų ir gyventojų judėjimo srautų pasiskirstymo sprendimai
Svarbiausias aspektas užtikrinant skirtingų žmonių grupių srautų judėjimą ir pasiskirstymą yra aiškus viešų
ir privačių erdvių zonavimas. Pagrindiniai gyvenamieji kvartalai B ir E projektuojami uždarais vidiniais
kiemais skirtais gyventojams. Mokyklos ir darželio blokas taip pat atskiriamas į uždarą privačią teritoriją.
Tačiau srautų pasiskirstymą galima programuoti ir atvirose viešosiose erdvėse, funkcijas daugiau
naudojamas kvartalo lankytojų ir darbuotojų darant prie administracinių pastatų, sukuriant lokalių erdvių
žmonių susibūrimui atokiau nuo gyvenamųjų pastatų. Pagrindinį lankytojų srautą ateinantį pro kvartalo
vartus iš Jasinskio gatvės pusės siekiama architektūriškai nukreipti link centrinės aiškštės, nuo kurios būtų
lengviau pasiekti norimą tikslą. Alėjose pagrindinė vedimo ašis yra banguojanti ir vedanti nuo vienos erdvės
link kitos nesudarant koncentruotos apkrovos, tačiau taip pat paliekama galimybė judėti palei vieną ar kitą
fasadą lygiagrečiai esant tikslingam poreikiui. Srautų atskyrimas analogiškai įgyvendinamas ir požeminėje
pastato dalyje. Pirmas požeminis aukštas skirtas laisvesniam ir naudojimui ir yra aktyvesnis, centrinėje
aiškiausioje vietoje koncentruojamos bendro naudojimo parkavimo vietos lankytojams, o perimetru skirtos
administracinių, komercinių patalpų darbuotojams, atskiros zonos viešbučio lankytojams ir darželio,
mokyklos personalui. Antras požeminis aukštas kaip privatesnis, skirtas tik kvartalo gyventojams ir
administracinių pastatų poreikiams.
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Projektuojamų pastatų medžiagiškumas
Korpusas A – vario lakštai
mechaniniu, cheminiu, terminiu
procesu padengti žalia patina

Korpusas G – legiruotas plienas
natūraliai pasidengiantis rausvai
rudos spalvos patina.

Korpusas C – anoduotas juodos
spalvos aliuminis.

Korpusas D (viešbutis) – tamsiai
žalios
spalvos,
glazūruotos,
keraminės plokštės.
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Korpusas B – smėlinės spalvos
klinkerio plyta.

Korpusas D (daugiabutis) –
šviesiai pilkos spalvos klinkerio
plyta.

Korpusas E – rusvos ir juodos
spalvos klinkerio plyta.

Korpusas F
dailylentės
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Esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs inžineriniai sprendimai
Pažangus inžinerinis sprendimas būtų visam kvartalui naudoti centralizuotą vėsinimo sistemą. Iš vienos
pusės tai itin palankus sprendimas architektūriniu požiūriu, nes eliminuojami pavieniai išoriniai šaldymo
blokai ant pastatų stogų ir fasadų, kita tai sisteminis efektyvumas. Turint koncentruotą išskiriamą šilumą, ją
galima surinkti ir vasaros periodu naudoti kvartalo karšto vandens paruošimui.
Taip pat administracinių pastatų fasaduose įrengti integruotas fotovoltines elektrines. Jas montuojant
emalitinėse fasadinės sistemos zonose arba kaip ažūrinius fasado elementus yra darniai sprendžiama
pastato architektūra, pasyvios saulės kontrolės sistemos ir žinoma gaunama nauda iš sugeneruotos saulės
energijos, kuri panaudojama pastato funkcionavimui.
Gyvenamieji korpusai turi mažiau pastebimą, tačiau taip pat energinius išteklius tausojantį sprendimą.
Karštuoju metų periodu patalpų vėsinimo poreikiams augant, pastatų fasaduose dominuoja įgilintos
lodžijos, o ne balkonai. Patalpų langai gauna mažiau tiesioginių saulės spindulių, tačiau vis dar pakankamą
kiekį natūralios insoliacijos.
Projektuojamiems mokyklos ir daželio pastatams pasirinkta tvari ir aplinką tausojanti konstrukcinė
medžiaga – medis. Medienos žaliavą rinktis iš atsakingai tvarkomų miškų sertifikuotų FSC žyma.
Projektuojamų pastatų esminiai konstrukcijų sprendimai
Administraciniai pastatai A, C ir G projektuojami iš monolitinio gelžbetonio. Vidinės pastatų sienos, kolonos,
perdangos ir stogo konstrukcija iš monolitinio gelžbetonio. Pastato laiptų maršai ir aikštelės - gelžbetoniniai
surenkami. Fasadai yra aliuminio stiklo konstrukcijos.
Gyvenamieji pastatai B, D ir E projektuojami mišrios konstrukcinės schemos (laikantys vertikalūs elementai:
kolonos ir monolitinės sienos). Vidinės pastatų sienos, kolonos, perdangos ir stogo konstrukcija iš
monolitinio gelžbetonio. Pastato laiptų maršai ir aikštelės - gelžbetoniniai surenkami. Fasadai įrengiami
išorines sienas šiltinant termoizoliaciniu sluoksniu ir klijuojant klinkerio plyteles.
Visuomeninės paskirties pastatai F projektuojami iš mišrios konstrukcinės schemos (laikantys vertikalūs
elementai – klijuotos medienos kolonos ir monolitinio gelžbetonio sienų branduoliai). Pastato perdangos iš
kombinuotos klijuoto medžio sijų perdangos su viršutiniu armuotu betono sluoksniu. Vidinės sienos iš
kryžmai sluoksniuotos medienos, šlaitiniai stogai – klijuoto medžio sijų.
Pastatų esminiai inžineriniai sprendimai
Pastatai projektuojami A++ energetinės klasės, pritaikant šiuolaikines, aplinką ir sąnaudas tausojančias
inžinerines sistemas. Pastate numatomos vėdinimo, kondicionavimo, vandentiekio, elektros, ryšių tiekimo,
šildymo, gaisrų gesinimo inžinerinės sistemos.
Pastatų esminiai gaisrinės saugos sprendimai
Automobilinėms kopėčioms arba automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastatų, privažiavimai (gatvės ir
keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės) numatomi visoje teritorijoje ir jos perimetre. Bendru atveju kelias
numatomas ne siauresnis kaip 3,5 m. pločio. Kelių aukštis numatomas ne mažesnis kaip 4,5 m. Tarp
pastato ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti nenumatoma sodinti medžių ar statyti
kitų kliūčių. Esant poreikiui kvartalai, ar jų dalys gali būti skirstomi į atskirus gaisrinius skyrius.
Pastate numatoma gaisrų gesinimo sistema, užtikrinama sklandi evakuacija laiptinėmis, išdėstytomis
reikalavimus atitinkančiais atstumais nuo tolimiausių patalpų taškų. Evakuacinių kelių kiekis ir tipas
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parenkamas pagal pastato paskirtį, jo aukštingumą ir kitus esminius parametrus. Pastato interjere
naudojamos degumo reikalavimus atitinkančios medžiagos.
Pastatų atitikimas universalaus dizaino principams
Pastatų patalpų pritaikymas. Maršrutai nuo transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo zonų ir teritorijos
ribų projektuojami taip, kad visi žmonės galėtų priartėti prie pastatų, į juos įeiti bei išeiti. Įėjimai į pastatą
projektuojami horizontalūs. Slenksčiai ne aukštesni nei 20 mm. Įėjimų tarpdurių plotis ne mažesnis nei
reikalaujamas. Įėjimo zonos projektuojamos pakankamo dydžio patogiam ir saugiam manevravimui ir
patekimui. Orientavimuisi pagerinti pagrindiniai patekimai ir takai numatomi su akcentiniu apšvietimu,
pabrėžiami spalviniais sprendimais. Taktiliniai įspėjamieji indikatoriai numatomi prie pavojų, atsirandančių
tiesioginėje pėsčiųjų judėjimo linijoje (laiptų, rampų). Pagrindiniai patekimai išskiriami grafinėmis
priemonėmis. Pastato viduje numatoma informacinė nurodomųjų ženklų sistema indikuojanti laiptines,
liftus, tualetus bei pagrindinius takus iki jų.
Mažiausias laisvas vidinių koridorių plotis projektuojamas ne mažesnis nei 1200 mm, aukštis ne mažesnis
nei 2100 mm. Laiptatakių plotis ne mažesnis nei 1200. Į visus prieinamus pastato aukštus numatomas
patekimas liftais, kabinos matmenys suprojektuoti ne mažesni nei 1100x1400 mm.
Kiekviename administracinio, visuomeninio, viešbučių paskirties pastatų aukšte įrengiami bendri riboto
judumo vyrams ir moterims tinkami tualetai, į kuriuos įeinama tiesiai iš bendrojo naudojimo koridorių.
Visų aukštų gyvenamųjų patalpų (butų ir kt.) erdvės suprojektuotos taip, kad išlaikant ISO standartais
nustatytus norminius matmenų reikalavimus, pastatą paprastojo remonto darbais galima būtų pritaikyti
riboto judumo žmonių poreikiams.
Požeminės ir antžeminės automobilių saugyklos pritaikymas. Vertinant, kad projektuojama požeminė
automobilių saugykla talpina daugiau kaip 1000 automobilių, ne mažau kaip 2% nuo bendro automobilių
stovėjimo vietų skaičiaus projektuojamos B tipo (bet ne mažiau kaip 30 vietų) ir ne mažau kaip 0,25% - A
tipo (bet ne mažiau kaip 5 vietos). ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos, planuojamos arčiausiai prie
pagrindinių įėjimų į pastatus, bekliūtėje judėjimo trasoje. Atstumai nuo ŽN pritaikytų vietų iki įėjimų į pastatus
- ne didesni kaip 50 m. Prie ŽN stovėjimo vietų numatomos 1500 mm pločio aikštelės. Automobilių stovėjimo
vietos ir išlipimo aikštelės projektuojamos viename lygyje. Įvažiavus į automobilių stovėjimo aikštelę,
numatoma nurodomoji informacija (kryptinės rodyklės su tarptautiniu prieinamumo simboliu) patekimui iki
ŽN skirtų parkavimo vietų. Takai vedantys nuo stovėjimo vietų iki patekimų į pastatą ženklinami
horizontaliais dangų žymėjimais ir nurodomąja informacine sistema ant pastato sienų.
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI KONKURSO TERITORIJAI
Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius apskaičiuotas vadovaujantis galiojančia „Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus
koeficientus schema“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir
konkurso rengėjo technine specifikacija, jeigu joje nurodyti poreikiai yra didesni už teisės aktais nustatytus
minimalius.

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETŲ POREIKIS
Funkcija

Parkavimo vietų poreikis

Kiekis

Parkavimo vietos

Administracinės paskirties pastatai
(projektuojami)

1 vieta 40 m2 naudingo ploto

24 108 m2

603

Administracinės paskirties pastatai
(esami)

1 vieta 40 m2 naudingo ploto

12 994 m2

325

Gyvenamosios paskirties (trijų ir
daugiau butų – daugiabučiai) pastatai

0,5 vietos vienam butui

404 vnt.

202

Viešbučių paskirties pastatai

1 vieta 4 kambariams

120 vnt.

30

Prekybos: ne maisto produktų
parduotuvės

1 vieta 100 m2 naudingo ploto

6 981 m2

70

Kultūros: muziejai, meno galerijos,
parodų rūmai

1 vieta 80 m2 salės ploto

2 532 m2

32

Bendrojo lavinimo mokyklos

1 vieta 30 mokinių

350 vnt.

12

Vaikų darželiai, lopšeliai

1 vieta 40 vaikų

100 vnt.

3
1 277

Projekte numatoma: 1320 parkavimo vietų
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas

Kiekis

Pastaba

SKLYPAS
Sklypo plotas
(m2)
Užstatymo
tankumas
Užstatymo
intensyvumas

32 055
48 %

DP ≤
80%

2,71

DP ≤ 4

PASTATAI
Kvartalas
Aukštų skaičius
Aukštis
(m)

A

B

C

D

E

F

G

Suma

9

6-10

9

10

10

3

6-9

-

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

17,8

35,0

-

Užstatymo
plotas (m2)
Antžeminis
tūris (m3)
Požeminis tūris
(m3)

610

1 520

925

1500

3 420

1 530

3 230

12 735

21 300

19 000

32 300

41 400

89 200

23 900

98 550

325 650

Brutto plotas
(m2)

5 836

9 382

7 012

11 265

23 880

4 630

28 569

90 562

432

1 148

547

510

2 433

-

2 823

7 893

3 828

-

5 133

-

-

-

16 712

25 673

-

6 357

-

3 820

14 760

-

-

24 937

-

-

-

4 342

-

-

-

4 342

-

-

-

-

-

-

2 339

2 339

-

-

-

-

-

3 900

-

3 900

-

93

-

54

257

-

-

404

4 260

7 505

5 680

8 672

17 193

3 900

21 874

69 084

Komercinis
plotas (m2)
Administracinis
plotas (m2)
Gyvenamasis
plotas (m2)
Viešbučių
plotas (m2)
Visuomeninis
plotas (m2)
Ugdymo plotas
(m2)
Butų skaičius
Bendrasis
antžeminis
plotas (m2)
Bendrasis
požeminis
plotas (m2)

Esamas
2 625

188 300

46 960

29

Esamas
17 811

GRAVITY

PROGNOZUOJAMO PROJEKTINĖS IDĖJOS ĮGYVENDINIMO KAŠTAI
Orientacinė projekto kaina paskaičiuota remiantis panašios paskirties objektų įgyvendinimo kainomis iš
viešai prieinamos informacijos.
Mokyklos ir darželio statybos kainai priimtas Pilaitės gimnazija analogas 11,782 kv. m pastato statybai
numatyta 16,96 mln eur. su PVM Gaunant 1 190 eur statybos kainą kv. m. be PVM. Atsižvelgus į
pabrangimą priimta 1400 eur / kv. m
Administraciniam ir viešbučių paskirties pastatams su komercinėmis patalpomis priimtas mišrios paskirties
pastato Live Square analogas. 24,920 kv. m pastato statybai numatyta 49 mln. eur. su PVM. Gaunant 1 625
eur statybos kainą kv. m be PVM. Atsižlegiant, kad nuo statybos pradžios jau praėjo 5 metai taip pat
atmetus požeminės dalies įrengimo kainą priimama 2 100 eur / kv. m
Gyvenamiesiems pastatams su komercinėmis patalpomis priimtas vystomo projekto Cityzen analogas.
25 880 kv. m pastato statybai numatyta 30 mln. eur. su PVM. Gaunant 1 625 eur statybos kainą kv. m be
PVM. atmetus požeminės dalies įrengimo kainą (8830 kv. .m x 600 eur) priimama 1 700 eur / kv. m be PVM
Remiantis paskutiniais statybos analogais požeminio aukšto įrengimo kaina įvertinus pabrangimą priimta
700 eur / kv. m
Taip pat priimta ir orientacinė kaina esamų statinių griovimui.
Kaip viso kvartalo analogas paimtas vystomas mišrios paskirties kvartalas Lvivo g. 59, kur 55 000 kv. m
antžeminis plotas ir 25 000 kv. m požeminio ploto numatoma investicija 150 mln. eur. Gaunant apie 1 550
eur / kv. m statybos kainą be PVM.
Bendra projekto, kvadratinio metro įgyvendinimo kaina (antžemis + požemis) 167 373 500 eur /
116 044 kv. m = 1 455 eur be PVM.
Pastatas

Plotas

Įkainis

Kaina

Administraciniai
pastatai A, C, G

31 814 kvm.

2 100 eur/kvm
(be PVM)

66 809 400 eur

Gyvenamieji pastatai
B,D,E

29 028 kvm.

1 700 eur/kvm
(be PVM)

49 347 600 eur

Viešbučio pastatas D

4 342 kvm.

2 100 eur/kvm
(be PVM)

9 118 200 eur

Mokyklos ir darželio
pastatai F

3 900 kvm.

1 400 eur/kvm
(be PVM)

5 070 000 eur

Požeminė dalis

46 960 kvm.

700 eur/kvm
(be PVM)

32 872 000 eur

Esamų statinių
griovimas

41 563 kvm.

100 eur/kvm
(be PVM)

4 156 300 eur

Suma:
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167 373 500 eur

