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URBANISTINIO INTEGRALUMO IDĖJA ISTORINIO LUKIŠKIŲ 
PRIEMIESČIO (NAUJAMIESČIO) IR NERIES KRANTINIŲ 
APLINKOJE

Sklypo analizė/ esama situacija
Projektuojama teritorija yra Vilniuje, ją supta J. Jasinskio, A. Goštauto ir Geležinio Vilko 
gatvės. Planuojamas sklypas yra centrinėje miesto dalyje, išsidėstęs ties kairiuoju Neries 
krantu ir formuoja reikšmingą  upės reprezentacinių krantinių išklotinės dalį.
Kitoje upės pusėje, priešais projektuojamą teritoriją išsidėstęs istorinis Žvėryno priemi-
estis. Vizualiniame lauke šiaurės vakarų kryptimi – Vingio parko žaliasis masyvas.  Urban-
istinėje miesto centro kompozicijoje susiformavęs Neries upės vizualinis koridorius šian-
dien yra svarbiausias miesto centrinės dalies erdvinės kompozicijos formantas. Ši zona 
taip pat yra reikšminga Vilniaus identitetą formuojančio miesto audinio dalis. A. Goštauto 
bei J. Jasinskio gatvės užtikrina sklandžius tiek privataus, tiek visuomeninio transporto 
ryšius su projektuojama teritorija, tačiau pėsčiųjų bei bemotorių transporto priemonių 
ryšiai su analizuojama teritorija yra išvystyti menkai. Šiuo metu didesnė teritorijos dalis 
yra nusidėvėjusi, XX a. statyti (įvairių paskirčių) pastatai nėra vertingi. Taip pat nėra koky-
biškų viešųjų erdvių, menkas teritorijos ryšys/santykis su upe.
Projektuojamo (konvertuojamo) sklypo dislokacija sąlygoja būsimo komplekso išskirtinę 
reikšmę tiek lokaliame, tiek bendramiestiniame kontekste. Norint užtikrinti šios teritorijos 
gyvybingumą, būtina stiprinti pėsčiųjų bei dviratininkų srautų jungtis, vystyti viešųjų erd-
vių struktūrą, kurti ryšius su upe. Šios teritorijos urbanistinis - architektūrinis sprendimas 
turi kuo organiškiau įsilieti į aplinkinį esamą (taip pat ir istorinį) bei perspektyvinį urban-
istinį audinį. 

Urbanistinė idėja
Projektuojamos teritorijos tūrių formavimui išeitiniai duomenys reglamentuoti projekta-
vimo užduotyje pateiktame detaliajame plane. Čia nustatyti užstatymo tankumo, inten-
syvumo bei aukštingumo (maksimalūs) parametrai, atlikus teritorijos konteksto urban-
istinę analizę, abejonių nekelia. Todėl naujojo komplekso atskirų kvartalų suskirstymas 
sklype, aukštingumas bei transporto schema yra nekvestionuojama. Šie reglamentai 
tampa atspirties tašku projektavimo/kūrybiniame  procese.
Vis dėl to projektuojant tokio didelio masto teritoriją būtina išanalizuoti projektuojamos 
teritorijos potencialą stambesniu masteliu nei detalaus plano ribos. Reikalinga įvertinti 
Neries krantinių vystymo strategiją bendramiestiniais (ir plačiau)  aspektais: 
- Neries krantinių tinkamo išvystymo teikiamos galimybės - pridedamoji vertė 
teritorijos vystytojams. 
- Neries krantinių tinkamas išvystymas įgalinantis Vilniaus miesto savivaldybės 
strateginius planus dėl miesto atgręžimo upės link.  
- Vilniaus, kaip sostinės/didmiesčio, reprezentacijos bei modernaus/patogaus 
gyventi XXI a. miesto siekio aspektai. 
- Miesto gyventojų bei svečių poreikių bei lūkesčių įgyvendinimas.

Neries upės aktyvavimas
Didžioji dalis Lietuvos bei Europos miestų buvo įkurti ant vandens kelių, dažnai ties didži-
osiomis upėmis. Ne išimtis ir Vilnius, kuris buvo įkurtas ties Neries ir Vilnios santaka. Net 
Vilniaus pavadinimas turi tiesioginį ryšį su Vilnios upės vardu. Visais laikais Neris buvo 
įveiklinta kaip migracinis/transportinis koridorius. Sovietiniais laikais ši upės panaudo-
jimo funkcija sumenko, buvo performuoti krantinių šlaitai, upė tapo įrėminta tarp „bet-
oninių“ krantinių be reikšmingesnio jos panaudojimo tiek ekonominiams poreikiams 
(transporto), tiek rekreaciniams/pramoginiams tikslams. Beje, panašus procesai vyko ir 
kituose Lietuvos miestuose. Pastaruosius dešimtmečius Vilniaus urbanistai bei architektai 
vienareikšmiškai sutaria dėl strateginio plano atgręžti miestą į upę. Vyksta upės krantinių 
tvarkymo darbai, perspektyvoje yra planuojamas tinklas prieplaukėlių / viešojo vandens 
transporto (vandens autobuso) stotelės. Nors miesto bendruomenės tarpe poreikis su-
sisiekimo, o taip pat ir rekreacinei/pramoginei laivybai didėja, deja, faktiškai ši sritis ir 
toliau merdėja. Dėl tokios padėties, be eilės kitų priežasčių, bene svarbiausia jų yra in-
frastruktūros trūkumas. Nėra privačiam pramoginiam „laivynui“ skirtų uostų/prieplaukų. 
Nėra ir patogios infrastruktūros laivų nuleidimui į vandenį. To pasekoje Vilniečiai laiko 
savo pramoginius laivus garažuose, o savaitgaliais vežasi juos prie ežerų ar į pajūrį. Ši 
problematika išryškėjo pastaraisiais metais, nes pramoginis laivynas Lietuvoje ženkliai 
didėja ir esama infrastruktūra Kaune, Klaipėdoje (ir kitur) jau nebegali jų sutalpinti. Apie 
prieplaukų statybą svarsto ir mažesni miestai (pvz. Birštonas).
Projektuojama teritorija Vilniaus miesto centre yra bene labiausiai palanki betarpiško 
ryšio su Nerimi išvystymui. Ši, nauja Vilniuje, funkcija (uostas/prieplauka) gali tapti rak-
tu aktyvuojančiu visos konvertuojamos teritorijos viešąsias erdves bei komercinį/gyve-
namąjį/rekreacinį potencialus. Tinkamai išnaudojant Žirmūnuose esamą turistinių laivų 
žiemos uostą jis galėtų tarnauti ir miesto autobusų uostu. O kitoje miesto centro pusėje 
išvystytas privataus vandens transporto priemonių uostas padėtų pagrindus subalan-
suotai infrastruktūrai ir sąlygotų  Neries upės atgaivinimą Vilniaus mieste. Žr. Pav. 1

pav. 1
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Kaip paminėta aukščiau, analizuojamoje Naujamiesčio teritorijoje (istorinis Lukiškių prie-
miestis),  sovietmečiu Neries krantinės buvo performuotos (paaukštintos). Buvo nutie-
stos intensyvaus eismo gatvės upės perimetrais. To pasekoje buvo prarastas tiesioginis 
ryšys su upe. Tačiau istoriškai taip buvo ne visada. Viena svarbiausių paskirčių, davusių 
pradžią Lukiškių priemiesčio funkcijai, buvo būtent upinis Vilniaus uostas (žr. Pav.2).  Van-
dens kanalai/įplaukos šioje teritorijoje buvo formuojami ir vėliau pramonės teritorijos 
poreikiams užtikrinti (žr. Pav.2-4).

pav. 2  1730m. Vilniaus planas iš J. G. 
M. Furstenhoffo rinkinio. Matomos pir-
mosios dab. A. Jakšto gatvės užuomi-
nos. Lukiškės Vilniaus mieste išsiskiria 
kaip uosto ir sandėlių teritorija. Šaltinis: 
“Lukiškės nuo priemesčio iki centro (XV 
a.-XX a. pradžia)”

pav. 3  1875 m. odos gamyklų planas 
Lukiškėse. Nuo XIX a. vidurio prasidėjo ra-
dikali ir sparti priemiesčio architektūros 
plėtra.  Šaltinis: “Lukiškės nuo priemesčio 
iki centro (XV a.-XX a. pradžia)”

pav. 4  1890m. Vilniaus ir jo apylinkių 
planai. Dėl staigios urbanizacijos dau-
guma vietinių gatvių yra sunkiai iden-
tifikuojamos. Šaltinis: Lietuvos mokslų 
akademijos  Vrublevskių biblioteka

Mūsų paruošto konversijos projekto sudedamoji dalis – XXI a. poreikius atitinkantis upinis 
uostas yra natūrali šios teritorijos evoliucijos tąsa. O projekto devizas „LUKIŠKIŲ UOSTAS“ 
siejasi su projektuojamos teritorijos geneze. Vertinant XXI a. kontekste sprendinys bei jo 
pavadinimas užtikrina vystomam objektui išskirtinį charakterį, formuoja unikalų iden-
titetą, kuris taps nauju, atpažystamu traukos centru mieste. Taip bus sukurtas komercinis 
rentabilumas vystytojui, o miestui bei jo gyventojams bus sukurtas kokybiškas, strate-
ginius planus bei lūkesčius atitinkantis rezultatas (tam pavyzdys  „Paupys“).

situacijos schema
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Centrinės viešosios erdvės bei uosto formavimo koncepcija:
Šiuo metu teritorijos užstatymas formuoja A. Goštautos gatvės išklotinės perimetrą. 
Kokybiškų viešųjų erdvių nėra, o teritoriją nuo upės pakrančių skiria intensyvaus eismo 
gatvė. Žr. Pav.5

Konkurso urbanistinio vystymo užduoties gairėse siūloma formuoti centrinę viešąją erd-
vę projektuojamos teritorijos viduje su vizualiniais ryšiais į Neries upę. Taip pat siūloma 
organizuoti viešosios erdvės tąsą – prieplauką upės krantinėje. Nors A. Goštauto gatvę 
numatoma pertvarkyti nuraminant eismą, vis dėl to, vertinant realius bendramiestinius 
transporto srautus, šioje gatvėje tikėtina, kad eismas išliks ryškus elementas, ribojantis 
sklandžius/saugius pėsčiųjų ryšius su upės krantine. Analizuojant tokio sprendinio pasek-
mes pjūvyje matyti, kad viešoji erdvė projektuojamame sklype bei prieplauka krantinė-
je neformuos integralios struktūros (būtų 2 atskiros erdvės). Dėl jų dislokavimo skirtin-
gose terasose vizualinio ryšio tarp jų nebus. Nebus ir vizualinio ryšio nuo projektuojamos 
viešosios erdvės projektuojamame komplekse su Nerimi (neįmanoma matyti vandens 
dėl lygių skirtumo). Žr. Pav. 6. 
Todėl kyla poreikis šias 3 problemas spręsti. (Aukščiau įvardintos problemos susidarė dėl 
sovietmečiu performuotų krantinės šlaitų bei nutiestos gatvės lygiagrečiai upei).

Problema sprendžiama performuojant reljefą. 
Pirmas žingsnis:
Projektuojamoje teritorijoje viešoji erdvė formuojama dviem lygiais. Pirmas – esamas 
reljefo lygis. Antras – pratęsiamas krantinės lygis projektuojamos teritorijos link. Rezul-
tate -Neries krantinė bei viešoji erdvė projektuojamame kvartale apjungiamos ir formu-
oja vientisą, saugią nuo transporto erdvę. Sukuriami vizualiniai ryšiai su vandeniu, o A. 
Goštauto gatvėje suformuotas viadukas eliminuoja saugumo problemą pėstiesiems. Žr. 
Pav. 7

Antras žingsnis:
Formuojama viešoji erdvė padidinama rytų kryptimi, o du erdvės lygiai sklandžiai sujung-
iami laiptais ir pandusais (užtikrinami universalaus dizaino principai). Žr. Pav. 8

Trečias žingsnis:
Pagal konkurso sąlygas, užduota prieplauka pratęsiama projektuojamo sklypo link. Taip 
sukuriamas dar didesnis vizualinis ryšys su vandeniu. Krantinės prieplauka tampa upiniu 
uostu – „LUKIŠKIŲ UOSTU“. Tokios geometrijos dėka sukuriama ekspozicija į tolimesnes 
panoramas: Vingio parko žaliąjį masyvą bei TV bokštą tolimoje panoramoje.

Rezultatas:
Sukurta daugiafunkcinė viešoji erdvė, kurios vizualinis laukas integruoja Neries upę bei 
išraiškingas tolimojo plano perspektyvas. Viešosios erdvės orientacija suteikia galimybę 
kvartalo gyventojams bei svečiams praleisti čia vakarus saulėlydžio apšvietime, t. y. gėrėtis 
vakariniu saulės apšvietimu (palydėti saulę). Tai viena iš projekto sąmoningų dedamųjų, 
įgalinanti šios viešosios erdvės gyvybingumą ir komercinę sėkmę. Žr. Pav. 10

Pastaba:
Iškilus techniniams ar finansiniams trikdžiams yra numatyta galimybė, kad projektas gali 
būti įgyvendintas ir pagal schemą Pav. 8. Šiuo atveju, viešoji erdvė galėtų būti įveiklinta 
papildant ją kitais atraktyviais kraštovaizdžio dizaino elementais,  vandens akcentu - fon-
tanas ir pan., skulptūra ar kita menine instaliacija.

pav. 5

pav. 6

pav. 7

pav. 8

pav. 9

pav. 10
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Tūrinės - erdvinės kompozicijos koncepcija:
Kaip viešosios erdvės formavimo principuose, taip ir viso projektuojamo sklypo tūrinės – 
erdvinės sąrangos idėja paremta skirtingų lygių dėstymo principu. Skirtinguose lygiuose 
dėstomos skirtingos funkcijos. Tūrinės-erdvinės kompozicijos formavimo žingsniai:

1 žingsnis:
Konkurso užduotyje nurodytos teritorijos ur-
banistinio formavimo schemoje tūrinė-erdvinė 
kompozicija dėstoma lygiagrečiai aptarnau-
jančiosioms, tarpkvartalinėms gatvelėms. Šios 
kompozicijos trūkumas yra užstatymo lygia-
grečiai upei formavimas.

2 žingsnis:
Tūrinė -erdvinė kompozicija papildoma erd-
viniais ryšiais statmenai upei. Vertinant istorin-
ius šios teritorijos vystymosi šaltinius, kvar-
talų komponavimas statmenai upei šiai zonai 
būdingas, o taip pat ir reikalingas norint atkurti 
funkcinius bei vizualinius ryšius su Nerimi. Ly-
giagrečiai upei išlaikomos aptarnaujančių gat-
velių kryptys, o pėsčiųjų ryšiai bei vizualiniai/
struktūriniai kanalai tarp tūrių formuojami stat-
menai upei bei istoriškai susiklosčiusiai kvartalų 
struktūrai rytinėje Geležinio Vilko gatvės pusė-
je. Taip projekto tūrinė-erdvinė kompozicija sk-
landžiai įsilieja į aplinkinį urbanistinio audinio 
kontekstą.

3 žingsnis:
Siekiant optimalios projektuojamo komplekso 
integracijos į miesto struktūrą, ypatingai svarbu 
funkcinius ryšius išspręsti pjūvyje. Nors projek-
tuojamas sklypas yra gan lygaus reljefo, tačiau 
visa jį supanti aplinka yra itin išraiškingo reljefo 
(rytų, šiaurė, vakarų pusėse).  Todėl projekto 
koncepcija paremta daugelio skirtingų lygių 
apjungimo idėja. Pirma, reljefas formuojamas 
-1 aukšto lygyje:
- Suformuojamas sklandus ryšys su upe, 
įrengiamas uostas. 
- Požeminės perėjos pagalba atkuriamas 
ryšys su Pakalnės gatve.
- Išnaudojant išvažiavimo gatvelės iš G. 
Vilko g. link J. Jasinskio gatvės nuolydį, orga-
nizuojamas įvažiavimas į požeminių mašinų 
stovėjimo aikštelių zoną. Virš šios zonos suplan-
uotas pėsčiųjų ryšys upės link.
-1 ir 1 aukštų lygiuose optimaliai išdėstomi 
pėsčiųjų, bemotorių transporto priemonių bei 
automobilių funkciniai ryšiai

4 žingsnis:
+- 0,00 altitudėje projektuojami komerciniai 
aukštai – stilobatai. Komercinė funkcija pir-
mame aukšte užtikrins parterio gyvybingumą 
(maisto turgus, restoranai/kavinės, smulki 
prekyba, aptarnavimo funkcijos...). Gyvenamų-
jų kvartalų bei mokyklos/darželio kiemas  
išdėstomi ant stilobatų – sukuriamas dar vie-
nas, privatesnis, lygis.

5 žingsnis:
Ant stilobatinio lygio išdėstomi kvartalų 
pastatai pagal užduotį.

6 žingsnis:
Atsižvelgiant į saulės šviesos studiją, siekiant 
optimalių insoliacijos parametrų, modifikuoja-
mi pastatai. Tuo pačiu, modeliuojant pastatus, 
jų mastelį, kuriamas darnus tūrių kompozici-
jos santykis su kontekste esančiu  urbanistiniu 
audiniu. Įvedami įstriži vizualiniai ryšiai kom-
plekso tūrių silueto linijoje. Taip atveriamas 
vizualinis ryšys nuo Liubarto tiltu Tauro kalno 
šlaitų link. Ir atvirkščiai – nuo Taurakalnio Žvėry-
no link. Laiptuota silueto linija (terasos) papildo 
daugiasluoksnių lygių struktūros koncepciją.

Rezultatas: 
Sukurta subalansuota, urbanistiškai integra-
li tūrinė-erdvinė kompozicija. Suprojektuoti 
pastatai ne tik darniai įsilieja į kontekstą, bet ir 
iš pastatų bei kvartalų vidaus erdvių atveriami 
vaizdai į svarbias miesto panoramas. Visi butai 
bei kitų funkcijų patalpos suprojektuotos taip, 
kad didžioji jų dauguma turėtų tolimo plano 
vaizdus per langus, terasas bei balkonus.
Gaunama intriguojanti bei įtraukianti erdvių 
hierarchija apjungia savyje Vilniaus senamiesči-
ui bei Naujamiesčiui būdingus kompozicijos 
charakterius.

pav. 11

pav. 12

pav. 13

pav. 14

pav. 15

pav. 16
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ARCHITEKTŪRINIAI SPRENINIAI

Architektūrinė idėja apjungia marinistinius, Vilniaus senamiesčiui bei Naujamiesčiui 
būdingus ir konvertuotai industrinei teritorijai būdingus architektūrinės raiškos motyvus. 
Daugiabučiai gyvenamieji pastatai projektuojami pulsuojančio, terasinio charakterio taip, 
kad visi butai turėtų gerus vaizdus per langus, o taip pat visi turėtų lodžijas/balkonus ar 
terasas. Administraciniai pastatai projektuojami švarių formų su išreikštomis konsolėmis 
(industrinio charakterio motyvas). Taip pat suplanuotų biurų patalpos racionalios, lengvai 
įvairaus tipo planavimui pasiduodančios geometrijos. Viešbučio, su inkarine komercine 
funkcija (maisto turgus), tūris suprojektuotas atriuminio tipo, lakoniškų formų savo mase 
dominuoja kompozicijose. Mokyklos ir darželio pastatas taipogi lakoniškų formų savo 
masteliu dera su aplinkiniu Pakalnės gatvės užstatymu. 
Sukurta aiškiai suartikuliuota viešųjų ir privačių  erdvių hierarchija užtikrina aukštą gyven-
imo kokybę teritorijoje. Taip pat sprendiniai įgalina teritorijos gyvybingumą tiek dieną 
tiek vakare - visais metų laikais. 

A kvartalo sprendiniai:

Administracinės paskirties pastato sklypas suprojektuotas taip, kad formuotų ansambliš-
kumo charakterį su visa konvertuojama teritorija. Tačiau urbanistiškai jo dislokacija reika-
lauja reakcijos ir į rytinėje pusėje esančio transporto mazgo, ir šiaurinėje dalyje esančio 
Liubarto tilto bei zonos po juo charakteristikas. To pasekoje suprojektuotas dinamiškos 
kompozicijos fasadas pietų kryptimi, savotiškai reaguoja į tilto formą bei akcentuoja ori-
entaciją moderniojo miesto centro link. Po suformuota konsole suplanuotas atraktyvus, 
nuo kritulių apsaugotas, pagrindinis įėjimas į pastatą. Pirmame aukšte, ties A. Goštauto 
gatve suprojektuota recepcija bei pastato administracinės patalpos. Rytų pusėje suplan-
uotas restoranas/kavinė su lauko terasa. Šioje (rytų) pusėje planuojama pėsčiųjų jungtis 
centrinės viešosios erdvės (uosto) bei maisto turgaus link. Pastato forma sumodeliuota 
taip, kad žvelgiant nuo rytų pusės pastatas aiškiai formuotų transporto mazgo (tarp Li-
ubarto tilto ir projektuojamo komplekso) erdvės ribas. Todėl šia kryptimi projektuojamas 
ramaus, švarių formų, solidaus fasado charakteris. Tipiniai pastato aukštai suprojektuoti 
racionalaus plano, lengvai planuojami pagal nuomininkų poreikius. Reaguojant į inten-
syvių gatvių apsuptį, pastatas suprojektuotas su dvigubais (hibridinio tipo) fasadais. Toks 

komplekso požeminių mašinų stovėjimo aikštelių struktūra užtikrina reikiamą parkavi-
mo vietų skaičių. Taip pat tolimesnėse projektavimo stadijose numatyta vieta požemyje 
dalyje persirengimo kabinoms su dušais įrengti – darbuotojams, atvykusiems į darbą dvi-
račiais. 

B Kvartalo sprendiniai:

Šiame kvartale suprojektuotas prestižinis daugiabutis gyvenamasis pastatas su komer-
cinėmis patalpomis pirmo aušto lygyje. Kaip rekomenduojama konkurso užduotyje, o 
taip pat ir mums išanalizavus, šios lokacijos teikiamas galimybes architektūros formavi-
mui optimalus sprendimas – laiptuoto silueto linijos/terasinis pastatas, orientuojant vaiz-
dus pietvakarių kryptimi. Suprojektuoto pastato struktūra, likusio komplekso atžvilgiu, 
pasukta 45 laipsnių kampu. Tokiu kampu pastato struktūros pasukimas leidžia požeminė-
je dalyje turėti kolonų žingsnį atitinkantį likusią parkingo struktūrą. Kadangi šiaurinėje 
kvartalo dalyje butai  būtų neinsoliuojami, todėl jie projektuojami dviejų orientacijų. 45 
laipsnių pasukimas leidžia pakeisti butų orientaciją pietvakarių-šiaurės rytų kryptimi, be 
to butai gauna geresnius vaizdus per langus / terasas. Uždaro kontūro, stačiakampio pla-
no pastato kiemas gautųsi tamsus, tačiau nusklembus/nuterasavus pietvakarių krypti-
mi pastato dalį beveik per visą pastato aukštį šiaurinėje kvartalo dalyje, esantys butai 
atveriami į pietus, pietvakarius ir vakarus. Visų šių sprendimų rezultate sumodeliuotas 
išskirtinės, akcentinės raiškos pastatas. Visi jo butai pasižymi gera insoliacija bei vaizdais 
per langus. Daugiabučio kiemas suprojektuotas antro aukšto lygyje – taip užtikrinamas 
pakankamas saulės šviesos kiekis kieme. Įėjimas į kiemą orientuotas iš centrinės viešosios 
erdvės pusės – pietuose. Iš pietryčių bei pietų pusių kiemas papildomai gauna tiesioginės 
saulės šviesos per ketvirtą aukštą siekiančią įėjimo arką. Didžioji daugiabučio butų dalis 
turi vizualinius ryšius su projektuojamu uostu, Nerimi, Vingio parku, televizijos bokštu, 
Žvėrynu ar Vilniaus miesto centrine dalimi. Gyventojai turės galimybę išsinuomoti vietą 
uoste savo vandens transporto priemonėm (kateris, valtis, baidarė ir pan.). Laisvalaikio 
praleidimas ant vandens, galimybė išplaukti į gamtą ar net pajūrį tiesiai iš savo kiemo 
yra viena iš šio projekto pridėtinių verčių (taip pat ir vystytojo marketingine/komercine 
prasme). Pirmame aukšte suplanuotos komercinės patalpos gali būti lanksčiai pritaiko-
mos restoranams su lauko terasomis ties uostu, parduotuvėms, sporto klubui, aptarnau-
jančioms funkcijos (kirpykla, stomatologas ir pan.).
Pastato medžiagiškumas: stiklas, medis, betonas, želdinti stogai.
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C kvartalo sprendiniai:

Administracinis pastatas blokuojamas prie esamo verslo centro (15B8p). Suprojektuo-
tas tūris su išraiškinga konsole formuoja „Lukiškių uosto“ vartų charakterį. Ant aklinos jo 
fasado plokštumos numatyta vieta „Lukiškių uosto“ logotipui tvirtinti. Pirmame aukšte 
suplanuotas centrinis įėjimas lengvai pasiekiams iš visų pusių. Vestibiulyje suprojektuota 
recepcija palaukimo/kavos zona su galimybe turėti lauko terasą po konsole (apsaugota 
nuo kritulių). Taip pat vestibiulis reprezentacinės laiptinės pagalba sujungtas su -1 aukšte 
suprojektuotu restoranu, kuris per atsiveriantį stiklo fasadą apsijungia su uosto krantine. 
Šiame aukšte suprojektuota restorano virtuvė su pagalbinėmis patalpomis (aptarnauja-
ma per požeminį parkingą, kuriame aukštis pakankamas aptarnaujančiam transportui 
privažiuoti). Nedidelio ploto antrame aukšte projektuojama uosto administracijos bei 
laivybos koordinavimo funkcija. 3-9 aukštai skirti biurams pasižymi racionalia geometrija, 
kurioje galima suplanuoti įvairaus tipo biurų patalpas.
Pastato medžiagiškumas: Aliuminio - stiklo fasado ir pilko tono fibrobetono arba natūra-
laus akmens apdailinių plokščių kombinacija. Šio pastato architektūra formuoja harmon-
ingą ansambliškumo charakterį su „Victoria“ pastatu.

D kvartalo sprendiniai:

Šis elementas yra tarsi tarpinė grandis tarp miesto ir uosto. Ties juo planuojami didžiausi 
pėsčiųjų srautai. Pagal sąlygas čia turi būti numatyta inkarinė komercija. Dėl jo patogios 
dislokacijos, miesto bei projektuojamo komplekso atžvilgiu, suprojektavome viešbučio 
paskirties su maisto turgumi stilobatinėje dalyje pastatą. Tokia objekto tipologija leidžia 
pasiekti nestandartinio ir labai patrauklaus pastato – traukos objekto charakterį. Skirtin-
gos funkcijos pastate atskiriamos lygiais:
Požeminiame aukšte suplanuotas pirmas įėjimo į viešbutį lygis. Čia numatytas privažiavi-
mas taksi bei autobusu viešbučio svečiams. Taip pat, svečiams atvykus su privačiu auto-
mobiliu, į tą pačią erdvę patenkama iš požeminės mašinų stovėjimo aikštelės. Čia suplan-
uotos bagažo saugyklos, sporto klubo bei pagalbinės patalpos.
Pirmame aukšte suprojektuotas antras įėjimo į viešbutį lygis – patekimas tik pėsčiomis 
orientuojamas į miesto centro pusę (J. Jasinskio gatvę). Čia suplanuota recepcija, laukia-
masis, poilsio ir susitikimų erdvės bei baras. Abu įėjimo į viešbutį lygiai sujungti panora-
miniais liftais bei reprezentacine laiptine. Nuo šio lygio veda reprezentaciniai laiptai atri-
jaus erdvėje į trečią aukštą, kur suplanuotas restoranas su didžiule lauko terasa. Terasa 
orientuota į uosto bei miesto panoramų pusę bus apšviesta saulės spinduliais tiek pietų 
metu tiek ir vakarinėmis valandomis. Restorano lankytojai vakarieniaudami galės gėrėtis 
saulėlydžio vaizdais, kurie šiame rakurse yra įspūdingi. Taip pat šiame lygyje suprojektu-
ota konferencijų funkcija.
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Tarpiniame aukštyje (po restoranu) suplanuotas maisto turgaus lygis. Suplanuoti du 
pagrindiniai įėjimai taip, kad turgaus centrinė gatvelė kirstų pastatą įstrižai. Vienas įėjimas 
orientuotas į miesto centro pusę rytuose, antras – į centrinę projektuojamo komplekso 
viešąją erdvę (uostą). Turguje dėstomi paviljonai yra laisvai transformuojami, priklauso-
mai nuo poreikio, atrijaus erdvėje. Taip pat paviljonai planuojami su staliukų terasa virš jų. 
Turgaus erdvė suprojektuota itin šviesi bei skaidri, perimetru numatyti atsiveriantys stiklo 
fasadai, o vidaus erdvę apšviečia atrijaus viršuje suprojektuotas didžiulis stoglangis. Per 
atsiveriančius fasadus, vasaros metu, turgaus funkcija gali prasiplėsti uosto link – sukuri-
ant gyvybingą uosto/aikštės aplinką.  
Turgaus bei viešbučio recepcijos lygiai sujungti laiptais bei liftais, tačiau šios dvi funkci-
jos gali būti atskirtos/kontroliuojamos turniketais ir pan. 4-10 viešbučio aukštai yra tipin-
io plano, kambarius dėstant atrijaus perimetru. Šviesios, atrijaus perimetrą juosiančios, 
galerijos planuojamos įstiklintos naudojant akustinį komfortą užtikrinančius sprendinius. 
Esant poreikiui numatyta galimybė įgyvendinti šį objektą ir planuojant gyvenamąją funk-
ciją, tačiau turint omenyje suprojektuotą teritorijos patrauklumą, manome, kad viešbučio 
bei turgaus derinys veiktų optimaliai. Analogiško tipo pastatai sutinkami vakarų Europo-
je, o vienas žymiausių jų yra Roterdamo turgus (suprojektuotas MVRDV) žr. Pav. 17
D pastato medžiagiškumas: Plytų mūras, betonas, stiklas/plienas, želdinti stogai, želdin-
tos vertikalios plokštumos atriume.

MVRDV

Šis daugiabutis gyvenamasis pastatas yra projektuojamo komplekso centre, iš visų pusių 
apsuptas gretimo, gan intensyvaus, užstatymo. Šio kvartalo kompozicija suplanuota taip, 
kad užtikrintų gerai insoliuotą, saugią ir jaukią gyvenamąją erdvę. Pirmame aukšte (stilo-
batas) visais perimetrais suprojektuotos komercinės patalpos. Čia įsikursiantys restoranai, 
duonos gaminių kepyklėlės ir pan. užtikrins kasdienio gyvenimo komfortą, o taip pat ir 
generuos lankytojų srautą. Šiomis funkcijomis kas dieną naudosis aplinkinių biurų dar-
buotojai ir administracinių pastatų lankytojai, o taip pat šalia projektuojamos mokyklos 
moksleiviai. Zonoje, po antro aukšto lygyje suplanuotu kiemu, projektuojami gyvento-
jams paskirti sandėliukai. Čia gyventojai galės sandėliuoti baidares, irklentes, dviračius (ir 
kita). Daugiabučio kiemas suprojektuotas taip, kad iš jo atsivertų vizualiniai ryšiai į uostą, 
o taip pat pro suformuotus plyšius tarp pastatų pietinė saulė apšvies uosto akvatoriją. 
Vienas daugiabučio korpusas atskirtas vidine gatvele, todėl kiemo lygyje jis sujungtas 
su daugiabučio kiemu tiltu. Šis tiltas taip pat yra jungtis su sporto bei rekreacijos pa-
skirties zona pietų kryptimi. Suprojektuotas daugiabutis sekcijinio tipo, lengvai planuo-
jamas. Jame lengvai gali būti išplanuoti įvairaus dydžio butai. Visi butai projektuojami 
su lodžijomis arba terasomis. Pastatų išdėstymo konfigūracija leidžia didžiajai butų da-
liai turėti gerus, tolimus vaizdus uosto/Neries arba Tauro kalno kryptimis. Planuojamas 
daugiabučių aukšto aukštis 3,3m kuriantis prabangos bei komforto jausmą (gali būti tik-
slinamas priklausomai nuo pasirinktos konstrukcinės schemos).
Pastato medžiagiškumas: šviesiai dažytas struktūrinio betono paviršius arba tinkuotas/
dažytas plytų mūras. Langai bei terasų dangos – natūralus medis. Derinamos stiklo ir 
metalo detalės bei želdintų stogų sprendiniai. 

E kvartalo sprendiniai:
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Kvartale suprojektuota visus reikalavimus atitinkanti mokykla bei darželis. Šios dvi funkci-
jos apjungtos po vienu stogu, tačiau atskirtos vestibiulio/atrijaus erdve ir veikia santykinai 
nepriklausomai viena nuo kitos. Mokyklos funkcija suplanuota vakarinėje statinio dalyje 
per 3 aukštus, dėstant patalpas aplinkui centrinį atrijų – renginių erdvę. Trečio aukšto lygy-
je mokyklos funkcija pratęsiama rytų kryptimi (virš darželio). Darželis išdėstytas mažesnė-
je, rytinėje pastato dalyje dviem aukštais. Sporto salė su visomis susijusiomis funkcijomis 
suplanuota dalinai po žeme (grindys -1 aukšo lygyje). Salės tūrio viršus sutapdintas su 
komplekso stilobatinių dalių denginiu. Tokiu būdu salėje išpildomas reikalingas aukštis, 
o virš perdangos lieka pakankamas grunto storis, reikalingas kokybiškiems želdiniams 
auginti. Salė apšviečiama stoglangiais. Ant atraktyvios salės stogo terasos suplanuotas 
sporto ir rekreacijos derinys, kuriuo dienos metu naudosis mokiniai bei darželinukai, o 
vakarais bei savaitgaliais gretimų daugiabučių gyventojai. Ant šio lygio yra suprojektuo-
tas patogus išėjimas per atrijaus erdvę iš mokyklos o nuo daugiabučių pusės numatytas 
ryšys per tiltą. Taip pat ant šio lygio galima patekti nuo „Verslo alėjos“ amfiteatriniais laip-
tais ir nuo „Mokyklos alėjos“ - pandusų kompozicija, kuri pritaikyta žmonėms su negalia 
bei žmonės su dviračiais, paspirtukais ir pan. 
Mokyklos stogas eksploatuojamas, tad, esant mokyklos bei darželio renginiams lauke vi-
enu metu, jie gali turėti atskiras tam vietas.
Pastato medžiagiškumas: betonas, stiklas, plienas, želdinti stogai, želdintos vertikalios 
plokštumos atriume. Išorinis fasado sluoksnis -natūralaus medžio lamelės.

E kvartalo sprendiniai:

Zonoje suprojektuotas verslo centras lygiagrečiai Geležinio Vilko gatvei. Ši gatvė yra itin 
aktyvaus eismo, todėl tokia pastato kompozicija, visų pirma, veikia kaip akustinis bar-
jeras, apsaugantis nuo triukšmo visą konvertuojamą teritoriją. Pastato tūrio kompozici-
ja sumodeliuota taip, kad sklandžiai įsilietų į projektuojamo komplekso tūrinę-erdvinę 
kompoziciją. O taip pat reaguotų į istorinio užstatymo sąrangą rytinėje Geležinio Vilko g. 
pusėje. Stilobatinė 2 aukštų dalis projektuojama su įgilintu kiemeliu, orientuotu į kvarta-
lo vidaus gatvelių struktūrą. Šis kordoneras yra pusiau privataus charakterio zona, skirta 
paskirstyti verslo centro darbuotojų bei lankytojų srautus. Čia suprojektuotas centrinis įė-
jimas į verslo centrą. Centriniame vestibiulyje yra suplanuota recepcija, apsaugos punktas, 
kavinė, poilsio bei neformalių susitikimų erdvė verslo centro darbuotojams bei svečiams. 
Šis vestibiulis paskirsto lankytojus į visų trijų biurų pastatų (4-9 aukštai) liftų holus. Kitos 
pirmo aukšto patalpos, orientuotos į gatveles, planuojamos su komercine paskirtimi (ka-
vinės parduotuvėlės ir pan.). 2-3 aukštai pritaikyti socialinėms funkcijos. Trečias aukštas 
kompoziciniu požiūriu projektuojamas kaip tarpinė tarp stilobato ir antstatų/konsolinių 
pastatų dalis. Čia  suprojektuotos terasos, kurios papildo socialinės funkcijos programą. 
Taip pat terasos išdėstytos taip, kad iš jų atsivertų kokybiški vaizdai. Nuo ketvirto aukšto 
projektuojami tipinio plano biurų pastatai yra racionalios geometrijos ir lengvai planuo-
jami bei pritaikomi vienam ar keliems nuomininkams kiekvieno tūrio aukšte.  Centrinis, 
vertikalus 9 aukštų tūris su konsole orientuotas į „Verslo alėją“ projektuojamas taip, kad 
vizualiai skaidytų šios gatvelės išklotinę (jaukesnės erdvės).

G kvartalo sprendiniai:
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Analogiškas kompozicinis principas, beje, pritaikytas ir C korpuse vizualiai sustabdant 
„mokyklos“ gatvės perspektyvą. Pastato architektūros idėja – monumentalaus tūrio (sti-
lobatas ir centrinis bokštas) derinys su vizualiai išlengvintais, „kybančiais ore“ didesnio 
ploto tūriais. Monumentaliosios dalies apdaila – vertikaliai dėstomos keraminės lamelės. 
Jų atliekama funkcija – garso sklindančio nuo intensyvios gatvės slopinimas ir saulės kon-
trolė. „Kybančių“ / konsolinių tūrių fasadai suprojektuoti ventiliuojamai - dvigubo tipo 
(išlengvino stiklo struktūros). Saulės kontrolė spendžiama automatinių išorinių žaliuzių 
pagalba. Šis fasadas maksimaliai atveria vaizdus iš patalpų į miesto panoramas bei kon-
troliuoja akustiką. Požeminėje dalyje numatyta dviejų lygių mašinų stovėjimo aikštelė, 
apjungta su viso kvartalo požemine mašinų stovėjimo aikštele. Požeminėje dalyje numa-
tomos dviračių saugyklos, dušų bei persirengimo patalpos dviratininkams.

Visi pastatai atitinka projektavimo norminių dokumentų reikalavimus. Atsižvelgta į gaisro 
saugos bei universalaus dizaino principus. 

Planuojamos pastatų konstrukcijos:
Bendrai projektuojant pastatus taikytas 1,5m modulis. Tai, vystant projektą, būtų naudin-
ga unifikuojant konstrukcinius sprendinius, didinant statybos greitį ir efektyvumą (nepr-
arandant kokybės). Požeminė mašinų stovėjimo aikštelė planuojama iš monolitinio arba 
surenkamo gelžbetonio konstrukcijų. 
Antžeminės pastatų dalys gali būti konstruojamos taipogi naudojant gelžbetonio kar-
kasą, plytų mūrą arba klijuoto medžio konstrukcijas/CLT. Projekte naudojami aukšto 
aukščiai - 3,3m, 3,6m, 3,75m ir 4,5m yra parinkti atsižvelgiant į statybą iš surenkamo 
gelžbetonio, perdangos storius. Naudojant kitą konstrukcinę schemą galima būtų aukštų 
aukščius optimizuoti. Tuomet pamažėtų pastatų aukštis, tačiau ir dabar suprojektuotas 
aukštis neviršija DP reglamentų. 

Pastato pagrindiniai inžineriniai sprendiniai, energiją taupančių sprendinių, at-
sinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų sprendinių panaudo-
jimas),  energetinio efektyvumo klasės A++ sprendinių aprašymas 
Pastatų architektūroje numatyti inžineriniai sprendiniai užtikrina A++ energinį efek-
tyvumą. Techninių patalpų išdėstymo schema parinkta vadovaujantis gerąja praktika, 
taikoma analogiško tipo pastatuose. 3/4 techninių patalpų numatytos požeminėje dalyje, 
1/4 - pastato viršuje suprojektuotose techninėse patalpose bei stogų prieduobėse.
Inžinerinės sistemos suplanuotos taip, kad nebūtų kenksmingų dujų bei oro išmetimo 
pastato parteryje. 
Pastatų šildymui numatyta keleto šilumos šaltinių apjungta sistema: oriniai šilumos siur-
bliai, rekuperacija, Vilniaus miesto šilumos tinklai.
Kompleksiniame sprendinyje numatomas ir atsinaujinančios energijos šaltinis – geoter-
miniai gręžiniai. Ši energija būtų naudojama daliniam pastatų šildymui bei vėsinimui. 
Tam planuojama naudoti Neries upės vandenį.
Vėdinimo sistema numatyta su aukšto efektyvumo rekuperatoriais.

Administracinių pastatų vėsinimas numatytas šalčio sijų pagalba, su aukšto efektyvumo 
šalčio mašinomis.
Surinktas lietaus vanduo nuo apželdintų stogų bus skirtas antriniam panaudojimui – san-
itariniams mazgams. Taip pat žaliųjų stogų taikymas apsaugo pastatus nuo perkaitimo, 
todėl šis sprendimas tausos energetinius resursus. Ant stogų, kuriuose nesuplanuotos 
terasos, planuojame montuoti saulės elementus. Dvigubo tipo fasadai su išorinėmis au-
tomatiškai valdomomis žaliuzėmis biurų pastatams sąlygos mažesnį energijos sunaudo-
jimą pastatų vėsinimui.

Apšvietimui naudojami tik LED šviestuvai.
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GENPLANO SPRENDINIAI

Siūlomas sklypų erdvių funkcinis išplanavimas, viešosios erdvės pasiūlymų po Li-
ubarto tiltu, jungties pasiūlymo su Pakalnės g., jungties pasiūlymo su J. Jasinskio 
g., Neries krantinės sutvarkymo pasiūlymo ir centrinės aikštės sprendiniai
Konvertuojamos teritorijos erdvių funkcinis išplanavimas, sudarytas iš plataus spek-
tro skirtingų funkcijų viešųjų bei dalinai privačių erdvių, sudaro vientisą, subalansuotą 
sistemą.
Centrinė viešoji erdvė - uostas su aikšte, suplanuotas kaip pagrindinė visą teritoriją ak-
tyvuojanti erdvė bei bendramiestinis traukos taškas. Apie prieplaukos/uosto integravimo 
į projektuojamą teritoriją koncepcija plačiau aprašyta aukščiau (Urbanistinės koncepcijos 
dalyje). Ši multifunkcinė erdvė kartu su perimetru išdėstytų pastatų parterinėmis dalimis 
sudaro vieningą sprendinį, kuris taps gyvybinga bei patrauklia vieta, telkiančia kvarta-
lo gyventojus, miestiečius bei miesto svečius. Erdvė yra tarsi apjungiančioji grandis visų 
kitų, aplinkinėse teritorijose suplanuotų, erdvių. Viso konvertuojamo rajono sklandesnei 
integracijai į miestą siūloma uždengti dalį iškasos virš Geležinio Vilko gatvės. Šios gat-
vės iškasa yra vienas svarbiausių faktorių, žyminčių projektuojamos teritorijos santykinę 
atskirtį nuo miesto centro. Uždengta Geležinio Vilko gatvės dalis ties J. Jasinskio gatvės 
bei Liubarto tilto jungtimi atveria galimybę suformuoti naują, miestietišką viešąją erdvę 
„Liubarto skverą“. Perspektyvoje siūloma pietinėje šio skvero pusėje formuoti užstatymą 
analogišku principu koks yra kiek toliau į šiaurę suformuotas „Vilniaus vartų“ objektas. 
Per šią urbanistinę erdvę, piltuvo principu, formuojama trauka į projektuojamos teritori-
jos erdves. Taip pat šis skveras tiesioginiu ryšiu sujungtas su Neries krantinėmis. Tokiu 
būdu naujas skveras tarnautų ne tik jungtimi su projektuojamu kompleksu, bet ir padėtų 
sujungti pėsčiuosius bei dviratininkus saugia (nuo transporto) jungtimi su Neries kran-
tinėmis bei projektuojama prieplauka / viešojo vandens transporto stotele.  Nuo šios 
naujos jungties numatyti patogūs ryšiai su projektuojamais A, B, ir D pastatais. Naujasis 
Liubarto skveras -suprojektuota kokybiška miesto erdvė, todėl teritorijai po Liubarto tiltu 
siūloma suteikti kitokį charakterį. Čia suprojektuota zona skirta jaunimo aktyviam poilsiu/
sportui, atskiriant saugos barjerais nuo zoną juosiančių gatvių. Joje numatomas riedu-
tininkų ir riedlenčių parkas. Manome, kad aktyvaus laisvalaikio funkcija šiai zonai labiau  
tinkama nei skveras, kadangi nesant saulės apšvietimo, šešėlyje neaugs kokybiški želdiniai 
ir miestiečiai čia nenorės leisti laiko (turint omenyje, kad greta suplanuotos patrauklesnės 
erdvės). Pastato „A“ parteryje suplanuotos erdvės taip, kad jomis galima būtų sklandžiai 
pasiekti erdves pakrantėje bei patekti į turgų/viešbutį ir uosto aikštę. Išilgai Neries kran-
tinei dėstoma ištisa viešoji erdvė per visą konvertuojamos teritorijos atkarpą. A. Goštauto 
gatvė suplanuota nuraminto eismo, su iškiliosiomis perėjomis, gausiai apželdinta. Mašinų 
parkavimas suprojektuotas išilgai važiuojamai daliai salelėse tarp medžių. Krantinės šlaite 
optimaliai suprojektuotos laiptų bei pandusų jungtys. Apatinis krantinės lygis sudalintas į 
dvi zonas, o bendrai veikia kaip uosto prieplaukos dalis (vartai). Šiaurinė zona sklandžiais 
pėsčiųjų ryšiais sujungta tiek su miesto centru (įskaitant ir jungtį Liubarto skvero link), 
tiek su uosto / centrinės aikštės erdve. Čia numatytos jaukios erdvės poilsiai arba kamer-
iniams koncertams išnaudojant krantinės šlaite suprojektuotus amfiteatrinius laiptus. Šio 
elemento pietinis molas tarnauja kaip upės srovę slopinantis uosto įplaukos elementas 
ir taip pat kaip bendramiestinė prieplauka, kur galėtų sustoti stambesni turistiniai gar-
laiviai ir vandens autobusas. Antra, pietinė zona suplanuota kaip miestiečių aktyvaus 
poilsio zona. Čia numatytas paviljonas, kuriame galėtų būti parduodama kava, gaivieji 
gėrimai, nuomojamos irklentės ir pan. Suprojektuota medinė platforma taip pat tarnautų 
kaip maudykla. Šioje zonoje numatytas ir vidinis vandens telkinys plaukiojimui (be upės 
srovės). Zona yra sujungta sklandžiais ryšiais su projektuojama teritorija. 

Krantinės lygis pakeltas nuo upės altitudės per du metrus, vertinant pavasarinius pot-
vynius. 
Daugiabučių kiemai (pusiau privačios erdvės) suplanuotos antro aukšto lygyje taip, kad 
gyventojų ir teritoriją lankančių miestiečių/darbuotojų erdvės būtų atskirtos ne tvoromis, 
o altitudėmis (lygiais). Iš visų daugiabučių kiemų atveriami vaizdai į vandenį. Virš F zonoje 
suprojektuotos mokyklos sporto salės įrengta apželdinta erdvė sportui bei laisvalaikiui. 
Dieną ji bus naudojama moksleivių, o vakare čia galės leisti laiką kvartalo gyventojai. G 
zonoje suprojektuotas verslo centras turi savo kordonerinę erdvę. Aptarnaujančios/kvar-
talinės gatvelės suprojektuotos jaukios ir šviesios. Norint pasiekti šį rezultatą tikslingai 
parinkome projektuojamų pastatų mastelius bei atvėrėme tarpus tarp tūrių , siekiant 
užtikrinti dienos šviesos sklaidą bei vizualinius ryšius. Pakalnės gatvėje suprojektuo-
ti nauji grindiniai bei apželdinimas. Numatoma bioninių formų požeminė perėja po G. 
Vilko gatve atkuria ryšį su istorine Pakalnės gatvės trasa. Taip sukuriama jungtis su Nau-
jamiesčio pietine dalimi (Aludariu g. link). Požeminė perėja tikslingai projektuojama be 
kampų/užkampių bei santykinai plati/šviesi tam, kad užtikrinti vandalizmo prevenciją ir 
norą šia jungtimi naudotis. 

Siūlomi pėsčiųjų, bemotorio transporto, transporto judėjimo bei parkavimo spren-
dimai
Nuo Pakalnės gatvės suplanuota įvažiavimo rampa „Verslo alėjos“ ašyje. O išvažiavimo 
rampa dislokuota Mokyklos alėjos jungtyje su Pakalnės gatvele. Tokiu būdu iki maksi-
mumo sumažinamas išvažiavimo iš teritorijos atstumas antžeminėje dalyje, o atvažiavi-
mas apsiriboja tik iki mokyklos – „Kiss and Ride“ zonos. Likusiose gatvelėse tarp kvartalų 
prioritetas teikiamas pėstiesiems bei bemotorėms transporto priemonėms. Visgi aptar-
naujančiam transportui, gyventojų privažiavimui prie laiptinių ir gaisriniam automobiliui 
privažiavimai yra užtikrinami į visas zonas (išpildomi visi norminiai reikalavimai). Viso-
je teritorijoje užtikrinami universalaus dizaino reikalavimai (išpildomi ŽN reikalavimai). 
Ties pastatais suplanuoti dviračių stovai, o požeminėje dalyje – didesnės talpos dviračių, 
paspirtukų saugyklos. Sekančiose projektavimo stadijose planuojama projektuoti ir 
paspirtukų pakrovimo vietas. Numatytos elektromobilių pakrovimo vietos. 

Bjarke Ingels Group
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Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė suprojektuota po didžiąja dalimi teritorijos 
dviem lygiais.
Čia numatytas pakankamas automobilių parkavimo vietų skaičius 994vnt. Taip pat tech-
ninės patalpos pastatams, numatytos vietos dušinių su persirengimo patalpomis vietos 
ir kita. -1 aukšto zonoje besiribojančioje su uosto krantinėmis taip pat suprojektuotos 
komercinės patalpos (pvz. restoranai), kurios patogiai aptarnaujamos per požeminį park-
ingą. Produktų pristatymui čia galės pakliūti spec. transportas. Tam numatytas pakanka-
mas aukšto aukštis švaroje. Dėl didelio -1A aukščio didžioji dalis komplekse augančių 
medžių galės būti sodinami bei auginami brandūs – tam specialiai suprojektuotos šakny-
nui skirtos g/b formos. Dalį medžių numatoma sodinti paliekant jiems grunto be patalpų 
po apačia. Tai galima padaryti nesudėtingai, kadangi medžių sodinimo zonose suplanuo-
tos stovėjimo vietos, o ne pravažiavimo gatvelės. Porą medžių teritorijoje numatyta išsau-
goti „insitu“. Kitas nemažiau svarbus patekimas į požeminės mašinų stovėjimo aikštelės 
struktūrą yra nuo J. Jasinskio gatvės transporto mazgo. Čia numatyti taipogi du įvažia-
vimai/išvažiavimai į parkingą. Išnaudojant reljefo peraukštėjimą čia originaliai suprojek-
tuotas „taxi dorp-off“ ir autobusų privažiavimas iki viešbučio įėjimo. Visa tai vyksta saug-
iame lygyje – be pėsčiųjų eismo. Nuo J. Jasinskio gatvės (beje, ir nuo Mokyklos alėjos) yra 
suprojektuotas privažiavimas iki uosto apatinės terasos. Šis patekimas būtų naudojamas 
laivų atvežimui/išvežimui, gaisrinio automobilio patekimui, o taip pat spec. įrangai atvež-
ti renginių organizavimo tikslais (uoste gali būti organizuojami koncertai ir pan.).

Siūloma dangų koncepcija

Teritorijoje projektuojami solidžių, ilgaamžių medžiagų grindiniai: natūralus akmuo, klin-
keris, medis, betonas. Žr. Pav. 19

Siūlomi želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai
Numatyti želdiniai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės indikuojamas gaires, bei BREEAM 
reikalavimus. Planuojami kokybiški apželdinimo sprendiniai apimantys žolines, krūmines 
ir medžių želdinių grupes. Projekte numatyti sprendiniai, leisiantys auginti brandžius/
ilgaamžius medžius. Apželdinimo koncepcijoje numatomi sezoniniai parterio želdini-
ai, kurie keistųsi kelis kartus per sezoną formuodami skirtingas spalvines nuotaikas. Ne 
mažiau svarbi projekto apželdinimo dedamoji yra pastatų terasų / lodžijų apželdinimas 
bei želdinti stogai. Vis stogai sprendžiami kaip „Penktasis fasadas“.

Siūlomi apšvietimo sprendimai
Apšvietimo sprendiniai numatomi skirtingi priklausomai nuo zonos, tačiau tarpusavyje 
suderinto dizaino. Didžiojoje dalyje teritorijos numatomi funkciniai šviestuvai, o išskirt-
inėse vietose – akcentiniai. Visais atvejai apšvietimo dizainas planuojamas vadovaujantis 
Breeam standartais, saugantis energiją bei energetinius resursus. Dalį erdvių planuojama 
apšvieti išnaudojant konsolių lubas. Dalies pirmųjų aukštų ties centrine aikšte apšvieti-
mas projektuojamas naudojant dimeriuojamą šviesą su galimybe palikti ties vitrinomis 
tamsiuoju periodu. 

Siūlomi mažosios architektūros sprendimai
Mažosios architektūros elementus planuojama derinti prie supančių grindinių, bei 
pastatų medžiagiškumo. Dalis elementų būtų parenkami kataloginiai produktai, kita da-
lis – gaminami individuliai.

Siūlomų esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs inžiner-
iniai sprendimai (jeigu tokie sprendiniai numatomi)
Numatoma naudoti šiuolaikines inžinerines sistemas parterio zonos priežiūrai. Žalių-
jų stogų konstrukcijose bus kaupiamas lietaus vanduo antriniam panaudojimui. Dalis 
to vandens bus skirta žalųjų zonų laistymui. Numatoma įrengti automatinę laistymo 
sistemą. Saulės elementų sugeneruota elektros energija galės būti panaudojama naktin-
iam apšvietimui. Iškasus uosto įplauką ir virš jos įrengus viadukus planuojama dalį arba 
visas po A. Goštauto gatve esančias inžinerines sistemas pravesti tilto konstrukcijoje. Ki-
tas inž. sistemas, kurios potencialiai netilps tilto konstrukcijoje, numatoma pravesti uosto 
perimetru ties parkingo siena – žr. pjūviuose.

Konkurso teritorijos bei jos prieigų atitikimas universalaus dizaino principams
Universalaus dizaino sprendiniai aprašyti tekste aukščiau.

Ross Barney Architects/ Barcode Architects/ COBE/ Bjarke Ingels Group
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Rekonstruojamo 15B8p pastato (t. y. rekonstruojamas esamo pastato pirmas aukš-
tas) sprendinių aprašymas: 

Rekonstruojamo pastato 15B8p tūryje siūloma iškirsti angą per du aukštus. Jos pozicija 
suderinta su esamo pastato fasado tektonika ir ji yra ant naujai suprojektuotos kvartalinės 
gatvelės ašies. Šis elementas subalansuoja urbanistinę komplekso sąrangą ir užbaigia 
visos konversijos sprendimą. „Bromos“ funkcija – pėsčiųjų ir bemotorių transporto prie-
monių jungtis su visu kvartalu. „Bromos“ sienos projektuojamos kaip fasadas su stiklo 
vitrinomis, derinamomis prie pastato architektūros. Suformuotoje angoje (saugioje nuo 
kritulių) projektuojamas naujas įėjimas į verslo centrą, perorganizuojamas vestibiulis su 
recepcija. Patalpos pietinėje pirmo aukšto dalyje ties gatve projektuojamos komercinės 
paskirties. Kitos patalpos ties Mokyklos alėja lanksčiai pritaikomos biuro arba komercinei 
paskirčiai. Šiaurinėje pastato dalyje (likusi atskirta nuo centrinio liftų holo) suprojektuo-
tas restoranas per du aukštus. Erdvės apjungtos reprezentacinių laiptų pagalba ir liftu.  
Sprendiniai atitinka visus projektavimo norminius dokumentus.

Prognozuojamas projektinės idėjos įgyvendinimo kainos skaičiavimas
Preliminariai vertinant bendra konvertuojamos teritorijos pastatų įgyvendinimo kaina 
numatoma 149854700EUR.  Tiksli kaina būtų nustatoma tolimesnėje projektavimo darbų 
stadijoje.

BREEAM sertifikavimui reikalingų sprendinių taikymas

Projekto  architektūriniai, inžineriniai, medžiaginiai, apželdinimo ir transporto organiza-
vimo sprendiniai parengti orientuojantis į aukščiausią „Breeam“ sertifikavimo sistemos 
įvertinimą (orientuojantis į „Outstanding“).  Projektiniai sprendiniai atitinka visus mod-
erniems bei tvariems pastatams keliamus reikalavimus bei išpildo socialinius tokio lygio 
pastatams privalomus aspektus. 
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Projektuojamų pastatų bendrieji statinių rodikliai 
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Pastatų bendrieji rodikliai ir statiniais užstatytas plotas 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 I. SKLYPAS 

1.  Sklypo plotas m² 31778   

2.  Statiniais užstatytas plotas m² 18001 
 (Įskaitant pastatus 34B15t ir 
15B8p) 

3. Sklypo užstatymo intensyvumas  2,5  

4. Sklypo užstatymo tankumas % 56,6  

 II. PASTATAI 

2.1 A. Administracinės paskirties pastatas     

Pastato antžeminės dalies plotas m² 4217  

Pastato tūris m³ 19155  

Aukštų skaičius vnt. 9  

2.2 B. Gyvenamosios paskirties daugiabutis 
pastatas 

  
 

Butų skaičius vnt. 93  

Pastato antžeminės dalies plotas m² 8470  

Pastato tūris m³ 40311  

Aukštų skaičius vnt. 10  

2.3 C. Administracinės paskirties pastatas    

Pastato antžeminės dalies plotas m² 4761  

Pastato tūris m³ 25460  

Aukštų skaičius vnt. 9  

2.4 D. Viešbučių paskirties pastatas    

Numerių skaičius vnt. 168  

Pastato antžeminės dalies plotas m² 9675  

Pastato tūris m³ 65854  

Aukštų skaičius vnt. 9  

2.5 E. Gyvenamosios paskirties daugiabutis 
pastatas 

  
 

Butų skaičius vnt. 180  

Pastato antžeminės dalies plotas m² 16218  

Pastato tūris m³ 87838  

Aukštų skaičius vnt. 10  

2.6 F. Mokslo paskirties pastatas- mokykla\ 
darželis 

  
 

Pastato antžeminės dalies plotas m² 4661  

Pastato tūris m³ 33262  

Aukštų skaičius vnt. 3  

2.6 G. Administracinės paskirties pastatas    

Pastato antžeminės dalies plotas m² 13601  

Pastato tūris m³ 71114  

Aukštų skaičius vnt. 9  

2.7 Esamas pastatas 34B15t     

Bendras plotas m² 6858,52  

2.8 Esamas pastatas 15B8p     

Bendras plotas m² 10952,49  

Rekonstruojamo 1 aukšto plotas m² 1417  
 

Visų naujai projektuojamų pastatų antžeminės 
dalies plotas 

m² 61604 
 

Visų naujai projektuojamų pastatų požeminės 
dalies plotas 

m² 35309 
 

Naujai projektuojamų pastatų bendras plotas m² 96913  

Visų pastatų bendras plotas m² 
114724,31 

 (Įskaitant pastatus 34B15t ir 
15B8p) 

Automobilių parkavimo vietų vnt. 994  

 


