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Esamos  istorinės  Vilniaus dalies  teritorijos konversija  - urbanis nis regeneracijos projektas sukurian s
daugiafunkcinį kvartalą integruotą į Vilniaus naujamiesčio istoriškai apleistos dalies audinį .
Kuriamas naujas vietos charakteris, projektuojant kokybišką viešųjų erdvių struktūrą ir funkcinį zonavimą,
kvartale sujungiamos skir ngos miesto funkcijos - gyvenamoji, administracinė, visuomeninė ir komercija,
už krinančios  funkcijų įvairovę kuri palaikytų vietos gyvybingumą įvairiu paros metu. Atsirandančio kvartalo
pagrindinė funkcija - sukur  kokybišką užstatymą, atver  viešasias erdves ir padary  šią miesto dalį gyvybinga.

Teritorija yra įrėminta tarp intensyvaus eismo Geležinio Vilko gatvės,  A.Goštauto g. įsiliejančios į Geležinio Vilko
g. ir vedančios paraleliai Nerį bei J. Jasinskio gatvės jungiančios miesto centrą ir Žvėryną . Todėl kvartalo
užstatymą diktuoja aplink jį esančių gatvių nklas.  Pagal gatves numatomas perimetrinis  užstatymas.  Viduje
pastatai išdėstomi  taisiklingo užstatymo grupėmis (mini kvartalais) pagal fukciją , atsižvelgiant į giminingą
naujamiesčio bei Gedimino prospekto kvartalų audinį.

Pastatų funkcinis išdėstymas kvartale projektuojamas atsižvelgiant į pateiktą projektavimo užduo .
Kvartalas iš išorės, nuo judrių gatvių atribojamas administraciniais ir komerciniais pastatais sudarant garso
barjerą viduje išdėstomai gyvenamųjų namų grupei.
Projektuojamų  pastatų kompozicinis-erdvinis sprendimas teritorijoje  integruojamas su istoriniu kontekstu,
nuosekliai  atkartoja aplink esamos teritorijos urbanis nį  nklą .
Siūloma šiuolaikiška, kontekstualaus  tūrio ir architektūrinė kvartalo išraiška, formuojan  perėjimą nuo griežto
išorinio perimetrinio  užstatymo iki smulkaus mastelio urbanis nės struktūros  kvartalo viduje.  Vadovaujan s
kvartalo detalaus plano koncepcija, pastatų aukš s  numatomias 9-11 aukštai šiaurinėje sklypo dalyje ir žemėja
iki 6-4 aukštų sklypo pietuose.
Pastatų aukš ngumo išdėstymo principas grindžiamas už krin   kvartalo  insoliaciją.
Nors teritorijos dominante išlieka administracinis Victoria pastatas, reprezentacinėse kvartalo vietose, sklype
šalia Liubarto lto ir naujai projektuojamos pagrindinės aikštės, kuri jungiasi su numatoma viešaja erdve Neries
kran nėje,  numatomi  akcen niai pastatai su administracine funkcija.

URBANISTIKA
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Kvartalo viduje numatoma vieninga viešųjų erdvių  sistema su alėjomis, pasažais ,vidiniais kiemais ir centrine
aikšte  kuri  susijungia  su  Neries upės kran nėje  numatoma  kvartalo gyventojų ir mies ečių  susiburimo
vieta, reprezentacine  viešaja erdve.
Kuriamas vidinių ir išorinių erdvių ryšys . Išoriškai kvartalo viešosios erdvės sujungiamos su miesto centru.
Jasinskio gatve,  per pertvarkomą  viaduką virš įvažos į Geležinio Vilko gatvę ir palei  Goštauto gatvę per
sutvarkomą visuomeninę erdve  iki Liubarto lto.
Atkuriama  jung s  su Pakalnės gatve įrengiant pėsčiųjų  ltą per Geležinio vilko gatvę ir numatomas ryšys su
dešiniuoju Neries upės  krantu per siūlomą pėsčiųjų ir dviračių ltą į Žvėryną.
Fizinės kvartalo jungtys - vidinių alėjų nklas sudaro galimybes sklandžiai pėsčiųjų infrastruktūrai (judėjimui),
kvartalų kiemai praeinami,  sukuriant vidines kvartalo jung s.
Kvartalo viduje transporto  priemonių judėjimas ir parkavimas nenumatomas stengian s veng  taršos , įreng
kiek galima daugiau žalių plotų ir sukur  kuo daugiau viešosios erdvės kvartalo gyventojams ir svečiams. Alėjų,
vidinių kvartalo jungčių, centrinės  aikštės prieigų dangose  numatomomis zonos bemotorių transporto
priemonių judėjimui  su galimybe pravažiuo   aptarnaujančiam transportui.
Kvartalo automobilių parkavimas projektuojamas požeminėse automobilių saugojimo aikštelėse. Į jas
numatomi  du patekimai.  Šiaurinėje kvartalo dalyje nuo įvažos Geležinio Vilko gatvės į Jasinskio gatvę,
pie nėje - iš Goštauto gatvės nuo Pakalnės gatvės akligatvio.

Vidinė kvartalo užstatymo struktūra grindžiama erdvės pramatomumo principu. Išlaikant uždarų  vidinių
kiemų struktūrą. Ant perimetru numatomo s lobato projektuojamas taškinis pastatų užstatymas. Tai leidžia
sukur  didesnį erdvės pojū  uždaruose kvartalų kiemuose.
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Projektas kuriamas kaip pereinan s urbanis nės Naujamiesčio dalies elementas kuris  aplink jį  esamų žalių
erdvių plotus, Geležinio Vilko gatvės šlaitus ir  Neries upės krantus  apjungia  į vieną visumą.
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Esama teritorija nuo XVIII a. išsiskyrė manufaktūra o vėliau pramonės gausa, todėl  kvartalo viduje numatomų
gyvenamųjų pastatų architektūrinė  išraiška projektuojama humanizuojant industrinės architektūros išraiškos
principus ir dalinai ieškant bendros išraiškos su teritorijoje paliekamu rekonstruotu gamybiniu pastatu (15B8p).
Fasadų struktūroje dominuoja didelės angos kurios suteikia daugiau šviesos mažesnio ploto butuose ir vizualiai
padidina erdvę su angose integruotais balkonais.
 Gyvenamųjų pastatų fasadų apdailai siūlomos kelios medžiagos. Siekiant išlaiky  fasadų apdailos vien sumą
kvartale, rišamasi prie esamų, paliekamų pastatų fasadų grafikos. Dalis gyvenanamųjų namų fasadų
projektuojami  iš  fibrobetono plokščių apdailos, kituose numatoma plytos arba klinkeris ir s klas.
Prie Jasinskio gatvės, su vaizdu į upę ir Vingio parką projektuojamas premium klasės apartamen nis pastatas.
Pastato  fasadai  s kliniai su didelėmis vitrinomis butuose,  siekiant atver   kuo platesnę Vingio parko ir  Neries
upės panoramą.  Didelės terasos su skaidraus s klo  a tvaromis numatomos visiems apartamentams. Pastato
architektūrinė išraiška asocijuojasi su kruizinio laivo deniais.
Kvartalo perimetru numatomi  komerciniai ir administraciniai pastatai.  Jasinskio ir Geležinio vilko gatvių
perimetru projektuojami  pastatai atlieka garso barjiero funkciją kvartalo viduje numatomiems  daugiabučiams.
Goštauto gatvėje, prie numatomos reprezentacinės Neries kran nės ir kvartalo centrinės aikštės
projektuojami  administraciniai akcen niai  teritorijos pastatai.
Administracinių pastatų architektūros išraiška projektuojama a nkant jos funkciją. Ilgosios fasadų išklo nės
įs klinamos suteikiant daugiau šviesos administracinėms patalpoms, kitos ažūrinės su betono apdaila, ieškant
bendro medžiagiškumo ryšio su teritorijos dominante , administraciniu Victoria pastatu,.
Tęsiant istoriškai susiklosčiusias Vilniaus Naujamiesčio architekūros ir planavimo tradicijas kuriama nauja,
visiems prieinama architektūros ir funkcijos kokybė. Kvartalas papildo Vilniaus centrinės dalies urbanis nę
struktūrą, kuriama ne monotoniška o tarpūsavyje deran  skir ngos s lis kos pastatų architektūra.

ARCHITEKTŪRA
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Reprezentatyvi  projektuojamos teritorijos vieta prie kurios  susikerta miesto transporto ir pėsčiųjų ryšiai. Joje
numatomi pagrindiniai patekimai į projektuojamą  kvartalą. Kaip kvartalo akcentas, vietoženklis,  Jasinskio,
Goštauto gatvių ir Liubarto lto sankirtoje projektuojamas 9 aukštų administracinis pastatas “atsirėmęs” į ltą
ir “žiūrin s” į miesto centrą Jasinskio gatvės ašyje, bei  atverian s panoramas į Vingio parką ir upę.
Šiaurinio pastato fasado  konsolės  virš aikštės suformuoja savo škus vartus  įėjimui  į kvartalą . Pie nis pastato
fasadas terasuojams apželdintomis terasomis su vaizdais į Vingio parką ir Neries vingį.
Aplink pastatą projektuojama aikštė su visuomenine erdve, lauko kavinių zonomis.
Pirmame pastato aukšte numatomas ves biulis į kurį patenkama iš abiejų pastato pusių, kavinė ir komercinės
patalpos. Likusiuose aukštuose projektuojamoa  biurų patalpos.

Šioje kvartalo dalyje projektuojamas 9-5 aukštų premium klasės apartamen nis pastatas su vidiniu preinamu
kiemu jungiančiu patekimą į kvartalą nuo Jasinskio gatvės su projektuojama centrine  aikšte.  Pastate
numatomi dideli  butai su terasomis.  Vakarinis fasadas projektuojamas su didelėmis apželdintomis terasomis
nuo kurių atsiveria pla  Vingio parko ir  Neries upės panorama.
Pirmame aukšte numatomas sporto klubas gyventojams, komercinės patalpos. Upės pusėje, prie tvarkomos
kran nės su viešąja erdve siūloma įreng  prabangų restoraną su lauko terasa centrinėje  teritorijos aikštėje.
Kituose aukštuose numatomi  2-4 kambarių,70-120 m2 apartamentai.

Kvartalo dalis A

Kvartalo dalis B
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Kvartalo dalis apiman  esamo „Bal c Center“  ir naujai statomo administracinio pastato jung . Projektuojamas
9 aukštų administracinis pastatas numatomas kaip akcentas kvartalo pagrindinėje  erdvėje  - centrinės  aikštės
jungtyje  su  Neries upės kran nėje  numatoma  kvartalo gyventojų ir mies ečių  susiburimo vieta. Pastato
“pasvirimas” į upės pusę veikia kaip vietoženklis žymin s veikliausią kvartalo vietą ir  centrinės  aikštės pradžią.
Pasvirę pastato fasadai virš upės sukuria ervės po kojomis įspūdi patalpose  ir atveria panoramą į Vingio parka ir
Neries vingį .
Pastato pasvyrimas nuo gyvenamųjų pastatų suteikia  jiems daugiau erdvės. Pasvirusio pastato fasado terasos
apželdinamos, taip prieš gyvenamųjų namų langus sukuriamas smulkesnis stambaus pastato fasadas.
Pastatų sienos neblokuojamos, paliekamas tarpas kvartalo vidaus  pramatomumui ir  vizualiniams ryšiams
vakarinėje pusėje.
Projektuojamo pastato pirmame aukšte numatomas  ves biulis, kavinės ir komercinės patalpos. Likusiuose
aukštuose projektuojamoa  biurų patalpos.
Rekonstruojamo „Bal c Center“ pirmo aukšto fasadas įgylinamas taip sukuriant daugiau viešos erdvės palei
Goštauto gatvę. Pirmame aukšte prie gatvės siūloma įreng  skir ngų kavinių bei komercinių patalpų grupę.
Kadangi pastatas yra gylus, už šios grupės patalpų numatoma parduotuvė su patekimu į ją nuo projektuojamų
prėjimų, ryšių su kvartalo vidumi.

Reprezentacinis kvartalo fasadas nuo miesto centro, Jasinskio gatvės.  Šiaurinėje pusėje projektuojamas 8
aukštų viešbu s sublokuotas su 10-8 aukštų gyvenamuoju namu pie nėje pusėje. Svečiai į viešbu  patenka
nuo Jasinskio gatvėje įrengiamų trumpalaikių autobusų sustojimo aikštelių  per pertvarkomą  viaduką virš
įvažos į Geležinio Vilko gatvę. Pirmame viešbučio aukšte numatomas holas, konferencijų salės, sporto klubas ir
restoranas. Kituose aukštuose išdėstomi svečių kambariai.
Daugiabu s pastatas prijungiamas prie viešbučio vieno aukšto s lobatu su vidiniu kiemu.  Projektojami  atskiri
10-8 aukštų  gyvenamieji  korpusai tarp jų paliekant tarpus  erdviniam pramatomumui. Ant s lobato stogo ir
korpusų peraukštėjimų  numatomos apželdintos terasos gyventojams. Pirmame gyvenamojo namo aukšte
numatomos komercinės, paslaugų  ir visuomeninės patalpos.  Kituose 2-10 aukštuose projektuojami  2-4
kambarių butai.

Kvartalo dalis C

Kvartalo dalis D
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11-6 aukštų gyvenamųjų namų kvartalas. Kvartalo užstatymo struktūra grindžiama erdvės pramatomumo
principu. projektuojant uždarą , gyventojų poreikiams skirtą  vidinį kiemą. Aplink jį ant perimetru numatomo
s lobato projektuojamas taškinis  užstatymas  paliekant tarpus  erdviniam pramatomumui. Tai leidžia sukur
didesnį erdvės pojū   pastatuose ir kieme.
 Kiemas  praeinamas, sujungiant jį su vidinėmis kvartalo jung mis. Šiame  kvartalo kieme numatoma didesnė
želdinų gausa, numatomos poilsio, sporto ir vaikų žaidimų zonos.  Vidiniame kiemo konture, pirmo aukšto
butams projektuojamiems  numatomos terasos. Ant s lobato stogo ir korpusų peraukštėjimų  numatomos
apželdintos terasos gyventojams.  Išoriniame, pirmame gyvenamojo namo aukšte numatomos komercinės,
paslaugų  ir visuomeninės patalpos. Kituose 2-11 aukštuose numatomi 2-4 kambarių butai.
Projektuojamas pastatų aukš s  9-11 aukštai šiaurinėje sklypo dalyje ir žemėja iki 7-6 aukštų sklypo pietuose.
Pastatų aukš ngumo išdėstymo principas  už krina  kvartalo  insoliaciją.

Kvartalo dalis E

Kvartalo dalis F

Pie nėje kvartalo dalyje, šalia atkuriamos Pakalnės gatvės tąsos,  už krinant pakankamą insoliaciją ir lengvą
susisiekimą projektuojamas vaikų darželis ir mokykla. Abu pastatai numatomi labiau apželdintoje teritorijoje ir
projektuojami su žaliais stogais ir terasomis.  Pastatų aukš s 4-1 aukštai.
Šiaurinėje šio kvartalo dalyje  numatoma žaidimų ir sporto  teritorija. Ne pamokų metu šia teritorija gali bu
naudojama gyventojų laisvalaikiui.
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Reprezentatyvi  projektuojamos teritorijos vieta prie kurios šiaurinėje pusėja  susikerta miesto transporto ir
pėsčiųjų ryšiai ir formuojasi  patekimas į kvartalą nuo miesto centro, Jasinskio gatvės.
Šioje kvartalo dalyje projektuojamas 9-2 aukštų verslo centras kuris atlieka garso barjiero funkciją visai
teritorijai nuo Geležinio Vilko gatvės.
Aukštuminė pastato  dalis “pakabinta” ant dviejų aukštų s lobato formuoja savo škus vartus į kvartalą.
Pastatas projektuojamas iš keturių 7 aukštų  turių pastatytų ant 2 aukštų s loba nės dalies, paliekant tarp jų
tarpus erdviniam pramatomumui  ir ry niui apšvie mui pastatams kvartalo viduje. Norint išveng
monotoniškųmo, pastato dalys ant s lobato “laiptuojamos” skir ngomis kryp mis suteikiant kiekvienai
individualumo, bet  vizualiai sujungiant į vieną pastato visumą. Pastatų laiptavimas išnaudojamas apželdintom
administracinių patalpų terasom. Atvirkš nis  fasdao laiptavimas - konsolės suformuoja pastoges virš ant
s loba nės pastato dalies įrengtų  apželdintų terasų.
Pirmame  pastato s lobato aukšte numatomos komercinės ir paslaugų patalpos. Antrame aukšte numatomos
visuomeninės patalpos  kurios  už krina kvartalo gyvibingumą ir po darbo valandų. Likusiuose 3-9 aukštuose
projektuojamos biurų patalpos.

Kvartalo dalis G
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Kvartalo viduje numatoma vieninga viešųjų erdvių  sistema su alėjomis, pasažais ,vidiniais kiemais ir centrine
aikšte.  Centrinė aikštė susijungian  su Goštauto gatvės pasažu ir Neries upės kran ne  projektuojama  kaip
kasdienio poilsio erdve aplink kurią išdėstytos kavinės, restoranai ir paslaugų centrai.  Centrinė aikštė gali bu
pritaikyta renginiams, bendruomenės susi kimams, koncertams.
Fizinės kvartalo jungtys - vidinių alėjų nklas sudaro galimybes sklandžiai pėsčiųjų infrastruktūrai (judėjimui),
kvartalų kiemai praeinami,  sukuriant vidines kvartalo jung s.
Numatomas  vidinių ir išorinių erdvių ryšys . Išoriškai kvartalo viešosios erdvės sujungiamos su miesto centru.
Ryšys su Jasinskio ir Goštauto gatvės sankryža iki   Liubarto lto, po kuriuo numatomas Tilto turgus, greito
maisto pavilionai ir savaitgalio ukininkų prekyba.
Ryšys su Jasinskio gatve numatomas   per pertvarkomą  viaduką virš įvažos į Geležinio Vilko gatvę. Šioje dalyje
formuojasi nedidelė reprezentacinės paskir es aikštė, “ vartai” į projektuojamą kvartalą.
Atkuriama  jung s  su Pakalnės gatve įrengiant pėsčiųjų  ltą per Geležinio vilko gatvę. Ši jung s už krina patogų
susiekimą su miesto centru, Lukiškių aikšte, Tauro kalnu
 Numatomas ryšys su dešiniuoju Neries upės  krantu per siūlomą pėsčiųjų ir dviračių ltą į Vingio parka.
 Išorinės kvartalo jungtys ir vidinių alėjų nklas sudaro galimybes sklandžiai pėsčiųjų infrastruktūrai.
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Vystomoje teritorijoje, Pakalnės g. ir Goštauto g. dalyse es pėsčiųjų perėjomis  planuojama granito danga,
pritaikyta pėsčiųjų, dviračių ir transporto judėjimui.  Sklype dangos projektuojamos viename lygyje su
minimaliu nuožulnumu atskiriant dviračių ir aptarnaujančio transporto srautus nuo pėsčiųjų.  Centrinėje
kvartalo aikštėje danga numatoma iš 100x100m dydžio granito plytelių, alėjose numatoma smulkesnė,  granito
trinkelių danga su medžio kompozito ir skaldos intarpais  poilsio vietose. Vaikų žaidimo aikštelėse, sporto
aikštelėse projektuojama gumos danga.
Visame kvartele granito danga- vien sa, bet išsiskirian  savo gabaritais,  taip suteikiant erdvėms jaukumo,
išskir numo ir  atskiriant skir ngas funkcines zonas.

DANGŲ KONCEPCIJA
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Projektas kuriamas kaip pereinan s urbanis nės Naujamiesčio dalies elementas kuris  aplink jį  esamų žalių
erdvių plotus, Geležinio Vilko gatvės šlaitus ir  Neries upės krantus  apjungia  į vieną visumą, formuojant
gausiai apželdintas alėjas ir vidinius kiemus. Teritorija planuojama apsodin  medžiais, krūmais, daugiamečiais
gėlynais, taip sukuriant natūralų šešėlį ir apsaugant kvartalą nuo perkai mo vasaros laikotarpiu, bei
suformuojant poilsio oazes gyventojams ir lankytojams. Siekiant pagerin  kvartalo mikroklimatą projekte
numatomi ir gausiai apželdin  gyvenamųjų ir administracinių pastatų stogai, įrengiamos terasos poilsiui ir
darbui. Centrinėje kvartalo aikštėje numatomi fontanai, kuris surinks ir panaudos lietaus vandenį, pagerins
teritorijos mikroklimatą.

ŽELDYNŲ KONCEPCIJA
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Kvartalo apdailos ir statybos  medžiagos - ilgaamžės, natūraliai išgaunamos. Pastatų konstrukcijai naudojamas
monoli nio gelžbetonio karkasas, o apdailai  akmens,  klinkerio plytelės ir s klas.
Kompleksą nuo perkai mo stengiamasi apsaugo  architektūrinėmis priemonėmis - balkonais , apželdintais
stogais, fasadų sprendiniais. Kvartalas gausiai apželdinimas, taip sukuriant komfortabilų mikroklimatą
gyventojams ir lankytojams. Teritorijos ir pastatų bendro naudojimo patalpoms numatomas apšvie mas iš
atsinaujinančių energijos šal nių.  Projekto koncepcijoje  kuriama komplekso ilgalaikė vertė, juose
gyvenan ems ir dirban ems žmonėms.
Pastato konstrukcijos ir vidaus elementai už krins A++ energe nio efektyvumo klasės įver nimą bei suteiks
Breeam Excellent arba LEED Gold ser fikatus atskirai komercinėms ir gyvenamosioms erdvėms

PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ IR TRANSPORTO JUDĖJIMAS
Teritorijoje numatomas pėsčiųjų, dviračių ir aptarnaujančio transporto judėjimas. Dviračių takai atskiriami nuo
pėsčiųjų srautų. Visuose pastatuose, pirmuose aukštuose numatomos dviračių saugyklų patalpos skirtos
kvartalo gyventojams ir darbuotojams, lankytojams įrengiami dviračių stovai lauke.
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Siekiant didin   energijos  ekimo  saugumą, mažin   energijos panaudojimą, poveikį aplinkai ir ska n  naujų,
modernių taupančių energiją technologijų ir produktų panaudojimą yra svarbu pastatų energinis efektyvumas.
Rengiant projektą svarbu numaty , suprojektuo   ir  įreng  priemones, kurios mažina pastatų eksploatacines
išlaidas ir už krina  komfor šką mikroklimatą. Efektyvus energijos vartojimas pastatuose - tai kompleksinio
įvairių priemonių diegimo rezultatas. Bendroje energijos panaudojimo efektyvumo koncepcijoje bus įver ntos
pažangios technologijos, mažinančios energijos suvartojimą bei įver nami  įvairūs  operavimo/energijos
sąnaudų kaštai bei atsinaujinančių energijos šal nių panaudojimo galimybės.

INŽINERINIAI SPRENDINIAI

Pastatų energe nė  klasė  A++.  Laikan s  karkasas  - monoli nio  gelžbetonio, kolonos kvadra nės,  ovalinės,
sienos op malaus storio, perdangos plokščios besijinės. Laip nių ir li ų šachtų sienos - monoli nio gelžbetonio
ir tarnauja pastatų standumui už krin . Pastatų aukš ngumas 1- 11 aukštų su 1 požeminiu aukštu. Požeminio
aukšto perdanga numatoma su 1m grunto sluoksniu, atsižvelgiant į teritorijos žalias zonas.

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Teritorijos pastatų laikančios konstrukcijos turi bū    pritaikytos gaisrinėms apkrovoms. Ribojamas ugnies ir
dūmų pli mas  sta niuose  ir  į gre mus  pastatus. Už krinamas  saugus  žmonių  išėjimas  iš  pastatų, gaisrinių
automobilių privažiavimas. Turi bū  numatomos gaisrinės saugos, gaisro ap kimo ir gesinimo sistemos.

GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI
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LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta 2022 balandžio mėn. kainomis

Darbo
kodas

Eil.
Nr. Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato
vnt Kiekis Kaina Suma

1
2
3
4

5
6
7

PER1.1-8 A pastatas . Administracinis pastatas - nauja statyba

B pastatas. Gyvenamieji pastatai (gyvenamoji statyba) - nauja statyba

C pastatas. Administracinis pastatas - nauja statyba
D pastatas. Gyvenamieji pastatai (gyvenamoji statyba) - nauja statyba

E pastatas. Gyvenamieji pastatai (gyvenamoji statyba) - nauja statyba
F pastatas. Mokslo pastatas - nauja statyba

G pastatas. Administracinis pastatas - nauja statyba

PER1.1-8

PER1.1-8

PER1.1-1

PER1.1-1
PER1.1-1

PER1.1-15

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

15840

38190

20330

32730

62550
13695

57420

384.27

407.45
384.27
407.45

407.45

384.27
310.33

6 086 836.80
15 560 515.50

7 812 209.10
13 335 838.50
25 485 997.50

4 249 969.35

Skaičiuota pagal palyginamuosius ekonominius rodiklius. Kaina ver nta  k pastatų su vidaus inžineriniais  nklais, neskaičiuojant
magistralinių nklų ir teritorijos gerbūvio.

22 064 783.40

Iš viso su ne esioginėmis išlaidomis 94 596 150.15

Bendra vertė su PVM 94 596 150.15
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Sklypo plotas
Užstatymo intensyvumas
Užstatymo tankumas

A pastatas _ Administracinis
1A - Komercija

Pavadinimas Plotas m2 Butų sk. Aukš ngu
mas

2-9 A - Biurai
555

4440

9A

4995Bendras A pastato plotas/tūris
B pastatas _ Gyvenamasis

Žaliasis plotas

31 788

1A - Komercija
2-9 A - Butai

1275
8625

Bendras B pastato plotas/tūris 9900
65

5-9A

C pastatas _ Administracinis 9A
1A - Komercija
2-9 A - Biurai
Bendras C pastato plotas /tūris

900
6600
7500

D pastatas _ Viešbu s
1A
2-8 A 56

870
4730
5600Bendras plotas

D pastatas _ Gyvenamasis
1A - Komercija
2-10 A - Butai

8A

8-10 A

Bendras plotas
Bendras D pastato plotas /tūris

545
4755
5300

10 900

76

E pastatas _ Gyvenamasis
1A - Komercija / Butai
2-11 A - Butai
Bendras E pastato plotas 22 000

6-11 A
1500 / 695

19 805

Pastabos

384

Tipinio aukšto plotas 825m 2

Tipinio aukšto plotas 3188m 2

F pastatas _ Mokykla
Bendras plotas
F pastatas _ Darželis
Bendras plotas

1-4 A

1-3 A
2450

1450
Bendras F pastato plotas /tūris 3900
G pastatas _ Administracinis
1-2 A - Komercija
3-9 A - Biurai
Bendras G pastato plotas /tūris

9A

Tipinio aukšto plotas 2232m 2

6376
15 624
22 000

Bendras antžeminės dalies plotas 81 195m2

Tipinio aukšto plotas 555m 2

2 kambarių butas ( 45-55m2)

3 kambarių butas ( 60-75m2)

4 kambarių butas ( 85-110m2)

2 kambarių butas ( 45-55m2)

3 kambarių butas ( 64-72m2)

1 kambario butas( 25-32m2)

4 kambarių butas ( 85-95m2)

2 kambarių butas ( 45-55m2)

3 kambarių butas ( 60-75m2)

1 kambario butas( 25-35m2)

55%

-1  aukštas - parkingas 26 000 863 auto

30%

3,2

Kietos dangos

Bendras antžeminės dalies tūris
Bendras požeminės dalies plotas
Požeminės dalies tūris

26 000m2
240 755m3

105 560m3

18 130

Tūris m3

15 840

38 190

20 330

32 730

62 550

57 420

13 695
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