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ATKURIAMAS SENASIS VILNIAUS UOSTAS
URBANISTINĖ IDĖJA IR ISTORINIS KONTEKSTAS

Projektuojamo komplekso teritorija yra Vilniaus miesto vakarinėje, dabartinio
Naujamiesčio dalyje, upės Neries slėnyje. XVI a. šioje vietoje stovėjo Pono Astiko
dvaras. Vėliau, XVII a. teritoriją imta naudoti industrinėms reikmėms, sandėliams
ir upės uostui.
Vilniaus uostas veikė ir visuomet buvo toje pačioje vietoje, tarp dabartinių Seimo
rūmų ir Verslo trikampio. Krante stovėjo keli sandėliai, kuriuose saugotos prekės
ir laivų įranga.
Visi sandėliai buvo mediniai, statomi aptvertuose sklypuose su vartais, ant
mūrinių pamatų. Dalis jų teritorijoje dar stovėjo iki XIX a. vidurio. Sandėliuose
saugoti įvairūs kroviniai: statinės su linų sėmenimis, kanapių sėklomis, pluoštu
arba aliejumi, odos, lentos, apyniai, druska, silkės ir kt.
Iš uosto laivai pasiekdavo gana tolimus kraštus, pavyzdžiui, Karaliaučių, Tilžę ir
kitus Prūsijos miestus. Vilniuje veikė upeivių brolija, kurios nuostatuose dominuoja
religiniai aspektai, pavyzdžiui, priesakas pasimelsti bažnyčioje, atlikti išpažintį ir
priimti Komuniją prieš išplaukiant į kelionę.
Upeivių globėja – šventoji Barbora. Ji vaizduojama su taure, ostija ir bokštu (arba
palme). Storasis lynas, skirtas laivui pririšti arba nutraukti nuo seklumos, irgi
vadinosi „barbora“ – galbūt kaip savotiškas vilties simbolis.
Iki XIX a. vidurio teritorijoje įsivyravo pramonė ir manufaktūros cechai, veikė
odos gaminių pramoninė gamyba, formavosi kvartalų ribos su juose esančiomis
gatvėmis: Skerdyklos, Kailių, Mažoji, Senbajorų, Baltųjų Odų. Iš visų senųjų
kvartalo gatvių išliko tik Mažosios linija.
Vykstant sparčiai urbanizacijai, greitai keitėsi teritorijos užstatymas su joje
esančiais susisiekimo keliais. Geležinio Vilko gatvės vystymas iš esmės atkirto
kvartalo jungtis su likusiu Naujamiesčiu.
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JUNGTIES SU MIESTU ATKŪRIMAS
URBANISTINĖ IDĖJA

Šiandien izoliuota Verslo trikampio teritorija susijungia su miesto urbanistiniu
audiniu. Atkuriama Senbajorų g. pratęsiama pėsčiųjų tilto jungtimi virš Geležinio
Vilko gatvės, įsilieja į Pakalnės gatvę ir tampa gyvybinga gatvės tąsa.
Atkurtas ryšys jungia centrinę miesto dalį su Nėries pakrante. Kuriama pėsčiųjų
trasa nusidriekia nuo projektuojamo Uosto per Pakalnės g. į Lukiškių aikštę, iš ten
per Baltąjį tiltą į Konstitucijos prospektą.
Formuojama Škutų g. lygiagreti Geležinio Vilko g. atveria jungtį
su
Nepriklausomybes aikšte ir Gedimino prospektu. Perspektyvoje matome, kad ši
gatvė galėtų tęstis į pietinę Naujamiesčio dalį ir per kalvą susijungti Vilniaus Uostą
su M. K. Čiurlionio gatve.
Vystomas urbanistinis gatvių tinklas leidžia Vilniaus Uosto teritoriją lengvai pasiekti
ne tik automobiliu, bet ir pėstiesiams bei dviratininkams. Projektuojama krantinė
įgalina teritoriją pasiekti vandens transportu.
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XIX a. pb. - XX a. pr.
Teritoriją
imta
naudoti
industrinėms
reikmėms,
sandėliams ir upės uostui. Iki XIX a. vidurio teritorijoje
įsivyravo pramonė ir manufaktūros cechai, veikė odos
gaminių pramoninė gamyba, formavosi kvartalų ribos su
juose esančiomis gatvėmis: Skerdyklos, Kailių, Mažoji,
Senbajorų, Baltųjų Odų. Iš visų senųjų kvartalo gatvių
išliko tik Mažosios linija.

XX a. pb.
Vyksta sparti urbanizacija. Geležinio Vilko gatvės plėtra
iš esmės atkirto Verslo trikampio teritoriją nuo likusios
Naujamiesčio dalies, nunyko senieji kvartalų ir vidinių
gatvių kontūrai.

XXI a.
Atkuriame izoliuotos teritorijos ryšį su miesto centrine
dalimi pratęsiant Pakalnės g. iki Vilniaus Uosto teritorijos.
Atstatoma vidinių kvartalo gatvių struktūra. Teritorija
smulkinama į atskirus kvartalus, kurių dydis tampa artimas
Naujamiesčio masteliui.
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MEDINIS IR PLYTINIS VILNIUS PRIE VANDENS
ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Vilnius yra medinis ir plytinis miestas, todėl siūlome Vilniaus Uostui išpildyti
šiuolaikinės medinės architektūros ambiciją.
Išlaikant esančius pastatus, įrengiant krantinę ir realizuojant medinius
daugiabučius pastatus, kuriamas ikoniškas Vilniaus Uosto kvartalo veidas. Ryškų
kvartalo perimetrą formuoja pirmame aukšte esančios viešosios erdvės, kurios
harmoningai sujungia kvartalo interjerą ir eksterjerą, jų medžiagiškumą ir sukuria
šiltą ir svetingą jausmą tiek viduje, tiek išorėje.
Gelsvų plytų, medžio ir stiklo fasadai praturtinami subtiliomis šiuolaikiškomis
detalėmis, pavyzdžiui, mediniais langais, akmens grindimis, stiklo ir metalo
elementais. Šių esamų ir naujai pristatytų tvarių medžiagų derinys sukuria
elegantišką upės uosto įkvėptą charakterį.
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SUSIJUNGIMAS SU MIESTO GATVIŲ TINKLU
TERITORIJA

Teritorija formuojama atsižvelgiant į istorinį kontekstą, į esamus ir buvusius ryšius
bei socialinius aspektus. Sparčios urbanizacijos laikotarpiu Geležinio Vilko gatvės
plėtra iš esmės atkirto projektuojamą teritoriją nuo likusios Naujamiesčio dalies,
todėl siekiant atgaivinti izoliuotos teritorijos ryšį su miesto centrine dalimi būtina
atkurti arba integruoti naujas takų ir gatvių jungtis.

JUNGTIS SU J. JASINSKIO G.
Projekte pateikiame siūlymą keisti įvažiavimo į teritoriją nuo Geležinio Vilko g.
vietą ir suformuoti miesto gatvę - projekte vadinama Upeivių g. - sujungiančią
Geležinio Vilko, A. Goštauto ir J. Jasinskio gatves. Šiuo sprendiniu siekiame
humanizuoti šiuo metu egzistuojančią kilpinę J. Jasinskio g. jungtį ir sukurti plotą
perspektyviam užstatymui.
LIUBARTO TILTAS
Šiuo metu Liubarto tilto važiuojamosios dalies plotas nėra racionaliai išnaudojamas,
matome galimybę siaurinti važiuojamąsias dalis iki leistino minimalaus pločio ir
likusį plotą panaudoti aiškiai atskirtiems pėsčiųjų ir dviračių takams, integruotiems
smulkiems želdinių plotams bei takų apšvietimui.
Po tiltu esančią automobilių stovėjimo aikštelę siūlome rekonstruoti į komercinį
plotą, kuriame galėtų veikti smulkus prekybos centras ar turgaus paviljonas.
JUNGTIS SU PAKALNĖS G.
Projekte numatome du naujus ryšius sujungiančius planuojamą teritoriją su
Pakalnės gatve. Pirmoji jungtis yra pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas, kuris yra pakibęs
virš Geležinių Vilko g. Tiltas tolygiai įsilieja į Pakalnės gatvę ir suformuoją jaukią
alėją prie šiuo metu veikiančio viešbučio. Šalia tilto rekonstruojama esama
nuovaža automobiliams iš Pakalnės į Geležinio Vilko gatvę.
Kita jungtis yra tunelis, kuris nusileidžia žemiau Geležinio Vilko g. ir pakyla
Pakalnės g. žemutinėje dalyje.
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SKLYPO ERDVIŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS
TERITORIJA

NERIES KRANTINĖS SUTVARKYMO PASIŪLYMAI
Nuo Liubarto tilto iki VICTORIA pastato Neries krantinė formuojama kaip universali
rekreacinė erdvė su šlaituose integruotu amfiteatru, terasomis-balkonais bei
dekoratyviais želdiniais. Prie krantinės švartuojamos pontoninės platformos, kurių
panaudojimas gali būti taip pat įvairus: lauko kavinės, lauko prekyba, baseinai,
erdvės renginiams ar poilsiui. Tačiau pagrindinė krantinės funkcija yra upės
uostas, todėl pontoninės platformos gali būti panaudotos kaip vandens transporto
stotelės ir galėtų pratęsti šiuo metu esančią Nėries transporto šaką.
CENTRINĖS AIKŠTĖS SPRENDINIAI
Kvartalo ašis - Šv. Barboros aikštė. Ji prasideda apžvalgos ir renginių aikštele,
kuri yra aukščiausioje sklypo reljefo dalyje ir yra šiek tiek pakibusi virš Geležinio
Vilko gatvės. Perspektyvoje ši aikštelė galėtų būti sujungiama su kitu gatvės šlaitu
įrengiant pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą.
Iš aikštelės žemyn į kvartalo gilumą veda amfiteatras su integruotais mediniais
suolais ir smulkių augalų intarpais. Centrinėje aikštėje, tarp rekonstruojamų
esamų pastatų, planuojama erdvė lauko restoranams ir kavinėms, žalieji plotai
su suoliukais.
Aikštėje išskiriame vietą monumentui – koplyčiai, skirtą upeivių globėjai Šv.
Barborai. Pasak legendos, Šv. Barboros tėvas buvo pagonis, kuris ją uždarė
bokšte, siekdamas apsaugoti ją nuo krikščionių. Šis bokštas turėjęs du langus.
Kai tėvas išvyko, Šv. Barbora paprašė, kad būtų iškirstas trečiasis langas ir slapta
pasikrikštijo. Tėvui sugrįžus, ji pareiškė, kad tie trys langai reiškia Dievą Tėvą, Sūnų
ir Šv. Dvasią. Už tokį poelgį tėvas labai supyko ir Šv. Barborą atidavė kankinimams
ir žiauriai nukankino. Legenda įamžinama trijuose koplyčios languose.
Arčiausiai A. Goštauto g., aikštės zona skirta universaliam naudojimui. Čia
planuojami stacionarūs skulptūriniai objektai-paaukštinti stalai, kurie gali atlikti
lauko prekybai skirto prekystalio arba lauko baro funkcijas.
ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS
Projekto sprendiniai neišskiria konkrečių žmonių grupių, pvz. su judėjimo negalia ir
nekuria būtent jiems skirtų ar pritaikytų įėjimų į patalpas, takelių, prietaisų. Viskas
yra projektuojama taip, kad būtų patogu naudotis visiems, įskaitant ir sunkiai
judančius, sunkiai matančius, sunkiai besiorientuojančius žmones.
Sprendiniai suprojektuoti taip, kad produktai ar paslaugos yra lengvai pasiekiami,
suprantami ir gali būti naudojami visų žmonių, nepaisant jų amžiaus, dydžio ir
galimybių. Pastatų surišimas su aplinka yra tolygus, nėra barjerų ar slenksčių, kurie
galėtų trukdyti. Reljefas suprojektuotas taip, kad būtų patogus tiek dviratininkams
tiek žmonėms su negalia.
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PĖSČIŲJŲ SRAUTAI

Pagrindinės kvartalo pėsčiųjų arterijos - projektuojama
tilto jungtis su Pakalnės g. ir Šv. Barboros aikštė. Tai yra
pagrindiniai ryšiai kurie atveda pesčiųjų strautą iš miesto
centro prie Nėries krantinės. Susiformavusiose vidinėse
kvartalo gatvių alėjose strautas gali pasiskirstyti po ten
veikiančias komercines ir visuomenines funkcijas.
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TRANSPORTO SRAUTAI

Gatvių tinklas formuoja taisyklingos formos stačiakampius
kvartalus. Teritorijos vidinės gatvės projektuojamos
vienpusės, taip sukuriamas žiedinis eismas. Pietinėje
sklypo kraštinėje formuojame požeminį tunelį, kuris
susijungia su Pakalnės g. šaka.

VILNIAUS UOSTAS

REKONSTRUOJAMŲ PASTATŲ
SCHEMA

PASTATŲ FUNKCIJŲ SCHEMA

Dalį teritorijoje esančių pastatų išsaugome. Kvartalo centre
esantys pastatai su šlaitiniais stogais rekonstruojami į
gyvenamosios paskirties pastatus su Penthouse tipo
apartamentais. A. Goštrauto g. esantis verslo centras
rekonstruojamas įrengiant pasažo tipo erdvę apjungiančią
vidines kvartalo erdves su Nėries krantine. Pietinėje
sklypo dalyje esantis pastatas rekonstruojamas į vaikų
darželį ir mokyklą.

Kvartale administracinės ir viešosios funkcijos pastatai
projektuojami išoriniu sklypo perimetru. Centrinėje dalyje
skiriama erdvė gyvenamiesiams pastatams, o tarp jų
formuojami vidiniai privatūs kiemeliai. Aukštesnės klasės
apartamentų pastatas planuojamas A. Goštauto g.
išklotinėje.
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AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO SPRENDIMAI
TERITORIJA

Projektuojama teritorija patenka į zoną nr. 2 (Vilniaus miesto centras), kurioje
numatomas minimalus leidžiamas automobilių vietų skaičiaus koeficientas 0,5.
Projektuojamos 803 požeminės ir 59 antžeminės automobilių stovėjimo vietos.
1.
Komercinės patalpos (1 vieta/100,00 m2 naudingo ploto) – 90 automobilių
stovėjimo vietų;
2.
Administracinės patalpos (1 vieta/40,00 m2 naudingo ploto) – 444
automobilių stovėjimo vietos;
3.
Butai (Kmin=0,5) – 256 automobilių stovėjimo vietos;
4.
Ugdymo paskirties patalpos – 34 automobilių stovėjimo vietos;
•
Darželis (1 vieta/40 vaikų) – 4;
•
Bendrojo lavinimo mokykla (1 vieta/30 mokinių) – 30;
5.
Viešbučio paskirties patalpos (1 vieta/ 2 kambariams) – 30 automobilių
stovėjimo vietų.
Planuojame mažą dalį parkavimo vietų antžeminėje dalyje, kad vidinės kvartalo
gatvės funkcionuotų ir atrodytų kaip natūralios miesto gatvės. Manome, kad
pėsčiųjų ir kokybiškai išspręsto automobilių parkavimo dermė gali būti privalumas,
kuriant gyvas, jaukias ir patogias miesto gatves.
Požeminės automobilių stovėjimo vietos butams projektuojamos šalia įėjimų į
daugiabučių laiptines ir atskiriamos pakeliamomis užkardomis. Atitvertos zonos
netrukdo automobilių eismui požeminėje automobilių saugykloje.
Šalia laiptinių į administracinius, viešbučio ir ugdymo paskirties pastatus
projektuojamos dviračių/paspirtukų saugyklos ir persirengimo patalpos.
Sandėliukai projektuojami po gyvenamosios paskirties pastatais. Didžioji jų dalis
numatoma prie rampų, taip maksimaliai išnaudojant požeminės automobilių
saugyklos plotą.
Pagalbinės patalpos valytojams/ - oms projektuojamos prie laiptinių į pastatus.
100% automobilių stovėjimo vietų saugykloje yra pritaikytos elektromobiliams,
kuriems reikalingos pakrovimo stotelės pakabinamos ant kolonų, ant betoninės
perdangos arba pastatomos tiesiai priešais stovėjimo vietą.
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POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
PRAĖJIMAI PĖSTIESIAMS

AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS
ZONOS GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES PASTATAMS

VAŽIUOJAMOJI DALIS

PASTATO B1
ZONA

12 %

12 %

MEDŽIŲ ŠAKNŲ APSAUGOS
ZONA

- PAKELIAMA UŽKARDA
PASTATO B2
ZONA

PASTATO D1
ZONA

PASTATO E1
ZONA

PASTATO E2
ZONA

12 %

12 %

PASTATO E3
ZONA
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SKLYPO SUTVARKYMO KONCEPCIJA

DANGOS
Pagrindinės sklypo dangos: betoninės miesto plytelės, granito trinkelės ir medinės
terasų lentos. Kad kvartalas tolygiai įsilietų į bendrą miesto grindinių kontekstą, visi
pėsčiųjų takai išoriniu sklypo perimetru dengiami betoninėmis miesto plytelėmis.
Vidiniai kvartalo takai ir važiuojamosios dalys dengiamos granito trinkelių danga.
Naudojamas skirtingas dangų mastelis atskiriantis eismo dalyvių srautus.
Pėsčiųjų takų dangoms naudojamos didesnio mastelio trinkelės, važiuojamosios
ir automobilių parkavimo dalys – smulkaus.
Amfiteatrai, terasos ir krantinės dengiamos terasinių lentų danga, integruojami
želdinių intarpai.

ŽELDINIAI
Želdiniai planuojami taip, kad palengvintų judėjimo srautų orientaciją bei atskirtų
funkcines zonas. Kas dvi-tris antžeminio automobilio stovėjimo vietas skiriamas
plotas želdiniams. Pabrėžiant alėjas tarp kvartalų , abipus važiuojamųjų kelio
dalių sodinami medžiai.
Aikštėse planuojami žalieji plotai su mažosios architektūros elementais.
Krantinės zonoje stengiamasi integruoti jau esančius medžius ir smulkesnius
želdinius. Naujai sutvarkytuose šlaituose, kur įrengiamas amfiteatras, planuojami
viksvinių augalų vazonai.
Bendroje želdinių koncepcijoje turėtų atsispindėti vietinės augalų rūšys,
prisitaikant prie esamos ekosistemos ir apjungiant jau esamus miesto apželdinimo
sprendinius.
APŠVIETIMAS
Apšvietimas – turi kurti saugius takus visiems eismo dalyviams. Šviestuvai
apšviečia pėsčiųjų takus ir perėjas, ne tik gatvę. Naudojami T formos šviestuvai,
kurių forma patogi organizuojant, ne tik gatvės, bet ir pėsčiųjų ir dviračių takų
apšvietimą.
Apšvietimas derinamas su želdiniais, įvertinant ir medžių augimą bei metų laikus,
kai lajos jį gali užstoti.
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA
Mažosios architektūros elementai parenkami taip, kad būtų saugūs naudoti,
nelūžtų, gerai dėvėtųsi. Naudojamos natūralios medžiagos: medis, akmuo,
metalas. Pirmenybė teikiama rūdinto metalo konstrukcijoms, kurios pabrėžtų
uosto nuotaiką.
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ŠV. BARBOROS KOPLYČIA

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
NAUJA STATYBA

Upeivių globėja – šventoji Barbora. Ji vaizduojama su taure, ostija ir bokštu. Pasak
legendos, Šv. Barboros tėvas buvo pagonis, kuris ją uždarė bokšte, siekdamas
apsaugoti ją nuo krikščionių. Šis bokštas turėjęs du langus. Kai tėvas išvyko, Šv.
Barbora paprašė, kad būtų iškirstas trečiasis langas ir slapta pasikrikštijo. Tėvui
sugrįžus, ji pareiškė, kad tie trys langai reiškia Dievą Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią.
Už tokį poelgį tėvas labai supyko ir Šv. Barborą atidavė kankinimams ir žiauriai
nukankino. Legenda įamžinama trijuose koplyčios languose.
Šv. Barbora taip pat yra verslo ir statybos globėja. Sujungiant praeitį, dabartį ir ateitį,
kaip sėkmės ir vilties simbolį siūlome pastatyti skulptūrą koplyčią dedikuotame
ŠV. Barboros skvere.
Koplyčios konstrukcijos: metalo karkasas dengtas rūdinto metalo lakštais.
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UOSTO KRANTINĖ

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
NAUJA STATYBA

Neries krantinėje formuojama universali krantinė su šlaituose integruotu
amfiteatru, terasomis-balkonais bei dekoratyviais želdiniais. Prie krantinės
švartuojamos pontoninės platformos, kurių panaudojimas gali būti taip pat įvairus:
lauko kavinės, lauko prekyba, baseinai, erdvės renginiams ar poilsiui. Tačiau
pagrindinė krantinės funkcija yra upės uostas, todėl pontoninės platformos gali
būti panaudotos kaip vandens transporto stotelės ir galėtų pratęsti šiuo metu
esančią Nėries transporto šaką.
Konstrukcijos: Terasinė surenkama medinė konstrukcija. Pontonai.
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MIESTO NAMAI

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
NAUJA STATYBA

Pirmame aukšte, abipus Senbajorų g. planuojamos komercinės patalpos
mažiesiems verslams. Kadangi istoriškai teritorija garsėjo odos gaminiais,
rekomenduotume atkurti tokios tipologijos prekybą.
Tarp aukštuminių apartamentų pastatų įsiterpę Miesto namų tipo turtiniai vienetai.
Vienas Miesto namas turi atskirą laiptinę jungiančią tris pastato aukščius.
Konstrukcijos: Aukštuminių pastatų konstrukcijos numatome medines surenkamas
modulines. Laiptinės ir liftų holai - monolitas. Fasadų apdaila termo medis. Miesto
namų konstrukcijos - mūrinės. Apdaila - apdailinis plytų mūras.
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I AUKŠTO SCHEMA

2 AUKŠTO SCHEMA

12%

3 AUKŠTO SCHEMA

4 AUKŠTO SCHEMA

27

2

2

2

VILNIAUS UOSTAS

TERASINIAI NAMAI

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
NAUJA STATYBA

Nuterasuoto tūrio pastate planuojami aukštesnės klasės butai. Pirmame aukšte komercinės patalpos su dengta parduotuvių lauko galerija.
Kylant
aukštyn, pastatas siaurėja ir atsiranda eksploatuojamos terasos
gyventojams su vaizdu į Nėries upę.
Konstrukcijos: Pastato konstrukcijos - medinės, surenkamos. Fasadų apdaila medžio plokštės.
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I AUKŠTO SCHEMA

2-3 AUKŠTO SCHEMA

4-5 AUKŠTO SCHEMA

6-7 AUKŠTO SCHEMA

04
128 m2

02
46 m2

01
30 m2

02
46 m2

01
30 m2

05
36 m2
03
81 m2

9-8 AUKŠTO SCHEMA

10-11 AUKŠTO SCHEMA

KOMERCIJA (20-50 m2)

1K. BUTAS (25-35 m2)

3K. BUTAS (55-80 m2)

KOMERCIJA (150-200 m2)

2K. BUTAS (35-55 m2)

4K. BUTAS (85-110 m2)

LAIPTINĖ/HOLAS
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ANTSTATAI

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
REKONSTRUKCIJA

Kvartalo centrinėje dalyje esantys pastatai su šlaitiniais stogais rekonstruojami
į gyvenamosios paskirties pastatus su antstatais. Pirmame aukšte planuojami
restoranai, kavinės ir atskiri holai namo gyventojams.
Antstato dalyje planuojami penthouse tipo butai su plačiomis vitrinomis ir
prancūziško tipo balkonais.
Konstrukcijos: Rekonstruojamos esamo pastato mūrinės konstrukcijos. Antstatų
daliai konstruojamos monolitinės atramos su karkasiniu moduliniu tūriu. Antstatų
fasadams naudojamos metalo ir stiklo konstrukcijos.
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I AUKŠTO SCHEMA

2 AUKŠTO SCHEMA

3 AUKŠTO SCHEMA

4-7 AUKŠTO SCHEMA

KOMERCIJA (20-50 m2)

1K. BUTAS (25-35 m2)

3K. BUTAS (55-80 m2)

KOMERCIJA (150-200 m2 )

2K. BUTAS (35-55 m2)

4K. BUTAS (85-110 m2)

KOMERCIJA ( 200 m2 )

LAIPTINĖ/HOLAS
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VAIKŲ DARŽELIS IR MOKYKLA

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
REKONSTRUKCIJA

Šiuo metu sklype esantį administracinį pastatą siūlome tvarkyti kapitalinio remonto
būdu ir koncertuoti į vaikų darželį ir mokyklą.
Dalis pirmo aukšto skiriama vaikų darželio funkcijai, likusi – vestibiuliui,
transformuojamai valgyklai ir bibliotekai, kurios funkcijomis galėtų naudotis ir
kvartalo gyventojai. Pirmas aukštas turi tiesioginį išėjimą į privatų kiemą.
Mokykla projektuojama likusiuose pastato aukštuose, taip pat pristatomas
papildomas aukštas skirtas sporto salei.
Siūlome eksploatuojamą ir apželdintą stogą, kuriame laisvalaikį galėtų leisti
mokiniai ir mokytojai.
Konstrukcija: Rekonstruojamos monolitinės pastato konstrukcijos. Sporto salės
antstatas - medžio karkaso, su stiklo paketais.
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I AUKŠTO SCHEMA

16 m2

16 m2

2 AUKŠTO SCHEMA

6 AUKŠTO SCHEMA

DARŽELIS

SPORTO SALĖ

VALGYKLA

RENGINIŲ SALĖ

PAGALBINĖ PAT.

MOKYMO KLASĖS

PERSIRENGIMO PAT.
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VIEŠBUTIS

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
NAUJA STATYBA

Viešbučio pirmame aukšte planuojamas holas, restorano salė ir sporto salė. Antrąjame aukšte suprojektuoja pusiau atviro plano erdvė konferencijų centro barui
ir poilsio zonai.
Konferencijų salės universalios transformuojamomis pertvaromis. Pirmą su antru
aukštu jungia holo atriumas. Antrame aukšte taip pat skiriamos patalpos restorano virtuvei ir viešbučio administracijos biurui.
Aukštesniuose pastato lygiuose planuojami viešbučio kambariai. Viršutiniuose
aukštuose numatomi prabangesni apartamentai su antresolėmis.
Konstrukcija: Monolitinės pastato konstrukcijos.
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I AUKŠTO SCHEMA

61 m2

2 AUKŠTO SCHEMA

3 AUKŠTO SCHEMA

VESTIBIULIS

SPORTO SALĖ

VIRTUVĖ IR PERSIRENGIMO PAT.

RESTORANAS

KONFERENCIJŲ CENTRAS

LOUNGE

PAGALBINĖ PAT.

VIEŠBUČIO KAMB. (39 m )

VIEŠBUČIO KAMB. (24-26 m2)

2

35

VILNIAUS UOSTAS

ADMINISTRACINIAI PASTATAI

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
NAUJA STATYBA

Trys stačiakampių tūrių pastatai formuoja rytinę Uosto kvartalo kraštinę. Tarp
pastatų įsiterpusios pėsčiųjų ir dviračių takų jungtys su likusia Naujamiesčio dalimi.
Visas pirmasis administracinių pastatų aukštas skiriamas komercijai ir biurų holams. Likusieji aukštai naudojami tik administracinei funkcijai. Aukštai planuojami
atvirų erdvių principu, centrinėje dalyje projektuojant drabužines, WC, virtuvėles
ir susitikimo kambarius.
Pastato tūris siaurėjantis į viršų, todėl dalis stogo gali būti eksploatuojama įrengiant stogo terasas skirtas poilsiui ar renginiams.
Pastatų fasadų medžiagiškumas: plytos ir aliuminės stiklo konstrukcijos.
Konstrukcija: Monolitinės pastato konstrukcijos.
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ADMINISTRACINIS PASTATAS

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
NAUJA STATYBA

Administracinis pastatas planuojamas A. Goštauto ir J. Jasinskio gatvių kampe.
Lakoniškų formų stačiakampės formos statinys planuojamas medinių eksponuojamų konstrukcijų ir apvelkamas aliuminio ir stiklo konstrukcijų fasadu, sukuriant
„nuogos“ architektūros įspūdį.
Pirmajame pastato aukšte numatoma kavinė su dengta susibūrimo aikštele ir
vestibiulis. Kiti aukštai planuojami atvirų biuro erdvių principu.
Konstrukcija: PastatO konstrukcijos - medinis surenkamas karkasas. Laiptinės ir
liftų holai - monolitas. Fasadų apdaila - aliuminio konstrukcijos su stiklo paketais.
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ADMINISTRACINIAI PASTATAI

PASTATŲ TIPOLOGIJA IR FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
REKONSTRUKCIJA

A. Goštauto g. esantys administraciniai pastatai rekonstruojami. Suformuojama
atvira pasažo erdvė sujungianti vidines kvartalo erdves su upės krantine.
Fasadų medžiagiškumas esamas ir medinių termo medžio lentų.
Konstrukcijos:
konstrukcijos.
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Rekonstruojamos

esamo

pastato

mūrinės

ir

monolitinės
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TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ NAUDOJIMAS
KONCEPCIJA

Kruopštus ir apgalvotas architektūrinių ir technologinių sprendimų pasirinkimas
vaidins pagrindinį vaidmenį siekiant Vilniaus Uosto kvartalo tvarumo ir pastatų
efektyvumo.
Pasyvios architektūrinės priemonės, tokios kaip pastato orientacija į pakankamą
saulės šviesos pasiekiamumą, žalios terasos, įstiklinimas ir apšvietimo sistemos,
leis sumažinti priklausomybę nuo energiją tiekiančios įrangos. Atsargiai parinktos
tinkamos pastato dalys turi užtikrinti, kad pastato apvalkalas būtų sandarus ir sumažintų šildymo/vėsinimo poreikį.
Kartu su išorinėmis architektūrinėmis pasyviomis priemonėmis patalpų perkaitimo
kontrolė būtų sumažinta naudojant langus, turinčius saulės kontrolės funkciją. Vidutinis arba mažas saulės spindulių srautas – E danga pirmauja savo skaidrumu
ir tikros spalvos vaizdu pro langą, palyginti su tamsintu stiklu. Langai užtikrins
geriausią dienos šviesos pralaidumo ir pakankamo saulės šilumos perdavimo
santykį šiltuoju metų laiku. Šio tipo langai bus naudojami visiems fasadams, išskyrus tiesiai į šiaurę, kur ši funkcija nėra svarbi.
Energiją taupančios apšvietimo sistemos, siūlomi LED apšvietimo sprendimai visoms erdvėms. Apšvietimo sistemos skirstomos į zonas pagal dienos šviesos lygį,
naudojimo veiklą ir individualius valdymo reikalavimus. LED apšvietimas sumažina elektros sunaudojimą iki 30 proc., o sumanioji apšvietimo valdymo sistema
leidžia sutaupyti dar 30–40 proc., taigi iš viso – iki 70 proc. elektros energijos.
Vilniaus Uostas turi galimybę naudoti geoterminę energiją, fotovoltines sistemas
arba pilkojo vandens sistemą. Lietaus vanduo kauptųsi požeminiuose rezervuaruose ir būtų tinkamas antriniam naudojimui. Visose patalpose turėtų būti vandenį
taupanti sanitarinė įranga (sensoriniai čiaupai, dušai, mažesnės WC talpos ir kt.).
Mechaninės vėdinimo sistemos su didelio efektyvumo rekuperaciniais mazgais
turėtų būti parinktos siekiant taupyti šilumos energijos poreikį šaltuoju periodu.
Bandoma išvengti šiluminės salos efekto. Maksimaliai apželdinamos gatvės
medžiais, krūmais ir kitais daugiamečiais augalais bandant sumažinti urbanistinį
šiluminės salos efektą. Efektas pasiekiamas padidinant šešėlines zonas ir augalams garinant vandenį fotosintezės metu.
Viešosiomis erdvėmis skatinama socialinė partnerystė, socialinė įtaka jau egzistuojantiems aplinkiniams rajonams bei jų bendruomenėms, siekiant atskirties
mažinimo, socialinės partnerystės aktyvinimo, egzistuojančių tradicijų ir kultūros
išsaugojimo, stiprinimo ir praturtinimo.
Sklype mažinamas automobilių parkavimo vietų skaičius, įrengiama požeminė
automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje visos vietos gali būti pritaikomos elektromobiliams.
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ESMINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI
KONCEPCIJA

Lanksčios ir išmanios šildymo ir vėsinimo sistemos - geriausias būdas pasiekti
komfortą patalpose. Dėl šios priežasties šildymo ir vėsinimo sistemos yra numatytos su valdymo galimybėmis atskiroms funkcinėms zonoms.
Šildymo sistemose veiksmingiausia naudoti šilumos siurblius ar bet kokią kitą atsinaujinančią energiją. Spindulinis šildymas ir vėsinimas su kapiliarinių vamzdžių
kilimėliais geriausia išeitis atviroms erdvėms ir galimybė ateityje pertvarkyti erdvę.
Grindinis šildymas naudojamas tose vietose, kur didesnis žmonių judėjimas,
pavyzdžiui, vestibiuliuose, pagrindinėse salėse. Taip pat zonose, kuriose šilumos
poreikis didesnis ir vėsinimo poreikis mažesnis – dušai/ persirengimo kambariai.
Ta pati sistema bus naudojama nedideliam vėsinimui šiltuoju metų laiku.

GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI
KONCEPCIJA

Sprendiniai suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui:
- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
- būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
- būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis
priemonėmis;
- pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.
Keliai, tinkami gaisro gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėms
pastatytas prie kiekvienos konstrukcijos, gaisro gesinimo šaltinio ir gaisrinio hidranto.
Projektavimo reikalavimai, taikomi keliams, skirtiems prieiti prie gaisro gesinimo
ir gelbėjimo automobiliai:
- kelio plotis - mažiausiai 3,5 m, o aukštis - ne mažesnis kaip 4,5 m;
- Privažiavimo keliai prie pastatų nutiesti iš vienos išilginės pusės
pastato, jei ugniagesiai galėtų patekti per pasukamąsias kopėčias
pro kiekvieno aukšto langus šioje pusėje į visas patalpas ir
avariniai išėjimai kiekviename aukšte;
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

J. JA
SINSK
IO G.

A
UPEIVIŲ G.

* GALIMAS
UŽ
KVARTALO SATYMAS PAGAL
VYSTYMO VIZ
IJĄ

D2

B

A. GOŠTAU
TO G.

B*

D

B1

B2
SIŪLOMAS UŽS
TATYMAS

D1

G1

ŠV. BARBOROS G.

C1

E2

C

E

G

G2
SENBAJORIŲ G.

ŠKUTŲ G.

VYTYNĖS G.

E3

C3

F
BALTŲJ
Ų ODŲ G.

H

- POŽEMINĖ
AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ
- UŽSTATYMO ZONOS
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G3

GELEŽINIO VILKO G.

C2

E1

VILNIAUS UOSTAS

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
SKLYPŲ PLOTAS

UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

UŽSTATYMO TANKIS

SKLYPAS Nr.1 - 3,11778 ha
SKLYPAS Nr.5 - 0,0277 ha

SKLYPAS Nr.1 - 2,74 / 4,00
SKLYPAS Nr.5 -

SKLYPAS Nr.1 SKLYPAS Nr.5 -

BENDRIEJI PLOTAI Gyvenama
Pastato nr.

Premium

Komercija

Administracinė

140

2 590

Visuomeninė

52% / 80%
-

Viso m²

Middle

A

2 730

B1

4 200

620

4 820

B2

4 200

620

4 820

C1

625

4 225

4 850

C2*
(Baltic centre 15B8p)

1 000

8 720

9 720

6 860

6 860

C3*
(Victoria) * C2 ir C1 plotai į bendrą plotą neįskaičiuoti

D1

2 970

D2

520

3 490

2 755

2 755

E1

5 120

650

5 770

E2

6 670

630

7 300

E3

9 350

810

10 160

F

7 300

7 300

G1

705

4 125

4 830

G2

910

5 035

5 945

G3

845

5 445

6 290

21 420

7 300

71 050

Bendras
plotas m²

8 400

24 100

10 830

Naudingas
plotas

8 113

21 868

9 030

17 762,5

5 904,5

62 678

11 590

31 240

12 900

25 375

8 435

89 540

Viso
brutto m2

PARKAVIMAS

Bendras
plotas m²

H
(Požeminė automobilių saugykla)

803 vt.

Antžeminis parkavimas

59 vt.

25 600

862 vt.
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

J. JA
SINSK
IO G.

A
UPEIVIŲ G.

* GALIMAS
UŽ
KVARTALO SATYMAS PAGAL
VYSTYMO VIZ
IJĄ

D2

B

A. GOŠTAU
TO G.

B*

D

B1

B2
SIŪLOMAS UŽS
TATYMAS

D1

G1

ŠV. BARBOROS G.

C1

E2

C

E

G

G2
SENBAJORIŲ G.

ŠKUTŲ G.

VYTYNĖS G.

E3

C3

F
BALTŲJ
Ų ODŲ G.

H

- POŽEMINĖ
AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ
- UŽSTATYMO ZONOS
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G3

GELEŽINIO VILKO G.

C2

E1

VILNIAUS UOSTAS

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

PASTATŲ TŪRIS

PASTATŲ AUKŠTO SKAIČIUS

PASTATO AUKŠTIS

A

13 230 m2

8A

35M

B1

21 240 m2

11A

35M

B2

21 240 m2

11A

35M

C1

26 870 m2

8A

33M

C2
(Baltic centre 15B8p)

51 450 m2

8A

37M

C3
(Victoria)

31 255 m2

16A

74M

D1

14 795 m2

7A

30M

D2

14 795 m2

10A

33M

E1

22 860 m2

7A

30M

E2

32 945 m2

11A

35M

E3

42 180 m2

11A

35M

F

39 440 m2

6A

33,5M

G1

22 505 m2

8A

35M

G2

26 705 m2

8A

35M

G3

28 455 m2

8A

35M

H

133 450 m2

1A

5M

Pastato nr.

(Požeminė automobilių saugykla)
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KVARTALŲ RODIKLIAI

KVARTALŲ RODIKLIAI
Remiantis konkurso sąlygų priedu 4-2 "Verslo trikampio vystymo vizija ir kviestinio architektūrinio konkurso užduotis"
6 skyriaus "Vystymo vizija" 6.7 poskyrio "Rodikliai" 2 lentele "Preliminarūs pastatų rodikliai"

Gyvenama

Kvartalo nr.

Premium

Administracinė

160

3 150

11 590

Viso
brutto m²

3 310

13 380

1 790

C

815

6 515

5 700

D

3 370

4 370

7 740

E

27 870

2 875

30 745

F

8 435

G

48

Visuomeninė

Middle

A

B

Komercija

2 890

16 525

8 435

19 415

Viso
brutto m2

11 590

31 240

12 900

25 375

8 435

89 540

Bendras
plotas m²

8 400

24 100

9 830

21 420

7 300

71 050

Naudingas
plotas

8 113

21 868

9 030

17 762,5

5 904,5

62 678

VILNIAUS UOSTAS

STATYBOS ĮGYVENDINIMO KAŠTAI

ĮGYVENDINIMO (STATYBOS) KAŠTAI
Gyvenama

Kvartalo nr.

Premium

Komercija Administracinė Visuomeninė

Kaina eur
be PVM

Middle

A

B

Viso
brutto m²

160

11 590

3 150

1 790

C

815

5 700

3 310

9 423 000

13 380

26 402 000

6 515

17 997 000

D

3 370

4 370

7 740

13 258 00

E

27 870

2 875

30 745

49 767 000

8 435

14 339 500

19 415

53 124 500

F

8 435

G

Viso
brutto m2
Įkainis
eur / m2

2 890

16 525

11 590

31 240

12 900

25 375

8 435

2 000

1 600

1 800

2 900

1 700

73 587 500

14 339 500

23 180 000

49 984 000

23 220 000

89 540

184 311 000

PASTABOS:
Kainoje įvertinti želdiniai;
Kainoje įvertintas požeminis parkingas;
Administracinės paskirties pastatuose numatyta galutinė apdaila;
Gyvenamosios paskirties pastatuose numatyta dalinė apdaila;
Nevertintas upės kratinės sutvarkymas;
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