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1. URBANISTINĖ IDĖJA
Globalizacijos procesai keičia žmonių pasaulėžiūrą, niveliuoja tautų ir vietovių kultūrinius skirtumus,
sukelia neigiamai vertinamus architektūrinės aplinkos pokyčius, todėl tradiciniai, etniniai bruožai
architektūros kūriniuose yra svarbi jų meniškumo, savitumo ir patrauklumo prielaida. Būtent pasaulio
regionalistinės architektūros idėjos reikšmingai paveikė ir tebeveikia Lietuvos medinės architektūros
raidą. Tai architektūros kūrybos koncepcijos, skatinančios kurti prasmingesnę, kokybiškesnę,
patrauklesnę, labiau apgalvotą architektūrą.
Medis yra ypatinga, šiandien vėl vis labiau populiarėjanti medžiaga, atverianti didžiules galimybes
įgyvendinant įvairias idėjas, kuriant objektus atitinkančius visapusiškus žmogaus fizinius ir dvasinius
poreikius.
Medis, kaip statybinė medžiaga gali būti sėkmingai sugražintas į mūsų miestus ir įgavęs naujas formas,
išlaikęs savo prigimtines savybes, harmoningai derėti miesto aplinkoje.
„Wooden town“ autorių kolektyvas kuria medžio konstrukcijų, medžio apdailos, medžio faktūrų, spalvų
ir jausenos kvartalą, kuris taps išskirtinis Vilniuje, kur MEDĮ galėsi matyti ir jausti ir viešosiose erdvėse ir
privačiose, pastatų išorėje ir interjeruose.
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2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Šiame “Wooden Town” komplekse kuriami nūdienos funkcinių, estetinių, technologinių aspektu
architektūros objektai, tie kurie numatyti užduotyje ir programoje, jie praturtinami ryšiu su tradicijomis
bei kultūriniu savitumu. Atskiri komplekso pastatai atspindi naujas morfologines idėjas medinėje
architektūroje. Atkreipiame dėmesį į du ryškesnius, svarbesnius aspektus.
Pirmasis aspektas yra –MENINIS, kai mediena siūlomuose architektūriniuose sprendimuose taikoma kaip
unikalių estetinių savybių medžiaga, priemonė išreikšti kūrinio - kvartalo kompozicines idėjas. Šiuo atveju
iš medienos modeliuojama statinių išorė, vidaus erdvės. Taip, sudėtingiau formuojami pastatai iš kitų
medžiagų, tarsi apvelkami išraiškingesniu, meniškai paveikesniu apdaru.
Komplekso statinių išorės ir vidaus formų raiškoje meninės idėjos įgyvendinamos pasitelkiant
akcentuotas ir fragmentines medienos plokštumas, racionalios ar plastiškos geometrijos trimačius
medinių paviršių apimtinius kūnus bei ažūrines medines struktūras. Mediniai paviršiai vizualiu
komfortiškumu, organiškumu, artimumu gamtai ir žmogui neutralizuoja, eliminuoja kartais grėsmingus,
destruktyvius, technokratiškus, antitektoniškus surenkamo gelžbetonio, ar mūro architektūros
įvaizdžius, modernumą susieja su supančia aplinka ir kuria šios vietos unikalumą.
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Antrasis aspektas yra FUNKCINIS, kai mediena statinyje yra ne tik estetiškai patrauklus paviršius, bet ir
materija, leidžianti autorių kolektyvui kurti įvairias architektūrines formas, pasižyminčias įvairove ir
funkcionalumu. Šio kvartalo statiniuose mediniai elementai dažniausiai yra ne tik apdaila, bet ir svarbi
pastato konstrukcija.
Mūsų siūloma “Wooden Town” kvartalo architektūrinė dermė, leidžia medieną kaip konstrukciją ir
apdailą taikyti didelėje architektūros tipologijos įvairovėje, taip ieškant ir atrandant naujus medinių
statinių vaizdinius ir formas. Komplekso architektūriniai sprendimai pasižymi funkciniu pritaikomumu,
atveriančiu kelią kvartalo vystytojams prireikus modeliuoti ir keisti panaudojimo paskirtį. Medinių
konstrukcijų statiniai pasižymi savybe, kad gali būti greitai, nesudėtingai pastatomi, transformuojamirekonstruojami, jie atsparūs ir įvairiems klimatiniams poveikiams.

Administracinių patalpų interjero pavyzdžiai
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3. KONKURSO TERITORIJOJE SIŪLOMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
3.1. SIŪLOMAS SKLYPŲ ERDVIŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS
Teritorija suplanuota pagal pateiktą konkurso medžiagą, funkcinę programą.
Zonoje “A” projektuojamas administracinis 9 aukštų pastatas (iki 35m aukščio). Du pasvirę tūriai
priešingomis kryptimis atkartoja raidę “V”(Victoria). Šalia administracinio pastato projektuojamas
patekimas į požeminį parkingą.
Zonoje “B” projektuojamas “laiptuotas” terasinis 9 a. gyvenamasis namas su komercinėmis patalpomis
1-ame aukšte. Išnaudojant gyvenamojo pastato lauke esančią tūrio erdvę ant pirmo aukšto stogo
projektuojamas gyvenamojo namo atviras vidaus kiemas. Aukštuose įrengiami apželdinami tilteliai,
“kabantys sodai”. Laiptuotos gyvenamųjų aukštų terasos apželdinamos. Pirmame aukšte palikta
galimybė įrengti didesnį prekybinį plotą (apie 1400 m2) su atskira ūkine rampa ir pagalbinėmis
patalpomis. Šis prekybinis plotas turį tiesioginį ryšį su rūsiu (laiptai, liftas), kuriame galima atskirti klientų
parkingą nuo kitų parkavimo vietų. Šalia projektuojamos kitos mažesnes komercinės patalpos ( bendras
plotas apie 300 m2).
Zona “C”. Projektuojamas 9a. administracinis pastatas prie esamo 15B8p pastato. Pirmame aukšte
įrengiamas bendras holas, kuris sujungia šiuos du pastatus. Viršutiniai pastato aukštai terasuojami,
atkartojant priešais esantį gyvenamąjį namą (zona B).
Zona “D”. 5-8a. pastatas sudalintas į tris tūrius. Visi tūriai apjungti pirmame aukšte į vientisą stačiakampę
formą. Pirmas tūris (5a.), kuris planuojamas šiaurinėje sklypo dalyje – viešbutis. Pirmame aukšte
projektuojama recepcija, kavinė-restoranas su pagalbinėmis patalpomis, konferencijų salės, komercinės
ir pagalbinės patalpos. Į atskirtas komercines patalpas patenkame iš projektuojamo pėsčiųjų pasažo tarp
suskirstytų zonų. Pagrindinio įėjimo į viešbutį zona projektuojama po viešbučio pastato tūriu (viešbučio
kambariai), taip organiškai sprendžiant „stogelio“ klausimą. Kituose dviejuose tūriuose projektuojami
gyvenamieji namai. Pietinis gyvenamojo pastato korpusas – 8a. Šalia šio gyvenamojo pastato, ant
viešbučio tūrio projektuojamas kitas gyvenamojo namo korpusas (3a.), kuris prasideda nuo 6-ojo aukšto
ir turi atskirą įstiklintą laiptinę ir liftą kaip architektūrinį akcentą.
Zona “E”. Šioje zonoje projektuojamas keturių gyvenamųjų namų kompleksas, orientuotas šiaurės-pietų
kryptimi. 9-ių aukštų pastatai projektuojami ant laiptuoto stilobatinio tūrio, kuriame įrengiamos
komercinės, pagalbinės patalpos. Komercinio aukšto stogai apželdinami, įrengiant gyventojų poilsio
zonas. Šalia organizuojamos vaikų žaidimo aikštelės. Ši poilsio zona apsijungia su vaikų darželiu ir mokykla
eksploatuojama papildoma perdanga/tiltu. Antro aukšto zona laiptų dėka sklandžiai pereina į pirmo
aukšto lygį apjungiant visus lygius į vieną vientisą žaliąją poilsio zoną. Gyvenamųjų namų butai (didžioji
dauguma) orientuoti į pietinę pusę. Butai projektuojami su ištisiniais balkonais per visą buto plotį.
Zona “F”. Šioje zonoje projektuojami vaikų darželis (2a.) ir pradinė mokykla (3a.). Mokyklos patalpos
formuojamos apie centre įrengiamą sporto salę, kurios grindys sutampa su rūsio grindimis (-1a. parkingo
lygis). Virš sporto salės 2-ame aukšte įrengta universali erdvė, pritaikyta tiek mokinių poilsiui, tiek erdvė
susirinkimams organizuoti. Pirmame aukšte planuojamos administracinės patalpos, valgykla. Antrame ir
trečiame aukšte – mokymo klasės, bendrosios erdvės. Stogas virš mokyklos ir kiemas 2-ame aukšte –
eksploatuojami, įrengiant atskiras aktyvią ir ramią zonas.
Vaikų darželis projektuojamas per du aukštus. Lauko vaikų žaidimo aikštelės projektuojamos 1-ame ir 3iame (ant stogo) aukštuose. Pastatai turi savo atskirus patekimus, tačiau virtuvė vaikų maisto ruošimui
galėtų būti bendra. Šalia šių pastatų numatyta laikinos automobilių sustojimo vietos vaikų išlaipinimui.
Zona “G”. 7a. Verslo centras (administracinis-komercinis pastatas). Pirmuose dviejuose aukštuose
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stilobatinėje dalyje projektuojamos komercinės- socialinės funkcijos patalpos. Rytinė pastato plokštuma
atkartoja sklypo linijos kontūrą (nuo Geležinio Vilko gatvės), pagal kurią projektuojama fasado plokštuma
suskaidoma ir sukuria akliną “akmeninės uolos” architektūrinį įvaizdį. Vietomis įleidžiama šviesa per
projektuojamus plyšius, stiklines plokštumas. Viršutinė pastato dalis (3 a.) atvirkščias vaizdas stilobatiniui
tūriui – projektuojamas stiklo tūris su vertikaliomis medinėmis panelėmis-žaliuzi. Šiame vientisame tūryje
projektuojamos administracinės patalpos. Apatinė ir viršutinė pastato dalys jungiasi per tarpinį aukštą
(trečias aukštas), kuriame planuojamos bendros patalpos tiek administracinės tiek komercinės-socialinės
paskirties funkcijoms. Šiame aukšte apželdinami stogai, įrengiamos terasos. Urbanistiškai vieningas “G”
zonos tūris leidžia pagyvinti viso komplekso idėją, kurios pagrindinė mintis - tarp dviejų vientisų tūrių
(esami administraciniai pastatai šalai A. Goštauto g. ir ”G” zonos pastatas) atsiranda mažesni taškiniai
statmenai orientuoti gyvenamieji tūriai. Tuo pačiu visas kvartalas apsaugomas nuo gatvės triukšmo,
formuoja vientisesnį kvartalo įvaizdį pralekiantiems vairuotojams.
•

Viešosios ervės pasiūlymų po Liubarto tiltu.

Siūloma pertvarkyti ne tik erdvę po Liubarto tiltu, bet ir transporto judėjimo pasiskirstymą per Liubarto
tiltą. Ant Liubarto tilto siūloma suformuoti dviračių taką, pasiaurinant esamą Jasinskio gatvę iki 14 m
pločio (4 juostos po 3,5 m pločio). Atliekamoje tilto dalyje tilptų 3m pločio dviračių takas ir šalia 1,6 m
pločio pėsčiųjų takas. Dalis erdvės po Liubarto tiltu, kuri dabar naudojama kaip automobilių stovėjimo
aikštelė, siūloma įrengti dviračių saugyklą/parkingą su dviračių remonto, nuomos punktu, dviratininkų
poilsio/bendravimo zona.
•

Jungties pasiūlymo su Pakalnės g., jungties pasiūlymo su J. Jasinskio g.

Pakalnės gatvę siūloma sutvarkyti ir įrengti žiedinį transporto mazgą transporto apsisukimui. Pakalnės g.
pėsčiųjų ryšys su Jasinskio g. ypač svarbus ir sprendimuose jam skiriamas išskirtinis dėmesys.
Atsižvelgiant į esamų sklypų ypatumus, formuojama nauja Pakalnės g. trasa su pėsčiųjų takais. Taip
centro gyventojai ir lankytojai organiškai įtraukiami į paslaugų ir komercijos pasažą, jaukias ir patogias
viešąsias erdves. Papildomai siūloma atidaryti jungtį tarp esamų „Victoria“ ir „Baltic center“ pastatų, kuris
pagyvintų žalią skverą priešais esamą administracinį pastatą ir organiškai įsilietų į pėsčiųjų takų sistemą.
Iš Pakalnės g. taip pat planuojamas patekimas į požeminį parkingą, planuojamos trumpalaikio
sustojimo/parkavimo vietos gyventojams, atvežusiems vaikus į pradinę mokyklą bei darželį.
•

Neries krantinės sutvarkymo pasiūlymo ir centrinės aikštės sprendiniai.

Centrinė kvartalo aikštė erdviškai ir funkcine jungtimi- pėsčiųjų tiltu-apžvalgos, poilsio aikštele
apjungiami į vieną erdvę. Tai tūris orientuotas į Neries upę, sprendžiamas keliais lygiais, todėl atsiveria
nuolat besikeičiančiais vaizdais ir funkcijomis. Viršutinis lygis – poilsio zona, apžvalgos aikštelė, gatvės
lygis – lauko kavinės zona. Upės lygyje išplečiama krantinė įrengiant prieplauką su jos viduje įrengtu 25
m plaukimo takeliu. Ši zona gali būti padidinta, netrukdant galimam laivų prisišvartavimui ir sustojimui.
Visos zonos papildomos želdinių intarpais, suoliukais, gėlynais.
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3.2. SIŪLOMI PĖSČIŲJŲ, BEMOTORIO TRANSPORTO, TRANSPORTO JUDĖJIMO BEI PARKAVIMO
SPRENDIMAI

Dviračių judėjimo schema

Teritorija suskirstyta į tris lygius, kurie atskiria srautus tarp pėsčiųjų, transporto ir poilsio/žaidimų zonų.
Požeminiuose 2-uose aukštuose planuojamas automobilių transporto judėjimas ir parkavimas. Patekimai
į požeminį parkingą planuojami iš Geležinio Vilko gatvės išvažiavimo jungties, A. Goštauto g. ir Pakalnės
g.
Pirmas – antžeminis aukštas skirtas pėstiesiems, dviratininkams ir kitoms bemotorio transporto
priemonėms. Šioje zonoje planuojami pėsčiųjų patekimai į komercines patalpas, gyvenamuosius namus.
Pirmo aukšto lygyje galimas tik aptarnaujančio transporto privažiavimas prie pastatų. Šiame lygyje prie
planuojamų mokyklos/darželio pastatų palikta galimybė įrengti trumpalaikio sustojimo vietas, vaikų
išlaipinimo zoną. Atskiriant pėsčiųjų ir transporto srautus papildomai ši zona perdengta perdanga/tiltu,
kurioje įrengiama poilsio zona.
Antrame lygyje (stogai, praeinamos jungtys/galerijos, tiltai) organizuojamos poilsio, vaikų žaidimo ir
sporto aikštelės, gėlynai. Centrinė aikštė tiltu sujungta su krantinės tūriu, statiniais.
Viso sklype suprojektuota 1 265 automobilių požeminės statymo vietos. Šalia esamų ir projektuojamų
administracinių pastatų A. Goštauto g. įrengiamos 43 parkavimo vietos. Pagal Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų saičiaus
koeficientų schemą teritorija patenka į Miesto centro zoną kurioje galima taikyti koeficientą 0,5
mažinantį minimalų automobilių vietų skaičų nurodytą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai“ 29 lentelėje. Pagal šios lentelės nurodymus ir projekto sprendinius viso
sklype (įvertinus ir esamus, negriaunamus pastatus) turėtų būti suprojektuotos 2 187 vietos, tačiau
pritaikius koeficientą 0,5 reikalingos 1 099 automobilių statymo vietos kas tenkina suprojektuotų vietų
skaičių.
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Automobilių statymo vietų poreikio skaičiavimai
Pastatų paskirtys

Minimalus
automobilių
stovėjimo skaičius
pagal STR
2.06.04:2014

Minimalus
automobilių
stovėjimo
skaičius pagal
projekto
sprendinius:

Minimalus
automobilių
stovėjimo
skaičius
pritaikius
koeficientą
0,5:

1 vieta 30 m2
prekybos salės ploto
1 vieta 25 m2
pagrindinio ploto

11

6

96

48

Viso kvartale:
107
B kvartalas – statybos zona. Gyvenamosios paskirties pastatas.
Komercinės paskirties patalpų plotas
1 vieta 30 m2
41
prekybos salės ploto
Gyvenamosios paskirties patalpoms
1 vieta vienam butui
72
Viso kvartale:
113
C kvartalas – statybos zona. Biurų paskirties pastatas.
Rekonstruojamam 15B8p pastatui
1 vieta 25 m2
310
pagrindinio ploto
Naujai projektuojamos dalies poreikis:
Komercinės paskirties patalpoms
1 vieta 30 m2
18
prekybos salės ploto
Administracinės paskirties patalpoms
1 vieta 25 m2
150
pagrindinio ploto
Viso kvartale:
478
D kvartalas – statybos zona. Viešbučių ir gyvenamosios paskirties pastatas.
Komercinės paskirties patalpoms
1 vieta 30 m2
129
prekybos salės ploto
Viešbučių paskirties patalpoms
1 vieta 2 kambariams
40
(numeriams)
Gyvenamosios paskirties patalpoms
1 vieta vienam butui
85
Viso kvartale:
254
E kvartalas – statybos zona. Gyvenamosios paskirties pastatas.
Komercinės paskirties patalpoms
1 vieta 30 m2
69
prekybos salės ploto
Gyvenamosios paskirties patalpoms
1 vieta vienam butui
250
Viso kvartale:
319
F kvartalas – statybos zona. Ugdymo paskirties pastatas.
Mokyklos patalpoms
1 vieta 30 mokinių
11

54

A kvartalas – statybos zona. Verslo centras.
Komercinės paskirties patalpoms
Administracinės paskirties patalpoms
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21
36
57
155

9
75
239
65
20
43
128
35
125
160
6

Darželio patalpoms
1 vieta 40 vaikų
3
Viso kvartale:
14
G kvartalas – statybos zona. Verslo centro su socialine funkcija pastatas.
Komercinės paskirties patalpoms
1 vieta 30 m2
220
prekybos salės ploto
Administracinės paskirties patalpoms
1 vieta 25 m2
475
pagrindinio ploto
Viso kvartale:
695
Esamas administacinės paskirties pastatas
Administracinės paskirties patalpoms
1 vieta 25 m2
210
pagrindinio ploto
Bendras automobilių statymo vietų poreikis
Bendras automobilių statymo vietų
2 187
poreikis visame sklype

Pėsčiųjų judėjimo schema
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Transporto judėjimo schema

2
8
110
238
348
105

1 099

3.3. SIŪLOMA DANGŲ KONCEPCIJA
Dangos kvartale numatomos įvairios: betoninės pereinamų spalvų trinkelės ( keleto išmatavimų), pagal
Multi color technologiją, kai automatiškai dozuojant betono mišinius, galima išgauti paviršių su
pereinančiais atspalviais. Tokių trinkelių vaizdas primena klinkerio plyteles, tačiau tai ekonomiškesnis
sprendimas; ten kur reikia privažiuoti, bet nenorime mažinti žalumos ploto-naudojame ažūrines trinkeles
( jos uždengia tik 40% žemės paviršiaus); Žmonių su negalia poreikiams ( judėjimo krypčiai nustatyti)
naudojamos specialios trinkelės; visur naudojami betono gaminiai- be nuožulos, jie ypatingai tinka
dviračiams, riedučiams, žaidimo aikštelėms, nesudaro kliūčių stumiant vaikų vėžimėlį, prekybinį vėžimėlį,
nesukelia papildomų garsų judant per dangą; gyvenamojoje zonoje naudojamos ir medinės terasų,
medinių takų dangos, apjungiant fasadų, mažųjų architektūros formų sprendinius į vienovę; atskirais
fragmentais numatoma panaudoti ir taip vadinamas „plaukiančias“ dangas, išsaugant kuo didesnius
žaliuosius plotus.
3.4. SIŪLOMI ŽELDINIŲ IR ŽELDINIŲ GRUPIŲ SUTVARKYMO SPRENDIMAI
Želdinių grupės komponuojamos laikantis vientisumo ir augalų grupės parinkties. Atskiros grupės
komponuojamos taip, tarsi auga natūralioje aplinkoje. Apželdinant monotonijai išvengti naudojamas
kontrastas. Kontrastingi deriniai pagyvina želdyną- čia derinami skirtingos lajos formos medžiai, šviesias
lapų ar spyglių spalvas turintys krūmai. Atskirų želdinių aukščiai, žydėjimo laikas, žiedų ir lapų spalvos
derinamos su siūlomomis dangomis, bei fasadų atspalviais. Siekiama bendros išbaigtos, jaukios
kompozicijos.
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3.5. SIŪLOMI APŠVIETIMO SPRENDIMAI
Teritorijos apšvietimas išsprendžia keltą uždavinių: atlieka dekoratyvinę ir praktinę funkcijas.
Dekoratyvinis aspektas - estetiškai apšviesti gėlynai, medžiai, alpinariumai, didesnės ir mažesnės erdvės
tarp pastatų, akcentuojant pagrindinius takus ir įėjimus. Viešųjų erdvių, takų apšvietimas turi funkcinį
aspektą- apsaugoti nuo galimų kritimų, traumų, todėl naudojami specialūs plataus spindulio neaukšti ir
neakinantys šviestuvai. Platus kampas leidžia taupiau išdėstyti apšvietimo elementus teritorijoje.
Naudojant įvairius šviestuvus, sukuriama ir supančios erdvės jaukumas. Skiriamas dėmesys ir elektros
energijos taupymui, įrengiant modernų apšvietimo sistemos valdymą.
3.6. SIŪLOMI MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDIMAI
Praktinę ir estetinę funkcijas atlieka „Wooden town“ mažoji architektūra, suteikia kvartalų erdvėms
grožio, tobulumo, harmoningai ir nepriekaištingai jas papildo. Numatomi tokie elementai: lauko
suoliukai, šiukšliadėžės, medžių šaknų bei kamienų apsaugos, dviračių stovai, lauko gėlinės, atitvėrimo
stulpeliai, vandens kolonėlės ir gėryklės. Mažosios architektūros elementai savo medžiagiškumu atitinka
viso komplekso idėją- jų sprendimuose yra naudojamas medis.
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3.7. SIŪLOMŲ ESMINIŲ ŽALIŲJŲ / TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, KONCEPTUALŪS
INŽINERINIAI SPRENDIMAI (JEIGU TOKIE SPRENDINIAI NUMATOMI)
Esminis tvarus sprendimas- naudoti medį kaip konstrukcinę ir apdailos medžiagą. Medis – statybinė
medžiaga, kurios resursai atnaujinami. Dar medis -šilta medžiaga, taip pat, „tarsi „užrakinanti“ savyje CO2
Vis dažniau mediniai pastatai yra tapatinami su žmogui jutimiškai malonia, sveika aplinka bei
inovatyvumu, išmanumu šiuolaikinėje architektūroje. Ir be abejo šiandien ši šilta medžiaga pirmiausia
siejama su tvaresnės ateities architektūros kūrimu. Akcentuojama medienos savybė „užrakinti” savyje
anglies dvideginį, dideliu privalumu laikomas medienos, kaip statybos ištekliaus, atsinaujinimas. Medis
šiuolaikinėje architektūroje matoma kaip viena pagrindinių medžiagų, kurios naudojimas prisidėtų prie
kovos su klimato kaita. Šiandien sunku rasti visapusiškesnę ir perspektyvesnę medžiagą architektūroje už
medį, kuri būtų pritaikoma tokia daugybe būdų, turėtų tokią gausią formų įvairovę, o kartu taip stipriai
sietųsi su mūsų istorija ir kultūra.
Tokia “Wooden Town” pasiūlymo esmė ir naujovė. Galime ir turime pasiūlyti ne tik vieną pastatą, ar
keletą interjerų, panaudojant skirtingą medienos rūšį, faktūrą ar spalvą, geriau - VISAS MEDŽIO
KVARTALAS. Tai -tradicijos ir naujos kokybės vienovė.
3.8. KONKURSO TERITORIJOS BEI JOS PRIEIGŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS
Visi kvartalų komplekso pastatai yra pritaikyti žmonėms su negalia. Pritaikyta visa teritorija- viešosios
erdvės, pasažai, takai, privažiavimai, gyvenamieji kiemai, poilsio zonos. Siūlymai atitinka LR įstatymuose
ir STR numatytiems reikalavimams.

Pėsčiųjų judėjimo schema
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Žalių erdvių schema

4. REKONSTRUOJAMO 15B8P PASTATO (T. Y. REKONSTRUOJAMAS ESAMO PASTATO PIRMAS AUKŠTAS)
IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
4.1. SIŪLOMAS / -I FUNKCINIS / -IAI SUPLANAVIMAS / -AI;
Rekonstruojamo 15B8P pastato pirmame aukšte siūloma rekonstruoti ir įrengti „Maisto turgų“. Esamo
pastato patalpos sujungiamos su naujai projektuojamu administraciniu pastatu vidine alėja. Alėja
„prakertama“ esamo pastato centre ir sujungiama su naujai projektuojamo pastato holu palei pastato
įstiklinta kraštine. Holas organizuojamas išilgai pastato, įrengiant atskirus patekimus iš lauko ir apjungiant
esamus ir naujai projektuojamus administracinius pastatus. Palei „C“ zonos pastatą šalia A. Goštauto
gatvės įrengiama lauko terasa. Zonų funkciniai sprendiniai aprašyti aukščiau esančiose rašto punktuose.
4.2. SIŪLOMI DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ IR GYVENTOJŲ JUDĖJIMO SRAUTŲ PASISKIRSTYMO
SPRENDIMAI. GALIMA PATEIKTI KONCEPCINES SCHEMAS;
Teritorijoje projektuojama atvira, visiems prieinama komplekso erdvė darbuotojams ir lankytojams.
Gyventojų patogumui yra galimybė izoliuoti esamus vidinius kiemus ir poilsio erdves (2a.) nuo bendro
lankytojų srauto, paliekant jiems tik pagrindinius komercinius pasažus, centrinę aikštę. Į teritoriją
patenkama tiek iš šiaurinės pusės (J. Jasinskio g.), tiek iš pietinės (Pakalnės g.), tiek ir nuo A. Goštauto g.
lankytojų automobilių parkavimo vietos bus atskirtos pagal atskirų pastatų poreikį. Rūsyje įrengiamos
dviračių saugyklos kvartalo svečiams ir gyventojams.
4.3. SIŪLOMAS / -I MEDŽIAGIŠKUMAS / -AI;
Mūsų simpatija medienai slypi kur kas platesniame kultūriniame, istoriniame kontekste. Lietuvos ir
pasaulio kultūroje nuo seno yra svarbus žmogaus ir medžio, žmogaus ir miško ryšys suformavęs labiausiai
paplitusius archajinius Pasaulio medžio ir Gyvybės medžio simbolius, jų įvaizdžius ir prasmes. Dauguma
medžių rūšių turi su mitologija, senaisiais tikėjimais susietas įvairias reikšmes ir utilitarias panaudos
prasmes, liudijančias neeilinę medžio vietą žmogaus pasaulio jausenoje. Lietuvos kultūrą praturtino ir
krikščionybė, medžio suvokimą pakylėdama į semantiškai sudėtingesnį lygmenį, kuris ypač atsispindi
medinėse bažnyčiose bei kryždirbystėje.

Interjero pavyzdys
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Fasado pavyzdys

Nuo XIII a. iki XX a. vidurio Lietuvoje nuosekliai susiformavo medinės architektūros pastatų tipai,
estetiniai ir statybos principai, kurie šiandien įvardijami kaip svarbus ir reikšmingas medinės architektūros
paveldas – Lietuvos kultūros savasties dalis ir tradicijos ženklas. Medinės architektūros tradicija savo
poveikiu yra labai svarbi ir šiuolaikinei profesionaliajai architektūrai. Sukurtų modernių laikų medinės
architektūros pastatų turime nedaug, o urbanistinių darinių, pvz. visuomeninių – gyvenamųjų kvartalų,
plačiai atskleidžiant medžio galimybes - iš viso beveik neturime.

Vis dažniau mediniai pastatai yra tapatinami su žmogui jutimiškai malonia, sveika aplinka bei
inovatyvumu, išmanumu šiuolaikinėje architektūroje. Ir be abejo šiandien ši šilta medžiaga pirmiausia
siejama su tvaresnės ateities architektūros kūrimu. Akcentuojama medienos savybė „užrakinti” savyje
anglies dvideginį, dideliu privalumu laikomas medienos, kaip statybos ištekliaus, atsinaujinimas. Medis
šiuolaikinėje architektūroje matoma kaip viena pagrindinių medžiagų, kurios naudojimas prisidėtų prie
kovos su klimato kaita. Šiandien sunku rasti visapusiškesnę ir perspektyvesnę medžiagą architektūroje už
medį, kuri būtų pritaikoma tokia daugybe būdų, turėtų tokią gausią formų įvairovę, o kartu taip stipriai
sietųsi su mūsų istorija ir kultūra.
Tokia “Wooden Town” pasiūlymo esmė ir naujovė. Galime ir turime pasiūlyti ne tik vieną pastatą, ar
keletą interjerų, panaudojant skirtingą medienos rūšį, faktūrą ar spalvą, geriau - VISAS MEDŽIO
KVARTALAS. Tai -tradicijos ir naujos kokybės vienovė.
4.4. SIŪLOMAS ESMINIŲ ŽALIŲJŲ / TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, KONCEPTUALŪS
INŽINERINIAI SPRENDIMAI (JEIGU TOKIE SPRENDINIAI NUMATOMI);
Kompaktiškas išplanavimas ir centruotas tūrių išdėstymas yra svarbiausia priemonė ir privalumas
energetiniam efektyvumui pasiekti. Tokiu būdu užtikrinami racionalūs bei ekonomiškai taupūs funkciniai
ir energetiniai ryšiai . Tuo pačiu optimizuojamos eksploatacinės išlaidos.
Projektuojamiems pastatams siūlomi esminiai tvarios, energetiškai taupios ir draugiškos aplinkai
architektūros bei inžinerijos sprendiniai.
Siūloma rinkti lietaus vandenį sklypo laistymui. Naujai projektuojamo parkingo perdangos formavimas su
nuolydžiais leidžia surinkti sklypo lietaus vandenį. Perdanga virš požeminio parkingo turi bendrą nuolydį
(2,5°) ir visas kiemuose / sklype esantis vanduo natūraliai nuvedamas į žemesnę dalį, kur projektuojamos
vandens surinkimo infiltracinės talpos.
Esant dėkingai sklypų orientacijai ir pastatų konfigūracijai, projekte siūloma naudoti atsinaujinančia
saulės energija – elektros įrenginiams, karšto vandens ruošimui, pardavimui ar abipusei apskaitai. Stogų
horizontaliose plokštumose ir dalyje fasadų siūloma įrengti saulės fotomodelius bei saulės kolektorius,
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pastatų šildymui arba geriamojo vandens šildymui ir pan. Pastatų orientacija rytai- pietūs-vakarai ir atskiri
tūriai, kurie turi daug plokštumų , sudaro galimybę gauti ilgiausią laiką tiesioginės saulės didžiąją paros
laiko dalį.
Šie sprendiniai užtikrintų, kad pastatai būtų sertifikuoti A++ energetine klase, bei atitiktų aukščiausius
tarptautiniams poveikio aplinkai standartus.
4.5. SIŪLOMI ESMINIAI KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI (ESMINĖS KONSTRUKCINĖS SCHEMOS);
Pastatų požeminės dalies (parkingas) konstruktyvas – monolitinis gelžbetonis su reguliariu surenkamų
kolonų žingsniu 8,0x8,0m. Šis žingsnis leidžia funkcionaliai įrengti automobilių parkingą po pastatais,
funkcionaliai išplanuoti vidaus patalpas. Pasirinktas žingsnis leidžia atlikus ekonominius paskaičiavimus
pakeisti konstruktyvą į surenkamus gaminius – kolonas, perdangas, sijas.
Antžeminės dalies tūrių vietose kolonų žingsnis tankinamas pagal vidinį išplanavimą. Siūloma naudoti
medines konstrukcijas (jei bus patvirtintas naujos statybos techninis reglamentas). Jei tokios galimybės
nebus, siūloma vidinį konstruktyvą projektuoti iš surenkamo/monolitinio gelžbetonio, fasaduose
paliekant surenkamus medinius elementus, medį. Laiptinių sienos – monolitinio gelžbetonio, kurios
tarnauja pastatų standumui. Laiptinių pakopos – iš surenkamo gelžbetonio, kurios nereikalauja
papildomos apdailos. Stogai horizontalūs, su klijuojama rulonine hidroizoliacija ir apželdinti, ar užpilti
skaldos danga.
Fasadai montuojami iš surenkamų fasadinių sistemų (su medžio apdaila) su šilumos izoliacija, stiklinės
plokštumos – iš aliuminio fasadinių sistemų.

4.6. SIŪLOMI ESMINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI;
Šilumos tiekimas – centralizuotas, pagal gautas technines sąlygas. Siūloma panagrinėti su specialistais
alternatyvias šildymo tiekimo sistemas.
Saulės energijos surinkimas saulės baterijomis (panaudojami neapželdinti „laisvi“ stogai) galėtų padengti
sklypo ir pastato fasadų apšvietimo poreikius. Projektuojamos reguliuojamos horizontalios žaliuzės
užtikrina, kad administracijos patalpos neperkais. Projektuojamas išmanusis vėdinimas, reaguojantis į
žmonių skaičių, su rekuperatoriais užtikrinantis taupų ir komfortabilų patalpų mikroklimatą. Pastato
inžinerinėms sistemoms kontroliuoti numatoma centrinė pastato valdymo sistema.
Vėdinimui numatomos centralizuotos rekuperacinės sistemos atskiriems pastatams, su patalpų CO2
koncentracijos davikliais – kintamas oro kiekis tiksliai pagal poreikį. Tokių būdu energijos sąnaudos
susijusios su vėdinimų sumažėja ~ 30%, tačiau neišbranginama dėka vienos centralizuotos sistemos.
Vėdinimo agregatai komplektuojami su rotaciniai rekuperatoriais kurių šilumos grąžinimo efektyvumas
viršytų 85%.
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Oro paskirstymui panaudojami ventiliatoriniai konvektoriai, todėl dvigubai sumažės oro paskirstymo
difuzorių.
4.7. SIŪLOMI ESMINIAI GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI;
Projektuojamas gyvenamosios, komercinės bei administracinės paskirties pastatai. Gaisrinių automobilių
privažiavimui užtikrinami keliai, sutapdintos dangos pirmo aukšto lygyje, paliekant laisvą privažiavimą
prie pastatų - ne toliau kaip 25 m nuo pastato, ne siauresnis kaip 3.5 m pločio ir ne žemesnis kaip 4,25
m aukščio. Pastatai projektuojami iki 35m aukščio.
Pastatų atsparumo ugniai laipsnis –I. Išlaikomi saugūs atstumai tarp naujai projektuojamų pastatų ir
esamų statinių (A , B, C su esamais pastatais, D, E, F ir G) – minimalus atstumas 6m.
Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninėse specifikacijose (standartuose,
techniniuose liudijimuose) pateikus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus. Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami
parametrai turi būti nustatomi gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui).
Tolimesnėje TP stadijoje bus užtikrintas laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai pagal galiojančias
statybos normas ir taisykles.
Priešdūminės vėdinimo sistemos privalo garantuoti gaisro metu susidarančių dūmų šalinimą, užtikrinantį
saugią žmonių evakuaciją. Dūmų šalinimas pastate projektuojamas mechaninis.
Vidaus gaisro gesinimo sistemų aprūpinimui numatomas I kategorijos vandens tiekimas. Gaisrų gesinimui
numatomas žiedinis priešgaisrinis vandentiekis, kuris užtikrina 2 čiurkšlių vandens tiekimą. Dėl medinių
konstrukcijų visame pastate projektuojama stacionari gaisrų gesinimo sistema (požeminis parkingas ir
antžeminė pastatų dalis).
Pastatai bus suskirstyti į gaisrinius skyrius, kuriuos detalizuosime kitoje projekto stadijos gaisrinės saugos
dalyje.
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis,
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Evakuacijos keliai projektuojamuose
pastatuose užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų. Nustatant evakuacijos kelių
apsaugą, užtikrinama saugi žmonių evakuacija, atsižvelgiant į evakuacijos kelią išeinančių patalpų paskirtį,
evakuojamų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir
evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. Šie planai bus detalizuojami kitose projektavimo
stadijose.
4.8. REKONSTRUOJAMO 15B8P PASTATO (T. Y. REKONSTRUOJAMAS ESAMO PASTATO PIRMAS
AUKŠTAS) IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS;
Rekonstruojamo ir naujai projektuojamo pastato pirmo aukšto sprendiniai yra pritaikyti žmonėms su
negalia, neplanuojant laiptų ir perkritimų. Viso komplekso pirmo aukšto grindys suvestos prie esamo
pastato (15B8p) grindų lygio ir planuojama absoliutinė altitudė atitinka - apie 93,00. Tai leidžia pritaikyti
visą teritoriją - viešąsias erdves, pasažus, takus, privažiavimus, gyvenamųjų namų kiemus, poilsio zonas
prie vieningo aukščio be papildomų didelių peraukštėjimų, su minimaliais nuolydžiai. Tai leistų panaikinti
esamas rampas, ūkinius kiemus ir laiptus prie esamų administracinių pastatų, pertvarkant juos į pėsčiųjų
pasažus.
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5. KONKURSO TERITORIJOJE REKONSTRUOJAMO 15B8P PASTATO (T. Y. REKONSTRUOJAMAS ESAMO
PASTATO PIRMAS AUKŠTAS) IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Rodikliai
Mato vnt.
Sklypų plotas:
m2
Sklypų užstatymo intensyvumas:
UI
Sklypų užstatymo tankis:
UT
A kvartalas – statybos zona. Verslo centras.
Komercinės paskirties patalpų plotas
m2
Administracinės paskirties patalpų plotas
m2
Bendras antžeminės dalies plotas
m2
Bendras antžeminės dalies tūris
m3
Aukštų skaičius
vnt
Pastato aukštis
m
B kvartalas – statybos zona. Gyvenamosios paskirties pastatas.
Komercinės paskirties patalpų plotas
m2
Gyvenamosios paskirties patalpų plotas
m2
Bendras antžeminės dalies plotas
m2
Bendras antžeminės dalies tūris
m3
Bendras butų skaičius
vnt
Aukštų skaičius
vnt
Pastato aukštis
m
C kvartalas – statybos zona. Biurų paskirties pastatas.
Rekonstruojamo 15B8p pastato pirmo aukšto plotas
m2
Naujai projektuojamos dalies rodikliai:
Komercinės paskirties patalpų plotas
m2
Administracinės paskirties patalpų plotas
m2
Bendras antžeminės dalies plotas
m2
Bendras antžeminės dalies tūris
m3
Aukštų skaičius
vnt
Pastato aukštis
m
D kvartalas – statybos zona. Viešbučių ir gyvenamosios paskirties pastatas.
Komercinės ir viešbučių paskirties patalpų plotas
m2
Viešbučių paskirties patalpų plotas
m2
Gyvenamosios paskirties patalpų plotas
m2
Bendras antžeminės dalies plotas
m2
Bendras antžeminės dalies tūris
m3
Bendras viešbučio numerių skaičius
vnt
Bendras butų skaičius
vnt
Aukštų skaičius
vnt
Pastato aukštis
m
E kvartalas – statybos zona. Gyvenamosios paskirties pastatas.
Komercinės paskirties patalpų plotas
m2
Gyvenamosios paskirties patalpų plotas
m2
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Kiekis
31 778,00
2,7
60%
370,00
3 180,00
3 550,00
19 000,00
9
35,00
1 350,00
6 050,00
7 400,00
36 900,00
72
9
35,00
1 663,00
610,00
4 990,00
5 600,00
30 100,00
9
35,00
3 850,00
650,00
3 670,00
8 170,00
47 200,00
80
85
10
35,00
2 300,00
14 000,00

Bendras antžeminės dalies plotas
m2
Bendras antžeminės dalies tūris
m3
Bendras butų skaičius
vnt
Aukštų skaičius
vnt
Pastato aukštis
m
F kvartalas – statybos zona. Ugdymo paskirties pastatas.
Bendras mokyklos patalpų plotas
m2
Bendras darželio patalpų plotas
m2
Bendras antžeminės dalies plotas
m2
Bendras antžeminės dalies tūris
m3
Aukštų skaičius
vnt
Pastato aukštis
m
G kvartalas – statybos zona. Verslo centro su socialine funkcija pastatas.
Komercinės paskirties patalpų plotas
m2
Administracinės ir visuomeninės paskirties patalpų plotas
m2
Bendras antžeminės dalies plotas
m2
Bendras antžeminės dalies tūris
m3
Aukštų skaičius
vnt
Pastato aukštis
m
Rūsio aukštai. Automomobilių saugyklos ir techninės patalpos.
Bendras plotas
m2
Bendras automobilių statymo vietų kiekis
vnt
Bendras rūsio aukštų tūris
m3

Požeminių aukštų skaičius

vnt

16 300,00
79 600,00
250
10
35,00
2 500,00
1 060,00
3 560,00
18 300,00
3
15,20
7 350,00
15 900,00
23 250,00
134 250,00
7
31,30
34 900,00
1 265
139 600,00

2

6. PROGNOZUOJAMO PROJEKTINĖS IDĖJOS (PROJEKTO PASIŪLYMO) ĮGYVENDINIMO (STATYBOS)
KAŠTAI, EUR.
Prognozuojama projektinių idėjų kaina skaičiuota remiantis UAB ,,Sistela‘‘ parengta ,,Statinių statybos
skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų ekonominių rodiklių‘‘ pateiktais duomenimis.
Žemiau pateiktos prognozuojamos statybos kainos atskirai kiekvienam kvartalui, o požeminių aukštų
kuriuose įrengto automobilių statymo aikštelės su techninėmis patalpomis bendrai visam sklypui.
Kvartalas –
Pagrindinė paskirtis
Prognozuojami Statybos
Statybos zona
kaštai. Milijonų Eur.
A
Verslo centro pastatas
4,23
B
Gyvenamosios paskirties pastatas
8,82
C
Biurų paskirties pastatas
6,54
D
Viešbučių ir gyvenamosios paskirties pastatas
10,50
E
Gyvenamosios paskirties pastatas
19,22
F
Ugdymo paskirties pastatas
4,22
G
Verslo centro su socialine funkcija pastatas
28,88
Rūsio aukštai
Automobilių saugyklos
13,45
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7. KITA, KONKURSO DALYVIO NUOŽIŪRA, PASIRENKAMA INFORMACIJA, PADEDANTI ATSKLEISTI
SIŪLOMĄ IDĖJĄ (SCHEMOS, VIZUALIZACIJOS IR PAN.);

D zona / vidinė alėja su įvažiavimu į parkingą

E zona / vidinis kiemas su komercinėmis patalpomis
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A zona / akcentinio pastato prieigos

E zona / daugiabučiai gyvenamieji namai
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E zona / daugiabučiai gyvenamieji namai – vidinis kiemas su parku

E zona ir G zona/ daugiabučiai gyvenamieji namai – vidinis kiemas
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E zona / daugiabučiai gyvenamieji namai

E zona ir G zona / vidinė alėja – komercinės patalpos
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D zona ir B zona / viešbučio įėjimo zona

A zona / akcentinio pastato prieigos
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G zona / fasado dinamika važiuojant gatve / vaizdas nuo Geležinio Vilko g.

E zona ir G zona / vaizdas nuo Geležinio Vilko g.

WO
ODE
N
TOW
N

