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ĮVADAS

Istoriniai ir archeologiniai Radvilų dvaro teritorijos tyrimai atskleidžia unikalią šios vietos praeitį, 
susijusią su miesto plėtra nuo XVI a.
Vystomas projektas yra vienas iš sudėtinio Radvilų valdos Žygimantų 3 g. komplekso dalių. 
Sklype šiuo metu yra tvarkomi J.Tiškevičių žiemos rūmai. Komplekse taip pat yra esamas 
parkas, kuris šiuo metu nėra tinkamai eksploatuojamas. Projekto iššūkis, kaip darniai apjungti 
visus šiuos sklypo elementus, akcentuojant išlikusius istorinius sluoksnius (Radvilų dvaro) 
griuvėsius ir sukurti unikalią šių dienų senamiestinę erdvę miestiečiams ir miesto lankytojams.
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URBANISTINĖ IDĖJA

Šiaurės vakaruose sklypas ribojasi su vidine kvartalo Radvilų gatve, šiaurės rytuose su atvira 
palei upę einančia Žygimantų gatve. Pietvakarių ir pietryčių pusės ribojamos esamo užstatymo.  
Sklypas per parką atsiveria į Neries upę. Šios priežastys lemia, kad projektuojamo pastato 
išklotinė bus apžvelgiama ne tik iš besiribojančių gatvių, bet ir iš kito Neries kranto.

Sklypas aiškiai išskirtas į tris sudedamąsias dalis: aiškiai apibrėžta parko zona, J.Tiškevičių 
žiemos rūmai ir naujai projektuojamas viešbutis. Siekiant harmoningai apjungti šias dalis, 
viešbučio vidurinioji dalis įtraukiama, taip atsiranda trijų sklypo dalių “bendravimas”. Tokia 
kompozicija taip pat atliepia į sklype esančių J.Tiškevičių žiemos rūmų “U” formos pastato 
formuojamą vidinį kiemelį/įėjimą.

Trumpoji tūrio kraštinė glaudžiama prie Radvilų gatvės, formuojama aiški gatvės erdvės riba, 
leidžianti stipriau pajusti užstatymo pauzę ties parku. Kai tuo tarpu pakrypę pastato stogai kuria 
siluetą matomą pro parko medžius iš kito Neries kranto.
Pastato urbanistinė kompozicija susideda iš trijų dalių: pirmo aukšto pjedestalo, trijų tūrių 
stovinčių ant jo ir skaidraus dviejų dalių atriumo perveriančio šiuos tūrius. Pastatas orientuojamas 
į upės pusę.  

Dviem skaidriais atriumais atkartojamos senamiesčiui būdingos siauros, bet tuo pačiu ir jaukios 
erdvės (kiemeliai, bromai, gatvelės).

Esama situacija Išlaikomas gatvės perimetras

Kuriama sinergija sklype tarp 
trijų dalių

Pastatas orientuojamas į upę
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Šiuo projektu nesiekiama atkurti buvusių rūmų, jų dalių ar kaip kitaip juos imituoti, bet verčiau 
bandoma išsaugoti ir eksponuoti kiek įmanoma daugiau dvaro likučių rastų archeologinių tyrimų 
metu. Švenčiama istorinio sluoksnio ir modernios architektūros dermė.
Siekiama sukurti unikalų viešbutį, kuris būtų ne tik viešbutis, bet ir edukacinė/ istorinė muziejinė 
erdvė miestui.

Pirmas aukštas pjedestalas - duoklė istoriniam sluoksniui, formuojama kaip kolonada su daug 
permatomumo ir atvirumo, ypač ties ekspozicijos zona tam, kad ji būtų apžiūrima ir iš išorės. 
Ekspozicijos erdvė apjungta su vestibiuliu ir laisvalaikio zona, todėl prieinama ne tik viešbučio 
lankytojams, bet ir miesto gyventojams ir svečiams. Pirmas aukštas tampa muziejine zona.

Viršutinė dalis formuojama kaip trys atskiri tūriai sujungti atriumu ir tilteliais pratęsiančiais 
koridorių tarp viešbučio numerių. Kaskart pereinant tiltelius pažvelgus žemyn bus matoma 
griuvėsių ekspozicija, o pakėlus žvilgsnį aukščiau - vaizdas į Nerį. Dienos metu koridorius bus 
pilnas natūralios šviesos ir įspūdingų vaizdų, o tamsiu paros metu atriumas spinduliuos šviesa 
ir gyvybe iš savęs.

Stogai svarbus architektūrinis elementas - suformuotas ne tik siekiant gauti natūralios šviesos 
bei atverti vaizdus į parką ir Nerį, bet ir interpretuojant senamiesčiui būdingus šlaitinius stogus. 
Pasirinktas motyvas tarsi Neries vėjui nupūtus pastato kampus, pastatai lyg banga linksta į 
įvairias puses.
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KONKURSO TERITORIJOS SKLYPO SPRENDINIAI

ERDVIŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS
Viešbutis orientuotas į Neries upės pusę, todėl ir viešoji reprezentacinė erdvė kartu su pagrindiniu 
įėjimu yra iš šios pusės. Svečių įėjimas tarp pirmojo ir antrojo tūrių (iš vakarinės pusės). 
Pagrindinis įvažiavimas į sklypą numatomas pagal DP, iš Radvilų g. Prie įėjimo numatoma “drop 
off” zona su apsisukimu.
Prekių  tiekimo ir kitų pagalbinių reikmių patekimas numatomas už pastato, kai aptarnaujantis 
transportas laikinai sustoja ir išvažiuoja.

Parkas susideda iš kelių zonų:
• Apsaugos nuo triukšmo zona iš Žygimantų g. : parko kraštai ties tvora apželdinami
• Žalia pikniko veja su medžiais šešėliui
• Vandens zona centrinėje dalyje su atsisėdimu. Centre formuojamas stačiakampio formos į 

žemę įleistas vandens elementas su atsisėdimu ant jo kraštų.

Parko tvora
Vietoj sunkios, 
vizualinį barjerą 
kuriančios tvoros 
siūloma ją paversti 
parko žalumos 
dalimi. Siūlomas 
ažūrinis karkasas 
su apaugintais 
vijokliniais augalais.

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

Atvykimo plaza

Automobilių
parkavimas

Spec ir aptarnaujančio 
transporto apvažiavimas

Aptarnaujančio 
transporto 
sustojimas

5

6

6

Vandens tema
Vandens elementas 
su sėdimais kraštais

Gėlynas-žolynas
Skirtingų metų 
laikų augalai, kad 
atsiskleistų savo 
spalvomis per 
skirtingus sezonus

Piknikų pieva
Žalios žolės erdvė po 
medžiais atsisėdimui 
ant žolės

Tarp medžių
Naujais medžiais 
apsodinta erdvė 
su žvyro danga ir 
suoliukais 

Smilgų ir aukštų 
žolių labirintas
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JUDĖJIMAS SKLYPE
Pagrindinis įvažiavimas į sklypą numatomas pagal Detalų Planą - iš Radvilų gatvės. Prie įėjimo 
numatoma TAKSI išlaipinimo zona su apsisukimu.
Pagal konkurso sąlygas automobilių parkavimas sprendžiamas kitu projektu.
Dviračių parkavimas siūlomas netoli įėjimo į viešbutį.
Pėstieji į viešbutį patenka šaligatviu iš Radvilų g. Į parką lankytojai patenka per numatytą įėjimą 
ir pačiame parke juda laisvai.

DANGOS
Parko kietosios dangos numatomos natūralios, geram vandens prasiskverbimui skirtos 
danogos didžiojoje parko dalyje. Taip pat derinan jas su kietesnėmis dangomis, kaip klinkerinių 
plytelių bei betono dangos.
Šaligatviai ir pėsčiųjų judėjimo zonos - natūralaus akmens plytelės.
Automobilių važiuojamoji dalis trinkelės to pačio natūralaus akmens tik daug storesnio.

ŽELDINIAI
Bandoma išsaugoti esamus medžius. Numatoma sodinti naujų medžių ten kur yra poreikis. 
Augalai parenkami tinkantys Lietuvos klimato sąlygoms.

APŠVIETIMAS
Apšvietimo sprendiniai numatomi pagal zonas: viešbutis,  parkas, dropp off ir pan. 
Apšvietimas būtų skirtingas, tačiau suderinto dizaino. Didžiojoje dalyje teritorijos numatomi 
funkciniai šviestuvai, o išskirtinėse vietose – akcentiniai. Apšvietimo dizainas ir principai 
planuojami vadovaujantis Breeam standartais, saugantis energiją bei energetinius resursus. 
Projektuojamame parke skirtingos zonos turėtų bendrą apšvietimo koncepciją.

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA
Mažieji architektūros elementai būtų priderinti prie skirtingų parko zonų, dangų ir t.t. Dalis 
mažosios architektūros gaminių būtų pasirenkami gaminiai, kiti individualaus dizaino. 

TVARUMAS SKLYPE
Želdiniai grupuojami ir augalai jiems parenkami taip, kad sukurtų natūralų šešėlį. Taip pat 
projektuojamas baseinėlis, kurio vanduo karštomis dienomis vėsintų aplinką.

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI
Konkurso teritorijos žemės paviršiaus aukščius planuojame maksimaliai derinantis prie esamų 
gatvių, pėsčiųjų, dviračių takų aukščių, užtikrinant tinkamus susijungimo nuolydžius. Konkurso 
teritorijos bei jos prieigos atitinka universalaus dizaino principams, konkrečios detalės bus 
tikslinamos kitose projekto stadijose.
Tai pat visi sprendiniai atitinka Vilniaus savivaldybės keliamus reikalavimus. 
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PASTATO SPRENDINIAI

FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Cokoliniame aukšte suprojektuotos visos pagrindinės viešosios pastato erdvės: recepcija, 
restoranas, spa, konferencipų centras. Taip pat pagalbinės patalpos kaip restorano virtuvė, 
administracinės patalpos, darbuotojų patalpa. Cokoliniame aukšte eksponuojamos istorinės 
vertybės. Jos apjungiamos kartu su poilsio zona, siekiant funkcionalumo.
Antžeminis pastato tūris padalintas į tris korpusus, kuriuos jungia stiklinė jungtis, su atriumais iš 
kurių galima apžvelgti aplinką ir cokoliniame aukšte eksponuojamas vertybes. 

JUDĖJIMAS PASTATE
Viešbučio gyventojų ir darbuotojų srautai yra atskirti. Gyventojų ir darbuotojų srautai pasiskirsto 
cokoliniame aukšte. Patekimai darbuotojams ir gyventojams taip pat atskiri. 
Projektuojamos dvi laiptinės, prie vienos iš laiptinių skirtos gyventojams projektuojami du 
liftai, prie kitos laiptinės, skirtos aptarnavimui projektuojamas vienas aptarnavimo liftas ir 
vienas gyventojams skirtas liftas patekimui į mansardą. Antžeminiuose aukštuose laiptinės 
ir liftai susijungia per koridorių. Požeminiame rūsio aukšte laiptinės ir liftai taip pat susisiekia 
koridoriumi, esant poreikiui jis gali būti naudojamas, aptarnavimo ir svečių srautams dar labiau 
atskirti.

Darbuotojų 
patalpos

Administracija

Ekspozicija

Patekimas 
į viršutinius 
aukštus

Patekimas 
į viršutinius 
aukštus

Aptarnavimas

Restoranas

Galimas 
susisiekimas per 
rūsįViešbučio svečiai

Personalas
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KULTŪROS VERTYBĖS
Cokolinis aukštas paverčiamas į lankytojų smalsumą žadinančią, istorijos ir šviesos pilną 
erdvę. Remiantis archeologiniais tyrimais atveriami rūmų fragmentai. Ekspozicinėje erdvėje 
aukšiausiai iškilusios fragmentų dalys atveriamos apžiūrai be stiklo. Toks metodas pasirinktas 
dėl praktiškumo ir wow efekto. Dengimo po stiklu vengiama dėl kondensacijos ir garavimo 
rizikos bei priežiūros lengvumo. Žemesnės kairioji ir dešinioji archeologinių radinių dalis 
užkonservuojamos po grindų perdanga.

MEDŽIAKIŠKUMAS
Pastato tūriams siūloma klinkerio apdaila. Spalvų koloritas parinktas toks, kad derėtų prie 
aplinkinio užstatymo ir susisiejantis su rūmų keraminių plytų mūro fragmentų medžiagiškumu.
Siūlomas struktūriškas fasadas su langais nuo grindų iki lubų. Langų proporcijos paimtos iš 
aplinkinių pastatų. Vertikalus struktūriškumas - aliuzija į Žygimantų g. esamų pastatų vertikalias 
fasadų detales.
Atriumo dalis - vitrinų sistema su aliuminio rėmais ir skaidriu stiklu. Atriumo dalis yra tarp gilesnių 
pastato dalių, todėl tai veikia kaip prevencija nuo perkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių. 
Atriumų stoglangiams planuojama naudoti permatomas saulės paneles. 
Viešbučio interjero apdaila siūloma betono, stiklo, metalo ir medžio derinys, švelnių pastelinių 
tonų.
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TVARUMAS PASTATE
Pastatų šildymui numatyta keleto šilumos šaltinių apjungta sistema: oro šilumos siurbliai,
rekuperacija, Vilniaus miesto šilumos tinklai.
Kompleksiniame sprendinyje numatomas ir atsinaujinančios energijos šaltinis – geoterminiai
Gręžiniai, saulės kolektoriai. Ši energija būtų naudojama daliniam pastatų šildymui ir vėsinimui.

KONSTRUKCIJOS
Pastatui siūloma naudoti pasikartojantį modulio žingsnį, kad optimizuoti sprendinius.
Cokolinė dalis konstruojama panaudojant gelžbetiono konsrukcijas su kolonomis, kad būtų kuo 
mažesnė intervenciją į esamą pilną vertybių gruntą. Vietoj gelžbetonio konstrukcijų taip pat būtų 
galima naudoti ir metalo konstrukcijas. 
Antžeminės pastato dalis konstruojama naudojant gelžbetonio karkasą arba
plytų mūrą.

INŽINERINIAI SPRENDINIAI
Viešbučio architektūroje numatyti inžineriniai sprendiniai užtikrina A++ energinį efektyvumą.
Inžinerinės sistemos suplanuotos taip, kad nebūtų kenksmingų dujų bei oro išmetimo
pastato parteryje. 

GAISRINĖ SAUGA
Projekte numatytas evakuacinių laiptinių skaičius ir atstumai nuo jų pagal galiojančius 
reikalavimus. Gaisriniam automobiliui yra sudarytos galimybės privažiuoti prie visų pastato 
kraštinių. Gaisrinis automobilis turi galimybę apvažiuoti visą viešbučio pastatą. 
Pastato viduje numatyta sprinklerinė gesinimo sistema. 

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI PASTATE
Naujai projektuojamas viešbučio pastatas atitinka universalaus dizaino principams, konkrečios 
detalės bus tikslinamos kitose projekto stadijose. Neplanuojami skirtingi erdvių peraukštėjimai,  
eksponuojamos kultūros vertybės prieinamos visiems, patalpų išplanavimai intuityvūs ir 
funkcionalūs.

PASTATO ĮGYVENDINIMO ETAPAI
Pastatas ir parkas projektuojami kaip du atskiri elementai, todėl jų įgyvendinimo eiliškumas gali 
būti pasirinktas užsakovo pageidavimu. 
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BENDRIEJI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI

BENDRŲJŲ STATINIŲ RODIKLIŲ LENTELĖJE

PROGNOZUOJAMI PROJEKTINĖS IDĖJOS KAŠTAI

Prognozuojami kaštai pastatų ir aplinkos sutvarkymui apskaičiuojami pagal 1 m2 orientacinę 
statybos kainą, gautą apklausos būdu iš statybų valdymu užsiimančių kompanijų.

SKLYPAS

Rodiklis Kiekis
Sklypo plotas 6016 m²
Užstatymo intensyvumas 1.12
Užstatymo tankis 0.41 m²
Želdynai 15 %

PASTATAS
Bendras plotas 5321 m²
Požeminis plotas 493.70 m²
Kambarių skaičius 90 vnt
Pastato tūris 27.477 m³
Pastato aukštų skaičius Cokolis +4a+mansarda
Pastato aukštis 16.90 m - 21.50 m

PASTATO AUKŠTAI (M²)

Cokolis 1174.42
1a 924.14
2a 924.14
3a 924.14
4a 924.14
Mansarda 450.25

VISO 5321.23

Prognozuojamos projektinės idėjos kaštai

Prognozuojami kaštai pastatų ir aplinkos sutvarkymui apskaičiuojami pagal 1 m2 orientacinę
statybos kainą, gautą apklausos būdu iš statybų valdymu užsiimančių kompanijų.

Paskirtis Bendras įrengiamas
plotas m2

Orientacinė kv. M
kaina (be PVM)

Bendra suma (be
PVM)

Viešbutis 5300 2000 10 600 000

Parkas 1414 1100 1 555 400

Pastaba: įgyvendinimo kaštai pateikti. pateiktos pagal tuo metu rinkoje vyraujančios kainas.Pastaba: įgyvendinimo kaštai pateikti. pateiktos pagal tuo metu rinkoje vyraujančios kainas.
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