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Urbanistinė idėja

 Projektuojamas sklypas yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje, Senamiestyje. 
Sklypas iš dviejų pusių apribotas gatvėmis – intensyvaus eismo Žygimantų gatve ir 
ramia kvartalo vidaus Radvilų gatve. Teritorija XIV-XV a. buvo Lukiškių sudėtinė dalis 
ir priklausė didikams Radviloms. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Radvilų rūmai, 
kaip Vilniaus kašteliono rūmai, paminėti 1546 m. Vėliau senuose dokumentuose 
jie vadinami Radvilų rūmais prie Neries. Paskutiniai Radvilų rezidencijos statiniai 
nugriauti XIX a. pradžioje.

 Vertindami esamą aplinkinį ir istorinį kontekstą siekėme surasti tokį 
užstatymo variantą, kuris kaip įmanoma darniau įsilietų į esamą miesto urbanistinę, 
istorinę ir gamtinę struktūrą. Svarbiausiais aspektais buvo pasirinkti esamas Radvilų 
gatvės užstatymas ir perimetrinio užstatymo pratęsimas, ryšys su upe, esamų Radvilų 
rūmų liekanų išsaugojimas ir integravimas į naujus sprendinius. Ieškodami užstatymo 
kontūro siekėme neatkartoti buvusių Radvilų rūmų užstatymo vietos, o jas gerbiant 
atsitraukti ir formuoti užstatymą labiausiai tinkantį esamai miesto urbanistinei 
struktūrai.

 Projektuojamas pastatas maksimaliai kiek leidžia programa atitraukiamas 
nuo Pietinės sklypo kraštinės – Radvilų rūmų liekanų. Tokiu būdu tūris priartinamas 
prie upės, sklypo ribose formuojamo parko ir Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmų. 
Tūrio atitraukimas pietinėje sklypo dalyje sukuria erdvę vidiniam kiemui, kuriame 
numatoma eksponuoti Radvilų rūmų liekanas. 

 Pasirinktas užstatymo kontūras leidžia turėti daugiau matomos išklotinės į 
Radvilų gatvę, kurti kuo artimesnį ryšį su miestu, būti svarbia Radvilų gatvės dalimi. 
Būtent šioje vietoje pirmame aukšte numatomas patekimas į viešbutį.
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Architektūrinė idėja

 Pasirinkta urbanistinė idėja sąlygojo pastato suskaidymą į du menamus 
korpusus. Korpusas palei Radvilų gatvę (schemoje žymimas A) pratęsia esamą 
užstatymą ir aukštingumą. Savo architektūra išsiskiria ir pabrėžia pagrindinį įėjimą į 
viešbutį, kuria ypatingą ryšį su priešais esančiu parku ir upe, miesto gatvėmis – Radvilų 
ir Žygimantų. Ši pastato dalis tampa savotišku „bokštu“ iš kurio stogo terasos atsiveria 
panoramos į Senamiestį ir Nerį.

 Korpusas lygiagrečiai Neries upei (schemoje žymimas B) nuosaikesnis, jam 
būdingas racionalus langų žingsnis, švari forma, dvišlaitis stogas, tai yra savotiškas 
esamo užstatymo adresu Žygimantu g. 2 pratęsimas. Pasirinkta architektūrinė išraiška 
kalba ir apie savo funkciją, šiame korpuse numatoma didžioji dalis apartamentų.

 Kuriamų tūrių fasaduose vyrauja uždaros fasado plokštumos. Vengiama 
vitrinų, projektuojami langai, kurie vietomis yra vertikaliai apjungiami. Kampinėje 
pastato dalyje ties pagrindiniu įėjimu numatomos aukštos arkos, kurios pabrėžia 
kampo svarbą, tačiau kartu yra ir atsikartojanti detalė pastebima Jono Juozapo 
Tiškevičiaus rūmų priestate.

Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo, Žygimantų g. 3, Vilniuje,
atviras architektūrinis projekto konkursas8145215 9



Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo, Žygimantų g. 3, Vilniuje,
atviras architektūrinis projekto konkursas10145215 11



Sklypo sprendiniai

Siūlomas konkurso teritorijos (sklypo) erdvių funkcinis išplanavimas

 Pasirinktas viešbučio užstatymo kontūras sklypą padalina į dvi dalis. 
Viršutinėje sklypo dalyje numatomas parkas ir prieigos prie pastatų, pietinėje dalyje 
numatomas vidinis kiemas skirtas tik viešbučio lankytojams ir pravažiavimas.

 Šiaurinėje dalyje projektuojamas parkas skaidomas vertikaliai į tris sluoksnius. 
Pirmas sluoksnis (schemoje žymimas C) artimiausias Radvilų gatvei pabrėžia pagrindinį 
įėjimą, antras sluoksnis (schemoje žymimas D) kuria viešą erdvę, trečias sluoksnis 
(schemoje žymimas E) pratęsia esamų medžių alėją ir tampa gausiai apželdintu sodu. 
Ši parko dalis apjungiama kartu su tvoromis, joje persipina esami medžiai su naujai 
sodinamais krūmais, medžiais ir kitais želdiniais. Pirmas ir antras sluoksniai sutampa 
su pastato kampinio korpuso kontūru taip pabrėždami įėjimo zoną. Parkas nuo gatvių 
atskiriamas dalinai atvira tvora. Tvoroje numatomi prakirtimai dėl augančių esamų 
medžių. Palei ramesnę Radvilų gatvę tvoros segmentai numatomi atviresni, o palei 
intensyvią Žygumantų gatvę - uždaresni. Tvora atskiria skirtingas erdves, išlaiko gatvės 
užstatymo perimetrą bei sukuria dar jaukesnę atmosferą parko viduje.

Siūlomi pėsčiųjų, bemotorio transporto, transporto judėjimo bei parkavimo 
sprendimai

 Pėsčiųjų patekimas į sklypą numatomas iš Radvilų ir Žygimantų gatvių. 
Sklypo sprendiniais pabrėžiamas pagrindinio įėjimo į viešbutį ryšys su Žygimantų 
gatve. Taip pat kuriama galimybė patekti tiesiogiai į pastatą ir iš Radvilų gatvės.

 Automobiliams numatomi du patekimai į sklypą (schemoje žymimi 
rodyklėmis). Vienas patekimas arčiau pagrindinio įėjimo į viešbutį skirtas viešbučio 
lankytojų atvežimui/išvežimui, Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmų aptarnavimui. 
Išvažiavimas numatomas kitoje vietoje apvažiavus pastatą, tačiau sprendinys gali būti 
tikslinamas ir pagal poreikį yra galimybė formuoti išvažiavimą toje pačioje vietoje.

 Papildomas įvažiavimas viešbutį aptarnaujančiam transportui numatomas 
pietinėje sklypo dalyje iš Radvilų gatvės (pro formuojamą bromą). Pastato aptarnavimui 
yra numatyta atskira aikštelė vidiniame kieme, kuri vizualiai atskiriama nuo likusių 
patalpų.
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Siūloma dangų koncepcija

 Teritorijoje projektuojami solidžių, ilgaamžių medžiagų grindiniai: Natūralus 
akmuo, klinkeris, medis, betonas. Spalvos natūralios, panašaus kolorito. Siekiama 
turėti kiek įmanoma mažiau skirtingų medžiagų. Kiekviena medžiaga pabrėžia savo 
funkciją. Trinkelės žymi pagrindinius takus vedančius į pagrindinį įėjimą, skalda kuria 
pusiau privačią erdvę, žali plotai su takeliais yra privati erdvė. 

Siūlomi želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai

 Siūlomi želdiniai pritaikyti Lietuvos klimatinėms sąlygoms, nereikalauja 
daug priežiūros. Gausus apželdinimas numatomas ties tvoromis, centrinėje dalyje 
kur vyrauja esami medžiai. Nauji medžiai sodinami centrinėje dalyje kur numatytas 
fontanas ir žalioje zonoje greta esamų medžių. 

Numatomos dvi pagrindinės naujai sodinamų medžių rūšys. Šalia Tiškevičiaus 
rūmų, žaliojoje zonoje sodinami analogiškos rūšies medžiai, tačiau šiek tiek žemesni,  
neužgožiantys esamų mažalapių liepų. Pagrindinėje parko aikštėje su fontanu, 
numatomi aukštą kamieną turintys medžiai su smulkia lapija - šermukšniai ar berželiai. 

Siekiama visus sklype esančius medžius išsaugoti įskaitant ir pietinėje dalyje ties 
Radvilų rūmų liekanomis esančius medžius, kurie tampa svarbia vidinio kiemelio 
detale. Tvoros apželdinamos iš abiejų pusių, siekiama tvoras „suminkštinti“ žemaūgiais 
augalais ir vijokliais. 

Siūlomi apšvietimo sprendimai

 Šviestuvai apšviečia pagrindinius takus ir želdinių zonas. Takų apšvietimui 
parenkami minimalaus aukščio vertikalūs šviestuvai su paslėptu šviesos šaltiniu, 
šviečiantys į apačią. Apželdintose zonoje numatomi grindiniai šviestuvai, kurie skirti 
esamų ir naujų medžių akcentavimui. Grindiniais šviestuvai apšviečiamos ir tvoros 
brėžiančios sklypo ribas.

Siūlomi mažosios architektūros sprendimai

 Mažosios architektūros elementai parenkami taip, kad būtų saugūs naudoti, 
ilgai tarnautų – nelūžtų. Parenkamos natūralios medžiagos: metalas, akmuo, medis.
Konkurso teritorijos (sklypo) bei jos prieigų atitikimas universalaus dizaino principams
Projekto sprendiniai neišskiria konkrečių žmonių grupių. Viskas projektuojama taip, 
kad būtų patogu naudotis visiems, įskaitant ir sunkiai judančius, sunkiai matančius, 
sunkiai besiorentuojančius žmones.

Skirtingų dangų tekstūros, atskirančios erdves pagal jų funkcijas. Subtilus naturalių medžiagų derinys.
Analogas. Vartov skveras, Kopenhaga, Hall McKnight arkchitektūros studija
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Žalioji parko zona su vešlia augmenija, bei tvarkingu ritmu susodindais medžiais.
Analogas. Parkas Antverpene, Piet Blanckaert landšafto arkchitektūros studija.

Parko skveras su smulkia skalda, aukštų kamienų medžiais ir integruotais apšvietimo stulpais.
Analogas. Vartov skveras, Kopenhaga, Hall McKnight arkchitektūros studija.
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Viešbučio sprendiniai

Siūlomas funkcinis suplanavimas

 Tūris skaidomas aukštais pagal funkcijas. Pirmame aukšte projektuojamos 
bendros erdvės – pagrindinis vestibiulis, konferencijų salė, restoranas, administracija, 
ūkinė zona. Pagrindinis įėjimas numatomas pastato kampe – labiausiai matomoje, 
geriausiai prieinamoje vietoje. Kampas taip pat yra išreiškiamas ir architektūriškai, 
todėl esant teritorijoje lengva susigaudyti kur yra pagrindinis įėjimas.

 Aplink vestibiulį dėliojamos pagrindinės viešbučio funkcijos – konferencijų 
salė, restoranas su vidiniu kiemeliu ir Radvilų rūmų liekanų ekspozicija, poilsio zona. 
Administracija ir ūkinė zona numatoma nuošaliausioje vietoje, toliau nuo Radvilų 
gatvės, tačiau turi susisiekimą su visomis pagrindinėmis funkcijomis. Rūsys su skalbykla 
ir kitomis pagalbinėmis patalpomis numatomas po ukine zona ir po vestibiuliu (su 
patekimu į planuojamą požeminę transformatorinę). Rūsys planuojamas tengiantis 
išvengti intervencijos į Radvilų rūmų liekanas.

 Likusiuose aukštuose numatomi viešbučio kambariai. Projektuojami 
tipiniai aukštai su minimaliais pakeitimais antrame ir mansardiniame aukštuose. 
Trečdalis visų aukšto kambarių numatomi į pietinę, vidinio kiemo pusę, likę viešbučio 
kambariai į Neries upę ir Radvilų gatvę. Vidiniame kieme išsaugomi esami medžiai, 
rūmų liekanos.

 Mansardiniame aukšte, pastato kampe projektuojama SPA erdvė iš kurios 
atsiveria panorama į Nerį. SPA tampa svarbiu pastato traukos tašku. Iš SPA zonos 
atsiveria panorama į Nerį ir senamiestį. Yra numatytas išėjimas į lauko terasą, erdvė 
projektuojama 5 metrų aukščio lubomis.

Siūlomi viešbučio darbuotojų ir gyventojų, lankytojų judėjimo srautų pasiskirstymo 
sprendimai

 Pagrindinis įėjimas į viešbutį numatomas pastato šiauriniame kampe, kuris 
ribojasi su Radvilų gatve. Numatyti du įėjimai: iš Radvilų gatvės ir sklypo vidaus. 
Šalia pagrindinio įėjimo projektuojama laikino sustojimo vieta viešbučio lankytojų 
atvežimui/išvežimui. Pastato kampe numatomas vestibiulis, lankytojų poilsio zona, 
pagrindiniai liftai ir tualetai, restoranas, konferencijų salė. Patekus į pastatą yra lengva 
susigaudyti, kadangi visos pastato funkcijos yra projektuojamos vienoje vietoje. SPA 
projektuojama viršutiniame aukšte, pastato kampe, greta pagrindinių liftų.

 Viešbutyje iš viso numatomi trys liftai. Du liftai skirti lankytojų judėjimui, 
vienas techniniam aptarnavimui. Lankytojų  liftai taip pat kyla iki pat stogo terasos, 
todėl iš kiekvieno pastato aukšto yra sudaroma galimybė patogiai patekti iki apžvalgos 
aikštelių. Techninis liftas projektuojamas rytinėje pastato dalyje šalia laiptinės. Liftas 
skirtas viešbučio kambarių aptarnavimui ir priežiūrai. Šalia lifto, kiekviename aukšte 
numatoma pagalbinė patalpa.

 Administracija numatoma rytinėje pastato dalyje su vaizdu į Jono Juozapo 
Tiškevičiaus rūmus. Projektuojamas atskiras patekimas į šias patalpas, tačiau taip pat 
sudaromos galimybės iš šių patalpų patekti į bet kurią kitą pirmame aukšte esančią 
patalpą. Tam yra numatytas koridorius pastato centre sutapantis su viršutinių aukštų 
koridoriais. Šalia administracijos numatomos darbuotojų poilsio patalpos, virtuvės 
zona ir techninis privažiavimas.
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Esamų nekilnojamųjų kultūros vertybių respektavimo, numatant jų viešą 
eksponavimą, sprendiniai

 Projektuojamas tūris maksimaliai atitraukiamas nuo Radvilų rūmų liekanų. 
Rūmų liekanos eksponuojamos pastato interjere ir vidiniame kiemelyje. Šioje zonoje 
numatomos atviros erdvės, neprojektuojamas rūsys. Siekiama rūmų liekanas kiek 
įmanoma labiau integruoti į pirmo aukšto grindinį. Rūmų liekanos išsidėsto vestibiulio, 
restorano ir vidinio kiemelio erdvėse, todėl jos yra laisvai prieinamos ne tik viešbučio 
lankytojams.

Siūlomas medžiagiškumas

 Fasado apdailai parenkama akmens plokščių apdaila, stogui tamsiai 
pilka skarda. Akmens plokštės numatomos dviejų tekstūrų – lygios ir šiurkščios. 
Skirtingi paviršiai naudojami pabrėžiant tam tikrus fasado elementus, detales. 
Spalvos parenkamos artimos Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmams. Siekiama spalvinio 
vientisumo su sklype esančiu pastatu.

Siūlomas esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs 
inžineriniai sprendimai (jeigu tokie sprendiniai numatomi)

Siūlomi esminiai konstrukcijų sprendimai

 Viešbučio pastatas yra racionalios formos, stačiakampio plano. Kambariai 
skaidomi racionaliu žingsniu priklausomai nuo kambario tipo. Tarpatramių plotis 
varijuoja nuo 6.5 m iki 8.6 m. Numatoma konstrukcija surenkamas arba monolitinis 
gelžbetonis. Visos vidinės pastatų sienos, kolonos, perdangos iš monolitinio gelžbetonio. 
Stogo konstrukcija – metalas kombinuotas su medžiu. Pastato laiptų maršai ir aikštelės 
– surenkamas gelžbetonis. Visą tūrį galima suskaidyti atsikartojančiais segmentais, 
todėl yra galimybė visą fasadą daryti iš surenkamų konstrukcijų.

Siūlomi esminiai inžineriniai sprendimai

 Siūlomos inžinerinės sistemos užtikrina A++ energetinio efektyvumo 
reikalavimus. Pastatai projektuojami pritaikant šiuolaikines, aplinką ir sąnaudas 
tausojančias inžinerines sistemas. Pastate numatomos vėdinimo, kondicionavimo, 
vandentiekio, elektros, ryšių tiekimo, šildymo ir gaisrų gesinimo inžinerinės sistemos. 
Pagrindinės techninės patalpos numatomos rūsyje greta pagrindinių inžinerinių 
šachtų. Visos inžinerinės šachtos numatomos pastato centrinėje dalyje, stogo 
konstrukcijoje numatytos atskiros zonos inžineriniams įrenginiams. 

Eksponuojamos istorinio paveldo liekanos grindinyje.
Analogas. Petar Zoranić skveras, Zadare, Kostrenčić-Krebel arkchitektūros studija.
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Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai

 Pastate numatoma gaisrų gesinimo sistema, užtikrinama sklandi evakuacija 
laiptinėmis. Laiptinės projektuojamos dvi, skirtinguose pastato galuose, yra 
užtikrinami atstumai nuo tolimiausių patalpų taškų. Evakuacinių kelių kiekis ir tipas 
parenkamas pagal pastato paskirtį, jo aukštingumą, bendrą plotą ir kitus esminius 
parametrus. Gaisrinės saugos 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 galėtų saugiai dirbti.

Projektuojamo pastato atitikimas universalaus dizaino principams

 Pėsčiųjų takai nuo transporto priemonių sustojimo vietų, miesto gatvių 
projektuojami taip, kad visi žmonės galėtų priartėti prie pastato, į jį įeiti ir išeiti. 
Slenksčiai numatyti horizontalūs, ne aukštesni kaip 20 mm. Įėjimų tarpdurių plotis 
atitinka keliamus reikalavimus.

 Įėjimo vestibiulis projektuojamas pakankamo dydžio patogiam ir saugiam 
manevravimui ir patekimui. Pagrindiniai patekimai ir takai pabrėžiami spalviniais 
sprendimais, apšvietimu. Pastato viduje numatoma informacinė nurodomųjų ženklų 
sistema indikuojanti laiptines, liftus, tualetus, pagrindinius praėjimus iki jų. Koridorių 
plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 1200 mm, aukštis ne mažesnis kaip 2100 mm. 
Laiptinių laiptatakių pločiai ne mažesni kaip 1200 mm. Į visus pastato aukštus yra 
galimybė patekti liftais, visi liftai pri taikyti žmonėms su negalia numatant kabinas 
ne mažesnes kaip 1100 x 1400 mm. Pirmame aukšte numatomi žmonėms su negalia 
pritaikyti tualetai, kurie yra pasiekiami iš bendro naudojimo erdvių. Tualetas 
pozicionuojamas šalia vestibiulio, konferencijų salės ir restorano.

Galimi naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo įgyvendinimo 
etapai

 Viešbučio pastatas numatomas realizuoti vienu etapu. Parkas yra suskaidytas 
į kelias dalis, kurios gali būti realizuojamos skirtingais etapais. Pirmu etapu būtų 
įrengiamas takas vedantis nuo Žygimantų gatvės iki pagrindinio įėjimo. Likusi parko 
dalis galėtų būti įrengiama ir kitais etapais.

Natūrali fasado medžiaga, šilto atspalvio akmuo.
Analogas.  Andre Citroen parkas Paryžiuje, Alain Provost arkchitektūros studija.
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Natūrali fasado medžiaga, šiltų atspalvių plytų raštai.
Analogas. Muziejus Bazelyje, Christ & Gantenbein architektūros studija

Natūrali fasado medžiaga, vientiso atspalvio fasadinė plyta.
Analogas.  Kolumba muziejus Kelne, Peter Zumtor arkchitektūros studija.
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Bendrieji statinių rodikliai

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

SKLYPAS
1. Sklypo plotas m2 6016

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 122.92

Vertinamas Jono Juozapo 
Tiškevičiaus rūmų plotas – 1735 m2

Vadovaujantis parengtu detaliuoju 
planu, maksimalus galimas – 200 %

3. Sklypo užstatymo tankis % 38.20 Vadovaujantis parengtu detaliuoju 
planu, maksimalus galimas – 52 %

PASTATAI

VIEŠBUTIS Ypatingas statinys

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, 
kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 
bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai)

7.1.
Viešbučių paskirties pastatai –
trumpalaikio apgyvendinimo 
pastatai (viešbučiai, moteliai ir 
svečių namai)

2. Pastato bendrasis plotas* m2 5960.00 Antžeminis plotas – 5660.00 m2

3. Pastato tūris* m3 26 016.35
4. Aukštų skaičius* vnt. 5 Keturi aukštai ir mansarda

5. Pastato aukštis* m 21.50 Maksimali altitudė 114.00

6. Kambarių skaičius vnt. 90 75 % kambarių 45.00 m2 ploto
25 % kambarių 30.00 m2 ploto

7. Energinio naudingumo klasė A++
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė B

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 
gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Prognozuojamos projektinės idėjos įgyvendinimo kaštai

 Orientacinė projekto kaina paskaičiuota remiantis panašios paskirties 
objektų įgyvendinimo kainomis iš viešais prieinamos informacijos.

 Viešbučių paskirties pastatui priimtas „Live Square“ analogas. 24.920 m2 

pastato statybai numatyta 49 mln. Eur su PVM. Gaunant 1 625 eur/m2 statybos 
kainą. Atsižvelgiant į tai, kad nuo statybos pradžios praėjo 5 metai, taip pat atmetus 
požeminės dalies kainą priimama 2 100 eur/m2.

 Preliminariai vertinant bendra pastato ir sklypo sutvarkymo kaina 12 716 000 
eur. Tiksli kaina būtų nustatoma tolimesnėje projektavimo darbų stadijoje.
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