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AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS 
 
 

 
1. Urbanistinė idėja. 
2. Architektūrinė idėja. 
3. Sklypo sprendinių aprašymas, apimantis ir parko sutvarkymo sprendinius. 
4. Sklypo erdvių funkcinis išplanavimas,. Funkcinių ryšių schemos. 
5. Pėsčiųjų, bemotorio transporto, transporto judėjimo bei parkavimo sprendimai ir schemos. 
6. Dangų koncepcija. Medžiagiškumo sprendimai ir vizualiniai analogai. 
7. Želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai ir koncepcinė schema. 
8. Apšvietimo sprendimai. 
9. Mažosios architektūros sprendimai. 
10. Žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs inžineriniai sprendima. 
11. Sklypo ir prieigų atitikimas universalaus dizaino principams. 
12. Viešbučio pastato pastato sprendinių aprašymas: 
- funkcinis suplanavimas; 
- viešbučio darbuotojų ir gyventojų, lankytojų judėjimo srautų pasiskirstymo sprendimų 
koncepcinės schemos; 
- nekilnojamųjų kultūros vertybių respektavimo, numatant jų viešą eksponavimą; 
- medžiagiškumas; 
- žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs inžineriniai sprendimai; 
- esminiai konstrukcijų sprendimai ( konstrukcinės schemos); 
- inžineriniai sprendimai; 
- gaisrinės saugos sprendimai; 
- projektuojamo pastato atitikimas universalaus dizaino principams; 
- viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo įgyvendinimo etapai. 
13. Viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo bendrieji statinių rodikliai. 
14. Projektinės idėjos (projekto pasiūlymo) įgyvendinimo (statybos) kaštai. 
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URBANISTINĖ IDĖJA 
Nagrinėjamos teritorijos vieta, gretimybės bei teritorijos detalusis planas, vietos urbanistinių 
sprendinių paieškoms suteikia labai ribotai. Pietvakarių sklypo ribą (užstatyti numatytos 
teritorijos ilgąją kraštinę) formuoja pastato Radvilų g. 3 ugniasienė bei sklype Radvilų g. 7 
numatytas užstatymas ties sklypo riba. Sklypo detalusis planas numato perimetrinį-posesijinį 
užstatymą- tad projektuojamo pastato sprendinys padiktuotas anksčiau išvardintų aplinkybių- 
pietvakarinėje sklypo dalyje formuojama ugniasienė su horizantalių ir vertikalių ryšių 
koridoriumi kuris apjungia tris tūrius skirtus viešbučio korpusams. Projektuojamo pastato 
struktūra labai artima gretimybėms- Teismų pastatas Žygimantų g. 2 suformuotas panašiu 
principu- ugniasienė su jungiamuoju koridoriumi ties sklypo Žygimantų g. 3 riba apjungianti 
gatvės ir kiemo korpusus- tik projektuojamo pastato ugniasienė su koridoriumi apjungia tris 
korpusus. Viešbučio tūriai projektuojami labai artimų proporcijų kvartalą formuojantiems 
statiniams. Žygimantų g. 2, 3, 4 ir kitų gretimų pastatų pločiai sutampa arba skiriasi labai 
neženkliai, kas leidžia sukurti  ne tik kvartalo, bet ir didesnės teritorijos tolygų urbanistinį audinį. 
Kas iš tiesų yra šiek tiek labiau „urbanistika“ nei aukščiau paminėti sprendiniai- tai ne pats 
projektuojamas statinys, o pastatų formuojamas erdvės sprendinys. Viskas priklauso nuo to kaip 
mes suprantame erdvę- vienu atveju tai gali būti neužstatyta vieta tarp pastatų ar prie pastato, 
užpildyta oru kurį sudaro azotas, deguonis ir kitos nematomos dujos apie ką jau sužinota 18 a. 
pabaigoje ir nuo ko urbanistiniai sprendiniai išsiliejo į plačias lankas, kitu atveju erdvė gali būti 
tuo, kuo buvo formuojantis urbanistiniams senamiesčiams, kur tas pats žodis stereo reiškė: erdvė, 
kietas, standus, tvirtas ir jokio azoto ar deguonies.  
Sveriant istorinių senamiesčių urbanistiką, kur vienoje lėkštėje būtų padėta, kad mūrai labiau 
formuoja pastatus, o kitoje, kad mūrai labiau formuoja erdvę prie pastatų. Galima įžvelgti, kad 
svarstyklės pastarojo naudai. Istoriniuose senamiesčiuose erdvė vienaip ar kitaip yra surakinta- 
langų nišomis, fasadų detalėmis, karnizais, kolonomis ir būtent tai sukuria atmosferą kurioje yra 
saugu būti. 
Pastatas Žygimatų g. 3 (Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmai) niekuo ypatingai neišsiskiriantis 
senamiesčio statinys pagrindiniu fasadu žvelgiantis į Neries upę ir plačias erdves, kiemo pusėje 
tos pačios erdvės „priinkaruotos“- tiek plane tiek pjūvyje yra surakinti tarpusavyje pastatas ir 
erdvė. Projektuojamo pastato korpusai formuoja pleištines erdves, padiktuotas sklypo plano, 
todėl pastatų ir jų formuojamų erdvių surakinimas sprendžiamas sekančiai- gilesnės nei įprastai 
langų nišos, erdvės cilindrai įleisti apie 4 metrus į žemę bei stipriai išreikšti karnizai 
neleidžiantys prie pastato suformuotai erdvei judėti jokiomis kryptimis ir tuo pačiu metu atremti 
į šalia esančią erdvę. 
Taip sukuriama bendrais principais paremta sklype esančio Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmų 
pastato bei projektuojamo viešbučio tūrinė- erdvinė struktūra. 
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Pastatais formuojamos erdvės struktūros schema: 

 
 
ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 
Viešbučio pastas projektuojamas buvusiose Radvilų valdose, šiandien visiškai pasikeitusioje 
posesijinio- perimetrinio užstatymo struktūroje. Sklype, kuriame šiuo metu restauruojami  
Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmai prie pagrindinės sklypą formuojančios Žygimantų gatvės. 
Viešbučiui skirta sklypo dalis- Tiškevičiaus rūmų sklypo gilumoje, tuo pačiu ir čia stovėjusių 
Radvilų rūmų vietoje, kas diktuoja pastato dvilypumą- kiemo statinys ir rūmai tuo pačiu metu.  
Esami restauruojami Tiškevičiaus rūmai tradicinės architektūros, todėl projektuojamas viešbučio 
pastatas tiek ugniasienės tiek fasadų sprendiniuose- plytų mūro architektūros, kas visada savyje 
turi tam tikro antraeiliškumo, neužbaigtumo bei laisvės interpretacijoms. Tuo pačiu plytinės 
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architektūros sprendinys nėra svetimas nagrinėjamai teritorijai: kvartalą formuoja dabartinė 
Vrublevskių bibliotekos (buv. Tiškevičių rūmų) mūrinės architektūros pastatas, kitapus Radvilų 
gatvės erdves formuoja mūrinės architektūros pastatai. Viešbučio fasadai projektuojami geltonų 
apdailinių  plytų mūro, tik cokolinius ir Radvilų gatvės korpuso I a. fasade numatant bučarduoto 
geltono granito apdailą. Fasadų sprendiniai – tradicinės architektūros su išreikštu karnizu. 
Viešbučio stogo danga- cinko skarda, spalva artima tiek kvartale esančių pastatų, tiek Žygimantų 
gatvę bei krantinę formuojančių pastatų stogams. Viena iš projektuojamo viešbučio paskirčių- 
atverti ir parodyti visuomenei šioje vietoje stovėjusių Radvilų rūmų liekanas- išlikusių pamatų 
bei grindinių fragmentus. Tam tikslui didelė dalis pirmo aukšto skiriama archeologinių radinių 
ekspozicijai in sito. Šalia rūmų liekanų rūsio lygyje projektuojami „paskendę“ bokštai- šviesos 
šuliniai rūsio patalpoms apšviesti.  

   
 
SKLYPO SPRENDINIAI 
Skypas formuojamas Žygimatų bei Radvilų gatvėmis bei sklypų Žygimantų g. 2, Radvilų g. 3, 7 
ugniasienėmis. Įvažiavimas į sklypą numatomas tik iš Radvilų gatvės. Iš Žygimantų gatvės 
patekimas numatomas tik pėstiesiems ir dviratininkams.  
Sklypą sudaro trys pagrindiniai elementai- restauruojami Tiškevičių rūmai prie Žygimantų 
gatvės, projektuojamas viešbutis prie Radvilų gatvės bei rekonstruojamas esamas parkas 
Žygimantų ir Radvilų gatvių kampe. Tarp šių trijų elementų projektuojamas aptarnavimo kelias 
tiek viešbučio bei rūmų tiekimui, tiek gasriniam transportui, tiek buitinių atliekų šalinimui. 
Parkas projektuojamas kaip intensyvus želdynas su pavėsine, fontanu bei vijokliniais augalais 
formuojama alėja centre, kurioje gali būti įrengta vasaros lauko kavinė, aptarnaujama iš 
viešbučio restorano, projektuojamo viešbučio Radvilų gatvės korpuso pirmame aukšte. 
 
SKLYPO ERDVIŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS 
Viešbučio korpusų pirmieji aukštai turi skirtingas paskirtis: korpusas prie Radvilų gatvės- 
pagrindinio įėjimo į viešbutį vieta bei restoranas su baru ir galimybė parko pusėje įrengti vasaros 
restoraną- kavinę, tiek prie pastato planuojamoje terasoje- stoginėje, tiek pačiame parke. 
Vidurinio viešbučio korpuso pirmame aukšte numatomas konferencijų centras su patekimu iš 
viešbučio vestibiulio ir iš kiemo, jei konferencijų patalpos būtų naudojamos kitiems renginiams. 
Trečiojo viešbučio korpuso pirmame aukšte numatytos patalpos tik viešbučio gyventojų 
reikmėms bei personalo patekimui į viešbutį aptarnavimui. 
Erdvės tarp korpusų išnaudojamos želdynams bei rūsio patalpų apšvietimui per cilindrinius 
šviesos šuliniu/  bokštus. 
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PĖSČIŲJŲ, BEMOTORIO TRANSPORTO, TRANSPORTO JUDĖJIMO BEI PARKAVIMO 
SPRENDIMAI IR SCHEMOS 
Pėstieji į viešbutį patenka iš Radvilų gatvės, kur numatytas pagrindinis įėjimas į viešbutį, 
restoraną bei parką. Sklype numatytas tik aptarnaujančio transporto judėjimas su patekimu per 
vartus Radvilų gatvėje. Tiek aptarnaujančiam transportui tiek gaisriniam automobiliui sklypo 
gilumoje prie pastato Žygimantų g. 2 ugniasienės projektuojama apsisukimo aikštelė. 
Už nagrinėjamos teritorijos ribų- Radvilų gatvėje siūlomas detaliojo plano sprendinių keitimas 
numatant pakeisti dabar esamą parkavimo sprendimą įrengiant automobilių stovėjimo vietas 
išilgai važiuojamosios dalies tuo pačiu numatant dvipusį eismą Radvilų gatvėje. 
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ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ GRUPIŲ SUTVARKYMO SPRENDIMAI IR KONCEPCINĖ 
SHEMA 
Sklype numatomos kelios želdynų grupės- Radvilų ir Žygimantų gatvių kampe projektuojamas 
parkas. Siūloma išsaugoti ir įkomponuoti 6 esamus medžius (5 liepas ir 1 klevą). Parkas 
projektuojamas kaip intensyvus želdynas pagal ažūrinę tvorą apribotos Lamarko medlievomis. 
Parko viduryje projektuojamas fontanas apsuptas erdviniais rėmais su šviestuvais, apželdintos 
visžalėmis lianomis. Parko erdvės formuojamos gyvatvorėmis numatant takus pasivaikščiojimui 
bei poilsio vietas. Viešbučio pastato rūsio kiemeliai apželdinami visžalėmis lianomis, pirmo 
aukšto lygyje įrengiami alpinariumai. Stogas virš pirmo aukšto apželdinamas šilokų kilimu.  
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APŠVIETIMO SPRENDIMAI 
Projekte numatomi trijų tipų sprendiniai laukui: tai šviestuvai montuojami ant projektuojamo 
pastato fasadų, skirti pastato prieigų apšvietimui bei erdvę formuojančių elementų- karnizų 
apšvietimui. Teritorijoje numatomi dviejų tipų šviestuvai- atramos parko centrinei daliai bei 
šviesos šuliniams apšviesti bei į gruntą montuojami šviestuvai parko augalams apšviesti. 
Viešbučio viduje šviestuvai numatomi tik archeologinės ekspozicijos erdvei ir radiniams 
apšviesti (žr. archeologinės ekspozicijos vizualizacijas). Visi kiti vidaus šviestuvai- pagal 
interjero projektą. 
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MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDIMAI 
Projekte numatoma rekonstruoti teritoriją supančią tvorą (sprendinys pridedamas). Patekimas į 
teritoriją per vartus transporto priemonėmis bei vartelius į parką bei restorano lauko terasą. 
Teritorijoje numatyti suoliukai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai, šviestuvų atramos- tradicinės 
architektūros, neutralaus dizaino. Pavyzdžiai pridedami. 
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Tvoros/vartų sprendinys: 

 
ŽALIŲJŲ / TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, KONCEPTUALŪS 
INŽINERINIAI SPRENDIMAI 
Viešbučio apdailos ir statybos medžiagos – ilgaamžės. Pastatų konstrukcijai naudojamas 
monolitinio gelžbetonio karkasas, o apdailai granitas ir klinkerio plytos ir stiklas. Viešbutis nuo 
saulės įkaitinimo busi apsaugotas architektūrinėmis priemonėmis - išvystytais  karnizais, 
balkonais, pietvakarinėje pusėje planuojama ugniasiene. Stogas nuo perkaitimo apsaugomas 
stoginėmis ir pergola su žaliuzėmis. 
 Planuojama parko erdvė, taip sukuriant komfortabilų mikroklimatą viešbučio gyventojams ir 
lankytojams. Pastato konstrukcijos ir vidaus elementai užtikrins A++ 
energetinio efektyvumo klasę.  
 
SKLYPO IR PRIEIGŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS 
Projektiniuose pasiūlymuose numatoma Radvilų gatvės rekonstrukcija tuo būdu išsprendžiant 
dangų teritorijoje ir už jos ribų suderinamumą bei pritaikymą žmonėms su negalia. Gatvėje 
įrengiamos trumpalaikio stovėjimo vietos ties įėjimu į viešbutį bei parkavimo vietos žmonėms su 
negalia.  
Sklypo dangos numatomos šiurkštaus paviršiaus, kad nebūtų slidus pėstiesiems. Numatomos 
aklųjų juostos šaligatviuose ir link pagrindinio viešbučio įėjimo. Visi dangų paviršiai numatomi 
viename lygyje, be barjerų. Pėsčiųjų ir parko takų paviršius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus 
sudrėkus, ant jo nesikaupia lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako 
paviršiuje neviršija  5mm. Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės išdėstytos už pritaikytos trasos 
(maršruto) ribų.  

 
VIEŠBUČIO PASTATO PASTATO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
Viešbučio pastatas komponuojamas prie pietvakarinės sklypo ribos projektuojant ugniasienę su 
horizontalių bei vertikalių ryšių koridoriais, apjungiančiais tris viešbučio korpusus. Užstatyti 
numatytos teritorijos centrinėje dalyje šiuo metu yra užkonservuotos Radvilų rūmų liekanų- 
pamatų fragmentai, grindiniai. Projekte numatoma fragmentus išsaugoti in situ bei eksponuoti. 
Pirmas pastato aukštas projektuojamas taip kad viešbučio svečiai bei restorano lankytojai patekę 
į pastatą pro Radvilų gatvės pagrindinį įėjimą įžengia į didžiuliu cilindriniu skliautu dengtą 
vestibiulio centrinę dalį, kur visu perimetru įrengtais tilteliais, galima apeiti ir apžiūrėti rūmų 
liekanas. Į rūsį vedančiais laiptais patekti į žemiau pirmo aukšto grindų esančią rūmų menių 
erdvę bei pavaikščioti restauruotu rūmu grindiniu. 
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Viešbučio pirmame aukšte, be archeologinės ekspozicijos, projektuojamas restoranas- Radvilų 
gatvės korpuse, konferencijų centras- viduriniame korpuse bei viešbučio svečių poilsio patalpos- 
tolimiausiame nuo įėjimo pietrytiniame korpuse. 
Pastato rūsyje centrinę dalį užima archeologinės ekspozicijos tūris, apie kurį planuojamos 
viešbučio aptarnavimui skirtos patalpos. Rūsio patalpų apšvietimui numatoma įrengti du 
cilindrinius šviesos šulinius, vienas iš kurių blokuojamas prie I statybos etapu planuojamos 
pastatyti požeminės TP/SP ir kuris tarnaus transformatorių bei kitos TP/SP įrangos įkėlimui/ 
iškėlimui. Požeminė TP/ SP įrengiama I statybos etapu, jos eksploatavimui numatomas įėjimas iš 
tvoros konstrukcijoje įrengtos laiptinės. 
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Rūsio patalpose apie šviesos šulinius projektuojamas viešbučio darbuotojų administracinės 
patalpos, sporto klubas, virtuvės gamybinės patalpos. Viešbučio bei restorano darbuotojams 
numatytas patekimas į persirengimo patalpas per korpuse esančias evakuacines laiptines. 
Viešbučio antrame, trečiame, ketvirtame aukštuose bei mansardoje projektuojami gyvenamieji 
svečių kambariai, dalis iš kurių pritaikyta žmonėms su negalia. Ant antro aukšto stogo įrengiama 
lauko terasa dengta pergola. 
Pastatas projektuojamas monolitinio gelžbetonio konstrukcijos, fasadai pilnavidurių molio plytų. 
Stogo danga- cinko skarda. Virš mansardinio aukšto įrengiama stoginė sauganti pastato stogą 
nuo perkaitimo bei suteikianti stogui senamiečiui būdingą mansardinnio aukšto formą. 
Projekte numatomos elektrą bei vandenį tausojančios inžinerinės sistemos, automatiniai vandens 
čiaupai, vandens sunaudojimą taupančios sanitarinės sistemos, automatiniai- autonominiai 
apšvietimo sprendiniai. 
Viešbučio gyventojų saugiam evakuavimui kiekviename korpuse projektuojamos laiptinės su 
tiesioginiu išėjimu į lauką. Gaisriniam automobiliui numatytas privažiavimas su galimybe 
apsisukti kiemo gilumoje. 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Kiekis Pastabos 

SKLYPAS   

Sklypo plotas 6 011 m2  

Sklypo užstatymo tankumas 46 % 
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo 

tankumas pagal detalųjį planą - 52% 

Sklypo užstatymo intensyvumas 1,2 
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo 

intensyvumas pagal detalųjį planą - 2 

PROJEKTUOJAMAS VIEŠBUČIO 

PASTATAS 
  

Užstatytas plotas 1 880 m2 
Bendras visų pastatų (viešbučio, rūmų, 

pavėsinės) užstatytas plotas – 2 747 m2 

Bendrasis plotas 
7025 m2 

 

Bendras visų pastatų (viešbučio, rūmų, 

pavėsinės) plotas – 8 447,04 m2 

Tūris 34 331 m3  

Kambarių skaičius 90 vnt.  

Aukštų skaičius 4+M  

Pastato aukštis 21,5 m  

PROJEKTUOJAMAS PARKAS   

Parko plotas 1 202 m2  

Apželdinimo plotas 589 m2  

Sutankintos dangos plotas 613 m2  

 
1) Viešbučio kambarių skaičius 90 vnt. bendras kambarių plotas – 3 703,74m. Iš jo studio tipo 
kambarių plotas – 1 116,25m2 (36vnt. vienas numeris ≈  31m2) sudaro 30% kambarių ploto. 
Numerių su atskiru miegamuoju plotas – 2 587,49m2 (54vnt. vienas numeris ≈  47,92m2) sudaro 
- 70% kambarių ploto. 
2) Vestibiulio, registratūros, lagaminų saugojimo patalpos, tualetų plotas – 150,81m2; 
3) Restorano plotas - 300,45m2; virtuvės plotas – 196,60m2; 
4) Administracinių patalpų plotas – 88,98m2; 
5) Konferencijų centro plotas – 139,25m2; 
6) Viešbučio gyventojų poilsio zonos plotas – 122,84m2; 
7) Sporto ir SPA zonos su persirengimo kambariais plotas – 140,32m2; 
8) Darbuotojų persirengimo ir poilsio patalpų plotas – 89,42m2; 
9) Sandėliavimo patalpų, skalbyklos ir kitų pagalbinių patalpų plotas – 152,57m2; 
10) Techninių patalpų plotas – 57,55m2. 
 
PROJEKTINĖS IDĖJOS (PROJEKTO PASIŪLYMO) ĮGYVENDINIMO (STATYBOS) 
KAŠTAI. 
Projektinės idėjos kaštai siūlomi skaičiuoti pagal analogą t.y. su pilnu įrengimu tokio pastato 1m2 
kainuoja  apie 2 900 eur be PVM su archeologine ekspozicija visa suma būtų - 24 000 000 eur be 
PVM. Parko - 500 000 eur be PVM. Sklype esančios transformatorinės demontavimas, naujos 
TP/SP statyba, inžinerinių tinklų iškėlimas - 3 000 000 eur be PVM. 
 


