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1. URBANISTINĖ IDĖJA 
 

Projektuojamo pastato sklypas yra 
išskirtinėje ir naujam užstatymui jautrioje 
Vilniaus miesto dalyje: istoriniai sluoksniai 
persipynę su sovietiniu palikimu, 
perimetrinė, senamiesčiui būdinga 
užstatymo struktūra vietomis nutrūksta.  
Tačiau aplinkinė teritorija, nagrinėjant 
nuo Lukiškių aikštės iki Gedimino pilies, 
pasižymi išvystyta, nenutrūkstama viešųjų 
erdvių tinklo sistema, kuri gali būti 
papildyta ir praturtinta dar viena viešąja 
erdve. Atsiradus naujai traukos erdvei – 
parkui ir Boguslavo Radvilos rūmų liekanų 
ekspozicijai projektuojamame viešbutyje, 
kyla prielaidos naujos jungties tarp Neries 
upės ir Gedimino prospekto vystymui per 
Radvilų, Tilto ir K.Sirvydo gatves.  
 
Šiuo metu nagrinėjamo sklypo erdvinė ir 
kompozicinė struktūra yra neaiški, 
išdarkyta pavieniais nevertingais 
inžineriniais statiniais šalia saugomų ir 
rekonstruojamų Jono Juozapo 
Tiškevičiaus rūmų, parko erdvinė-
kompozicinė struktūra nunykusi, nėra 
suvokiamų vizualinių-kompozicinių ašių.  
 
Siūloma užstatymo zona leidžia aiškiau 
suformuoti sklypo erdves. Siūlomo naujo 
tūrio aukštis – ne aukštesnis už foninį 
užstatymą (iki 21 m). Nauja užstatymo 
padėtis planuojama atsižvelgiant į 
Radvilų rūmų liekanų padėtį, siekiant jas 
išsaugoti ir ekspoanuoti bei sukurti ryšį su 
projektuojamu parku.  
 
2. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

 
Pastato architektūrinė raiška pasirinkta rami ir lakoniška, siekiant nekonkuruoti su sklype 
esančiais puošniais Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmais bei projektuojamu parku, o veikiau 
sukurti jiems ramų ir estetišką foną. Nors sklypas yra vientisas ir teritorija suvokiama kaip vienas 
darinys, funkciškai sklypas išsiskaido į keturias dalis: parką, Tiškevičiaus rūmus, viešbučio 
visuomeninę funkciją ir viešbučio privačia funkciją. Šis funkcinis skaidymas atsispindi ir pastato 
architektūroje: pastato dalis su viešąja funkcija per stiklinį vestibiulį jungiasi su labiau privačiai 
(gyvenamajai) funkcijai skirtą tūrį.  
Kartu toks pastato skaidymas kuria Vilniaus senamiesčio erdvėms būdingesnę tūrinę-erdvinę 
kompoziciją bei kuria aiškų funkcijų išdėstymo pastate scenarijų.  
 
Vakarinė pastato dalis pakeliama ant kolonų norint sukurti lengvai visuomenei prieinamą 
erdvę Boguslovo Radvilos rūmų liekanų eksponavimui. Taip pat tokiu būdų išplečiama viešoji 
rekreacinė ir kultūrinė erdvė teritorijoje – ryšys su parku jungia viešąsias teritorijos funkcijas į 
bendrą visumą. Kuriama įdomi, atvira ir skirtingus potyrius siūlanti viešoji erdvė.  
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Pastato tūrių proporcijų skirtingumas kuria senamiesčio užstatymui būdingą kompoziciją ir 
žaismą bei leidžia pastatui susmulkėti, netapti dominuojančiu ir nekonkuruoti su istorinę ir 
kultūrinę reikšmę turinčiais pastatais.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. KONKURSO TERITORIJOJE (SKLYPE) SIŪLOMŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS, 

APIMANTIS IR GRETA NAUJO VIEŠBUČIO PASTATO ESANČIO SKLYPO 
SUTVARKYMO SPRENDINIUS: 

 
3.1. Siūlomas konkurso teritorijos (sklypo) erdvių funkcinis išplanavimas. Funkcinių 
ryšių schema 
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Sklypo funkcinę ir kompozicinę struktūrą siūloma skaidyti į keturias dalis (Tiškevičių rūmai, 
parkas, viešbučio viešoji ir privati dalys) – kartu atinkamai smulkinant ir viešbučio tūrį bei 
sukuriant privatesnio kiemelio jausmą tarp Tiškevičių rūmų ir viešbučio privačios dalies, o tarp 
parko ir viešbučio viešosios dalies – jungtį per viešąsias erdves ir funkcijas.  

 
3.2. Siūlomi pėsčiųjų, bemotorio transporto, transporto judėjimo ir parkavimo 
sprendimai. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo schemos 
 
Pagrindiniai transporto srautai organizuojami iš gana intensyvaus eismo Žygimantų gatvės, 
pro vienpusio eismo Radvilų gatvę. Įvažiavimas ir išvažiavimas į teritoriją planuojamas tik iš 
Radvilų gatvės.  
Atsižvelgiant į pastaraisiais metais suintensyvėjusius Neries krantinių rekonstrukcijos ir pritaikymo 
viešosioms funkcijoms darbus bei parengtą kairiojo Neries kranto rekonstrukcijos projektą, 
darome prielaidas, kad kairysis Neries krantas ties Žygimantų gatve bus intensyviais 
naudojamas pėsčiųjų ir bemotorio transporto, todėl siūlome atsižvelgti į galimybes sukurti 
fizinę jungtį tarp Neries kairiojo kranto ir projektuojamo parko. Urbanistiniu požiūriu tokia jungtis 
padėtų sukurti viešąsias urbanistines jungtis tarp upės ir Gedimino prospekto pro 
projektuojamą parką.  
Atsižvelgdami į užduotį, siūlome parkavimo vietas planuoti už sklypo ribų, teritorijoje įrengiant 
tik laikino sustojimo (drop-off) zonas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklypo viduje eismo srautai 
organizuojami atsižvelgiant į 
užduotyje numatytą 
įvažiavimo į teritoriją vietą. 
Aptarnaujančio, tarnybinio 
ir pan. transporto 
privažiavimas 
organizuojamas išilgai 
projektuojamo pastato, 
dvipusio eismo su 
apsisukimu sklypo rytinėje 
dalyje. Šioje dalyje taip pat 
planuojamas 
aptarnaujančio transporto 
sustojimas. Pietinėje ir 
rytinėje dalyse, aplink 
projektuojamą viešbučio pastatą, planuojama aptarnaujanti zona. Pagrindiniai pėsčiųjų 
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srautai organizuojami iš Žygimantų gatvės, einant pro parką, ir iš Radvilų gatvės. Taip vidinė 
sklypo dalis tampa pagrinde pėsčiųjų zona, kurioje transportas ir bemotoris transportas 
naudojamas epizodiškai, užtikrinant pėsčiųjų saugumą.  
 
3.3. Siūloma dangų koncepcija 

 
Siekiant sukurti vientisą jungtį tarp projektuojamo parko ir pastato, dalis dangų planuojama 
ažūrinės, su apželdintu plotu. Važiuojamoji dalis neakcentuojama, o veikiau “slepiama” 
dangų pagalba: naudojamos nestandartinių matmenų betoninės ir granito trinkelės, 
važiuojamoji dalis išskiriame skirtingų dangų derinimo pagalba.  
Ties pėsčiųjų judėjimo kryotimis numatomi skirtingų dangų susijungimai, parke numatoma 
natūrali skaldos danga su rišikliu.  
 
Pavyzdžiai: 

 
 
3.4. Siūloma želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai. Apželdinimo 

schema.  
 

Esamus geros būklės medžius 
planuojama išsaugoti - jie taptų 
projektuojamo parko dalimi. Planuojami 
nauji žemaūgiai vaismedžiai  
(dekoratyvinės obelys, vyšnios) parko 
žaliosiose zonose siekiant sukurti parko-
sodo įvaizdį. Planuojama šias žaliąsias 
salas apsodinti visžaliais ir mažai 
priežiūros reikalaujančiais augalais, 
daugiausia smilgų rūšies ir pan. 
(miskantais, viksvomis, eraičinais, kt). 
Aplink poilsio saleles, prie pergolos 
planuojama sodinti žydinčius krūmus. 
Palei tvorą planuojama sodinti 
žemaūgių visžalių dekoratyvinių 
spygliuočių ir smilgų kompozicijas. 
Pergola apželdinama vijoklinių tipo 
augalais. Šalia pastato planuojamos 
smilgų ir žydinčių augalų kompozicijos 
(natūralios pievos tipo).  
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Pavyzdžiai: 

    
 

3.5. Siūlomi apšvietimo sprendimai 
 
Numatomi skirtingi apšvietimo scenarijai, priklausomai nuo apšviečiamo objekto funkcinio 
naudojimo: grindiniai šviestuvai numatomi pastato ir pastato pagrindinio įėjimo pašvietimui, 
taip pat važiuojamosios dalies pašvietimui ir atskyrimui tamsiu paros metu. Numatomas 
pastato fasado apšvietimas sieniniais fasadiniais šviestuvais. Parke takų pašvietimui 
numatomi neaukšti stulpeliai, bendram parko apšvietimui numatomi šviestuvai ant atramų. 
Planuojamas dekoratyvinis medžių lajų, augmenijos apšvietimas.  
 
Pavyzdžiai: 
 

 
 
 
 

3.6. Siūlomi mažosios architektūros sprendimai 
 

Kadangi parkas formuojamas laisvu apželdinimu, siekiant sukurti jaukias, kamerines erdves, 
naudojami mažosios architektūros elementai planuojami minimalistinių formų, mažai 
pastebimi.  
Parko erdvėse bei šalia projektuojami pastato planuojami laukui tinkami metaliniai krėslai ir 
suolai. Parko viduryje planuojama lengvų konstrukcijų pergola. Aplink esamą klevą 
numatomas lengvų konstrukcijų suoliukas. Pergoloje planuojamas suoliukas aukštu atlošu. 
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Pavyzdžiai: 
 

 
 

3.7.  Siūlomų esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs 
inžineriniai sprendimai  
 

Siūloma naudoti inovatyvius sprendimus parko augalų priežiūrai: dirvožemyje integruotas jo 
kokybės matavimo sistemas, pogruntinę irigaciją. Siūloma sodinti augalus, prisitaikančius prie 
esamų klimato sąlygų, kuriuos reiktų kuo rečiau laistyti ir kitaip prižiūrėti. Parke siūloma naudoti 
kuo mažiau vejos ir kuo daugiau natūralios augmenijos. Siekiant mažinti karščio salų efektą, 
siūloma išsaugoti kuo daugiau parke esančių medžių, kurie natūraliai kuria pavėsį, bei likusius 
plotus apsodinti žemaūgiais vaismedžiais. 
Didžioji dalis dangų planuojamos ažūrinės, sugeriančios lietaus vandenį. Nedidelis vandens 
telkinys – kojų baseinėlis mažina karščio efektą saulėtą dieną, drėkina orą, gerina 
mikroklimatą bei gali funkcionuoti kaip natūralios faunos pritraukimo elementas. 

 
3.8. Konkurso teritorijos (sklypo) bei jos prieigų atitikimas universalaus dizaino 
principams 
 

Sklypo sprendiniai formuojami taip, kad tiek žmonės su negalia, tiek žmonės su vežimėliais, 
paspirtukais ar dviračiais galėtų laisvai judėti tiek visur sklype, tiek iki įėjimų į pastatą ir jame. 
Bortai ir kiti judėjimą trukdantys elementai teritorijoje neplanuojami. Numatomas įspėjamųjų ir 
vedimo paviršių įrengimas visoje teritorijoje.  
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4. NAUJO VIEŠBUČIO PASTATO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

4.1. Siūlomas funkcinis suplanavimas – schemos.  
 
Projektuojamo pastato rūsyje planuojamos administracinės, techninės, pagalbinės bei 
sporto/SPA patalpos. Pirmajame aukšte: vestibiulis, restoranas, konferencijų centras, 
kambariai ir pagalbinės patalpos. Likusiuose aukštuose – kambariai ir poilsio zonos.  
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4.2. Siūlomi viešbučio darbuotojų ir gyventojų, lankytojų judėjimo srautų 
pasiskirstymo sprendimai. Schema.  
 
Rūsys ir dalis pirmojo aukšto (dalis, esanti arčiau parko ir įėjimo) pastate yra skirti 
administracijai ir lankytojams. Toliau nuo parko ir įėjimo esanti pirmo aukšto dalis ir 
likusieji aukštai skirti gyventojams. Išskiriamas vestibiulis – poilsio zona, jungianti du 
tūrius, kuri gali būti naudojama tiek lankytojų, tiek gyventojų.  
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4.3. Esamų nekilnojamųjų kultūros vertybių respektavimo, numatant jų viešą 
eksponavimą, t. y. prieinamumą visuomenės lankymui ir pažinimui, sprendiniai 
 
Pastato projekte didelis dėmesys skirtas 
Boguslavo Radvilos rūmų liekanų eksponavimui, 
visą pastatą projektuojant taip, kad kuo daugiau 
istorinio sluoksnio būtų matoma pastato 
lankytojams. Dalis liekanų, esančių vakarinėje 
sklypo pusėje, bus prieinama visiems teritorijos 
lankytojams, kadangi šioje dalyje pastatas yra 
pakeltas ant kolonų. Sukuriama jungtis tarp parko 
ir liekanų eksponavimo – jungtis tarp 
visuomeninių, kultūrinių funkcijų.  
Kitą dalį rūmų liekanų, atsidursiančių pastato 
viduje, planuojama atidengti epizodiškai 
lankytojų naudojamose patalpose: restorane, 
vestibiulyje, konferencijų salėje.  
 
4.4. Siūlomas medžiagiškumas 

 
Stogui siūloma dvigubo fasado, keraminių lamelių sistema. Pavyzdžiai: 

 
Feyerabendhaus – miesto rotušės rekonstrukcija, arch.  Peter Schwinde Architekt BDA I München 
Teismo rūmai, arch. Auer + Weber + Architekten I München 
 
Siūloma apdaila – stambios faktūros tinkas, langai sulyginami su fasado plokštuma. 
Pavyzdžiai: 
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Skaidrių saulės baterijų/stiklo 
nuotrauka iš mlsystem.pl 

4.5. Siūlomas esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs 
inžineriniai sprendimai 

 
Siūlomas lango iškišimo į apšiltinamąjį sluoksnį sprendimas, taip mažinant šalčio tiltelius, ir 
šilumos nuostolius. 
 

 
 
 
 
Mažinant stogo prikaitimą, siūlomas dvigubas stogas su keramikinėmis lamelėmis. 

 
Pastato dalyje su stiklo – aliuminio vitrinomis numatomos skaidrios saulės 
energijos baterijos. 
 
 

 
 
 

 
Dušai ir vandens maišytuvai planuojami su sensoriais, taupantys vandens suvartojimą, visas 
pastato apšvietimas projektuojamas išmania LED sistema. 
 
4.6. Siūlomi esminiai konstrukcijų sprendimai (esminės konstrukcinės schemos) 

 
Rūsys projektuojamas iš surenkamų betoninių blokų, kurie remiami ant rostverko. Perdangos 
projektuojamos monolitinės, laikančios sienos mūrijimos. 

 
Laikančios sienos pažymėtos raudonai, išorinės sienos ir koridoriai formuojami iš laikančių elementų. 
 
Pirmame aukšte dalis pastato pakelta, atremta ant masyvių platėjančių kolonų. 
Projektuojami dvišlaičiai stogai, jiems perdengti naudojamos dvitėjės sijos. Viduryje pastato 
numatytas stiklo-aliuminio karkasas.  

Schema iš septynilangai.lt šilumos 
nuostoliai žymiai mažesni langą 
traukiant į apšiltinimo sluoksnį 
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4.7. Siūlomi esminiai inžineriniai sprendimai 
 
Vėdinimui numatoma ventkamerų vieta rūsyje – techninėse patalpose, ortakiai oro paėmimui 
ir išmetimui tiesiami pastogėje ir slepiami lamelėmis. Šildymui ir vėsinimui naudojami šilumos 
siurbliai, numatomas grindinis šildymas, kapiliarinis vėsinimas.  

 
 
4.8. Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai 
 
Privažiavimas prie pastato užtikrinamas ne didesniu kaip 25 m atstumu gaisrinei technikai 
pritaikytomis kelio dangomis. Privažiavimo kelių plotis ne mažesnis kaip 3,5 m. aukštis ne 
mažesnis kaip 4,5 m. Gaisro gesinimas iš išorės numatomas iš ne mažiau kaip dviejų hidrantų (į 
kiekvieno pastato perimetro tašką), esančių žiediniame vandentiekio tinkle, pagal vandens 
tiekėjo pateiktą tai patvirtinantį raštą. Evakuacijos keliuose projektuojamos mechaninės / 
natūralios dūmų ir šilumos valdymo sistemos atsižvelgiant į įrengimo galimybes. 
 
4.9. Projektuojamo pastato atitikimas universalaus dizaino principams 
 
Pastate numatomas bent vienas A tipo tualetas pritaikytas žmonėms su negalia. Pastate 
numatomas judėjimas be jokių kliūčių, angos nemažesnės nei 90cm, slenksčiai nedidesni nei 
2cm, numatomi du liftai, įspėjamieji paviršiai.  
 
4.10. Galimi naujo viešbučio pastato ir greta 
jo esančio parko sutvarkymo įgyvendinimo 
etapai 
 
Numatomi du įgyvendinimo etapai:  pirmu etapu 
būtų statomas viešbučio pastatas su prieigomis,  
antru etapu – įrengiamas parkas. 
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5. KONKURSO TERITORIJOJE (SKLYPE) PROJEKTUOJAMO NAUJO VIEŠBUČIO 
PASTATO IR GRETA JO ESANČIO PARKO SUTVARKYMO BENDRIEJI RODIKLIAI  

 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
 

Pastabos 

I.I. SKLYPAS (Žygimantų g. 3)    

1. sklypo plotas m2 6011  
2. sklypo užstatymo intensyvumas koef. 1,34  
3. sklypo užstatymo tankumas % 38  
3. sklypo apželdinimas % 21  

II. PASTATAI    

1. paskirties rodikliai (viešbučių 
paskirties 7.1 numerių skaičius) 

vnt. 91  

2. bendrasis plotas*: m2 6249,11  
3. naudingas plotas* m2 6249,11  
4. pastato tūris* m3 28400 Su rūsiu ir 

mansarda 5. aukštų skaičius vnt. 1+4+1 
6. pastato aukštis                                                                          m 20,90  
7. energinio naudingumo klasė  A++  

    
 
6. PROGNOZUOJAMO PROJEKTINĖS IDĖJOS (PROJEKTO PASIŪLYMO) ĮGYVENDINIMO 

(STATYBOS) KAŠTAI, EUR 
 
Preliminari projekto statybų kaina skaičiuojama pagal UAB „Sistela“ kainodarą, 
palyginamaisiais ekonominiais rodikliais (2022 04). 
 
Statinio paskirtis NEGYVENAMIEJI 

PASTATAI / Viešbučiai 
Kiekis/ kaina (eur) 

Statinio tūris, m3 Daugiau nei 5000 28400 (su rūsiu) 
Statybos rūšis Nauja statyba  
Statybos kaina su PVM, EUR/kub.m 255.31  
Statinio kainos pataisos rodikliai   
Numatomi padidinti kokybės 
reikalavimai apdailai, grindų 
dangai bei įrangai 

1.2 + 

Numatomi padidinti reikalavimai 
energinio naudingumo klasei (A++ 
klasei) 

1.15 + 

Numatomos ypatingos statybos 
darbų vykdymo sąlygos dėl sklypo 
geologinių ypatumų, 
paminklotvarkos reiklavimų, 
padidėjusių statybvietės išlaidų, kai 
statybos trukmė daugiau vienerių 

1.4 + 
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metų 
Bendra pastato statybos kaina  12 181 340 
 
Sklypas Statybos kaina 

(mato vnt) 
Kiekis projekte  Projekte statybos 

kaina  (eur) 
Pėsčiųjų takai 61970 EUR/1000 m2 1400 m2 86758 
Grindiniai (trinkelės) 105880 EUR/1000 

m2 
400 m2 42352 

Želdiniai 15970 EUR/1000 m2 1300 m2 20761 
Mažosios architektūros 
elementai 

  90000 

Inžineriniai tinklai    
Vandentiekio tinklai 
(d150-200mm) 

240630 EUR/km 0.1 km 24063 

Gaisrinio vandentiekio 
tinklai (d250mm) 

272750 EUR/km 0.1 km 27275 

Ryšių kabelių linijos 15120 EUR/km 0.1 km 1512 
Nuotekų tinklai (d110-
250mm) (lietus ir fekalo) 

244620 EUR/km 0.2 km 48924 

Šilumos tiekimo tinklai* 1248350 EUR/km 0.1 km 124835 
Elektros perdavimo 
kabelių linijos 

110860 EUR/km 0.5 km 55430 

Kainos pataisos rodikliai    
Numatomi padidinti 
kokybės reikalavimai 
dangoms 

1.2 +  

Numatomos ypatingos 
statybos darbų vykdymo 
sąlygos dėl sklypo 
geologinių ypatumų, 
paminklotvarkos 
reiklavimų, padidėjusių 
statybvietės išlaidų, kai 
statybos trukmė daugiau 
vienerių metų 

1.4 +  

Sklypo plano ir inžinerinių 
tinklų kaina 

  876 808 

*Šilumos gavybos būdas priklausys nuo prisijungimo sąlygų ir kitų reikalavimų, čia skaičiuojama preliminari kaina.  
 
 
Bendra projekto preliminari statybos kaina: 13 058 148 eur 
 
 
 


