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1. URBANISTINĖ IDĖJA 
 
Projekte atsižvelgta į Vilniaus urbanistinę, istorinę ir gamtinę struktūrą, bei susiformavusius 
vizualinius ryšius ir vertingus panoraminius apžvalgos taškus. Naujais sprendiniais siekiama pagerinti 
šios miesto dalies įvaizdį, kartu išsaugant ir paryškinant esamą vertingą urbanistinį-architektūrinį-
istorinį vietos charakterį. Šiam tikslui pasiekti, šalia Žygimantų g. išsaugoma esama skvero erdvė. 
Naujas pastatas formuojamas arčiau Radvilų g. tęsiant istoriškai susiformavusį perimetrinio 
užstatymo tipą. Projektuojamas viešbutis - naujos erdvės formantas. Pastatas kuriamas kaip fonas 
esamam Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmų pastatui. 
 

 
 
Schemoje punktyrinė linija - suformuota kvartalo perimetro riba; taškinė linija – nebaigta formuoti 
kvartalo perimetro riba. 
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2. SKVERO IDĖJA 
 
Skveras - tai vieša rekreacinė vieta, kur užkoduota vietos istorija, paveldas, kultūra, menas. Esamoje 
sklypo teritorijos erdvėje sukurti nauji funkciniai ir vizualiniai ryšiai, paslaptinga erdvės atmosfera, 
kelios nedidelės  poilsio zonos užpildytos naujais elementais: šviestuvais, suolais, lapuočiais medžiais, 
veja, krūmais, dekoratyviniais augalais, meniniais objektais,  unikalia lauko ekspozicija - "Radvilų 
gatvės sekretai". Ši rekreacinė erdvė skirta viešbučio gyventojams bei darbuotojams, taip pat 
miestiečiams, bei miesto svečiams. Tai laisvalaikio, poilsio ir archeologinės ekspozicijos pažinimo 
erdvė. Skvero grindinyje atsivėrusios paslaptys ir meniniai objektai skatins lankyti šią vietą įvairiu 
paros ir metų laiku. 
 

  

VP0101 3 - 15 
 



3. ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 
 
Projektuojamas trumpalaikio apgyvendinimo paskirties pastatas, kurio centrinėje dalyje (atriume) po 
stiklinėmis grindimis pristatoma autentiškų archeologinių radinių ekspozicija. Šioje pastato dalyje, 
atskleidžiama nematoma Vilniaus istorijos dalis su ją papildančia šviesos instaliacija ir meniniais 
objektais. Ši viešbučio erdvė  kvies lankytojus atrasti ir pamatyti paslaptingus Vilniaus istorijos 
sluoksnius. 
Naujas statinys - lakoniškas, racionalus, praktiškas, minimalistinės išraiškos. Eksterjeras ir interjeras 
pasižymi išraiškos vienove. Architektūrinė pastato estetika formuojama minimalistiniu principu - 
mažiau yra daugiau. Pastate sukurta patogi patalpų funkcinė struktūra leidžianti kokybiškai veikti 
įvairioms komercinėms veikloms. 
Kuriamas vizualinis ir fizinis ryšys tarp projektuojamo pastato, formuojamo skvero ir Jono Juozapo 
Tiškevičiaus rūmų pastato. 
 

 
 
- . 
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4. KONKURSO TERITORIJOJE (SKLYPE) SIŪLOMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS, APIMANTIS IR GRETA 
NAUJO VIEŠBUČIO PASTATO ESANČIO PARKO SUTVARKYMO SPRENDINIUS: 

 
 
4.1. Siūlomas konkurso teritorijos (sklypo) erdvių funkcinis išplanavimas. Siūlomi pėsčiųjų, 

bemotorio transporto, transporto judėjimo bei parkavimo sprendimai. 
 
Motorizuoto transporto įvažiavimas į sklypą projektuojamas pagal detaliojo plano sprendinius - iš 
Radvilų g. Įvažiavimas skirtas tik specialiųjų tarnybų ir aptarnaujančiam transportui, numatant 
galimybę tik atvažiuoti, laikinai sustoti, apsisukti ir išvažiuoti. Sklype automobilių stovėjimo vietos 
neprojektuojamos (viešbučio darbuotojų bei lankytojų automobilių stovėjimas nesprendžiamas šio 
konkurso apimtyje). 
Pėsčiųjų ir dviračių patekimas projektuojamas iš Žygimantų ir Radvilų gatvių. 
 
Pagrindinis įėjimas (1) į pastatą projektuojamas iš Radvilų gatvės. Papildomas įėjimas (2) į pastatą 
projektuojamas ašyje su esamu kiemo įėjimu į Tiškevičiaus rūmų pastatą. Techninis - evakuacinis 
įėjimas į pastatą (3). 
 
Žygimanto / Radvilų gatvių kampe projektuojamas skveras.  
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Negyvenamas pastatas (sandėlis) 12F1p 1094-0492-7128 griaunamas. 
Negyvenamas pastatas (kontrolės postas) 15H1p 1094-0492-7156 griaunamas. 
Negyvenamas pastatas (transformatorinė) 14P1p 1094-0492-7160 perkeliamas į naują požeminę 
transformatorinę. 
Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmai (kultūros vertybių registro kodas 1087) 1D2p 1094-0492-7017, 
neįeina į šio konkurso apimtį, pastatui jokie pasiūlymai neteikiami. 
 
 
4.2. Siūloma dangų koncepcija. 
 
Siūloma dekoratyvinio betono danga. 
Apželdintas plotas atitinka detaliojo plano reikalavimus (ne mažiau nei 15%). 
Skveras formuojamas minimalistiniu principu. 
 
 
4.3. Siūlomi želdinių ir želdinių grupių sutvarkymo sprendimai. 
 
Maksimaliai išsaugomi sklype esantys medžiai. Numatoma teritoriją papildyti lapuočiais medžiais, 
veja, krūmais, dekoratyviniais augalais. 
 
 
4.4. Siūlomi apšvietimo sprendimai 
 
Siūloma teritorijos apšvietimo koncepcija susidedanti iš trijų apšviestų elementų: 

- skvero; 
- Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmų pastato; 
- projektuojamo viešbučio pastato. 

 
 
4.5. Siūlomi mažosios architektūros sprendimai 
 
Teritorijoje numatomi šviestuvai, suolai, fontanas, lauko ekspozicija "Radvilų gatvės sekretai" (stiklu 
dengtos duobės grindinyje su archeologiniais meniniais objektais). 
 
 
4.6. Siūlomų esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs inžineriniai 

sprendimai (jeigu tokie sprendiniai numatomi) 
 
Siūloma naudoti vietines statybos ir apdailos medžiagas. Pagal poreikį gali būti kaupiamas lietaus 
vanduo (rūsyje įrengiamoje talpoje), įrengiami saulės elektros elementai iš gatvės nematomoje 
(atriumo) pastato stogo dalyje, įrengiama geoterminio šilumos siurblio sistema. Siūlome naudoti 
efektyvias, mažai energijos naudojančias, netaršias inžinerines sistemas. 
 
Esama transformatorinė perkeliama į naują požeminę transformatorinę. Patekimas į 
transformatorinę numatomas tiesiai iš lauko pro liuką, taip pat iš viešbučio rūsio patalpų. Užstatymo 
zonoje esančias požemines inžinerines komunikacijas numatoma perkloti į projektuojamą kolektorių. 
 
 
4.7. Konkurso teritorijos (sklypo) bei jos prieigų atitikimas universalaus dizaino principams 
 
Sklypo teritorijos formavimo sprendiniai atitinka universalaus dizaino principus. 
  

VP0101 6 - 15 
 



5. NAUJO VIEŠBUČIO PASTATO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS: 
 
5.1. Siūlomas funkcinis suplanavimas 
 
Rūsyje projektuojama: 

 

 
Koridoriai, laiptinės, liftai 

 
Radvilų rūmų archeologija 

 
Darbuotojų patalpos 

 
Pagalbinės, ūkio, techninės patalpos 

 
Požeminis inžinerinių tinklų kolektorius, požeminė transformatorinė 

 
Pirmame aukšte projektuojama: 

 

 
Vestibiulis, poilsio zona, registratūra, koridoriai, laiptinės, liftai 

 
Administracinės patalpos 

 
Konferencijų salė 

 
Restoranas su virtuve 

 
Lankytojų WC 

 
SPA zona su persirengimo kambariais 

 
Pagalbinės patalpos 
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Antrame aukšte projektuojama: 

 

 
Koridoriai, laiptinės, liftai 

 
Viešbučio numeriai: 
Studio tipo numeriai (10 vnt.) Numeriai su atskiru miegamuoju (22 vnt.) 

 
Pagalbinės patalpos 

 
Trečiame aukšte projektuojama: 

 

 
Koridoriai, laiptinės, liftai 

 
Viešbučio numeriai: 
Studio tipo numeriai (10 vnt.) Numeriai su atskiru miegamuoju (22 vnt.) 

 
Pagalbinės patalpos 

 
Ketvirtame aukšte projektuojama: 

 

 
Koridoriai, laiptinės, liftai 

 
Viešbučio numeriai: 
Studio tipo numeriai (10 vnt.) Numeriai su atskiru miegamuoju (22 vnt.) 

 
Pagalbinės patalpos 
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Mansardoje projektuojama: 

 

 
Koridoriai, laiptinės, liftai 

 
Viešbučio numeriai: 
Numeriai su atskiru miegamuoju (14 vnt.) 

 
Pagalbinės patalpos 

 
Viso suprojektuota 110 viešbučio numerių. 
 
 
5.2. Siūlomi viešbučio darbuotojų ir gyventojų, lankytojų (žr. konkurso sąlygų 3.5 punktą) 

judėjimo srautų pasiskirstymo sprendimai. 
 
Rūsio patalpos skirtos darbuotojams. 
Pirmas aukštas skirtas viešbučio gyventojams ir lankytojams (konferencijos, restoranas, SPA), bei 
darbuotojams (administracijai). 
Antras, trečias, ketvirtas ir mansardinis aukštai skirti viešbučio gyventojams. 
 
 
5.3. Esamų nekilnojamųjų kultūros vertybių respektavimo, numatant jų viešą eksponavimą, t. y. 

prieinamumą visuomenės lankymui ir pažinimui, sprendiniai. 
 
Boguslavo Radvilos rūmų liekanos (pagal pateiktą archeologiją) integruojamos į pastatą ir 
eksponuojamos pagrindiniame pastato hole po stiklinėmis grindimis. 
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5.4. Siūlomas medžiagiškumas. 
 
Architektūrinės išraiškos priemonės derinamos prie esamos aplinkos. 
Siūloma pastatų apdailai naudoti patvarias ilgaamžes apdailos medžiagas. 
 
Pastato Išorė: 
- Sienų apdaila – keraminės plytos, betonas. 
- Stogo danga – metalo skarda. 
 
Interjeras 1 aukštas ir holas - atriumas: 
- Pirmo aukšto patalpų apdaila - betonas. 
- Atriumo sienos - keraminės plytos. 
- Holo grindys stiklinės, po jomis eksponuojamos Boguslavo Radvilos rūmų liekanos. 
 
Interjeras 2.3.4 aukštai, mansarda: 
- Viešbučio numerių, koridorių apdaila parenkama pagal naudos ir kaštų kriterijus. 
 
Interjeras rūsys: 
- Rūsio patalpų apdaila parenkama pagal naudos ir kaštų kriterijus. 
 
 
5.5. Siūlomas esminių žaliųjų / tvariųjų sprendinių panaudojimas, konceptualūs inžineriniai 

sprendimai (jeigu tokie sprendiniai numatomi) 
 
Siūloma naudoti vietines statybos ir apdailos medžiagas. Pagal poreikį gali būti kaupiamas lietaus 
vanduo (rūsyje įrengiamoje talpoje), įrengiami saulės elektros elementai iš gatvės nematomoje 
(atriumo) pastato stogo dalyje, įrengiama geoterminio šilumos siurblio sistema. Siūlome naudoti 
efektyvias, mažai energijos naudojančias, netaršias inžinerines sistemas. 
 
 
5.6. Siūlomi esminiai konstrukcijų sprendimai (esminės konstrukcinės schemos) 
 
Mišri konstrukcijų schema – gelžbetoninis karkasas su laikančiomis gelžbetonio ir/ar mūro sienomis. 
Karkasas gali būti surenkamas, surenkamas-monolitinis, arba monolitinis pagal užsakovo 
pageidavimus ir ekonominius skaičiavimus. Perdangos - surenkamos gelžbetonio plokštės ir/ar 
gelžbetonio monolitas. Pamatai – parenkami pagal geologijos duomenis. 
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5.7. Siūlomi esminiai inžineriniai sprendimai 
 
Vėdinimas 
- Vertikaliai - šachtos prie liftų. 
- Horizontaliai – virš pakabinamų lubų. 
- Oro kondicionavimo įranga mansardoje atvirai vėdinamoje patalpoje (ant projektuojamo pastato 

stogo inžinerinė įranga nenumatoma). 
 
Buitinės nuotekos. 
- Dalis 1 aukšto kolonų konstruktyvinės, kitos skirtos inžinerijai paslėpti. 

 
Lietaus nuotekos. 
- Dalis 1 aukšto kolonų konstruktyvinės, kitos skirtos inžinerijai paslėpti. 

 
 
 
5.8. Siūlomi esminiai gaisrinės saugos sprendimai 
 
Evakavimas(is): 
- Iš kiekvieno aukšto yra du evakavimo(si) keliai (laiptinės). 
 
Medžiagos: 
- Konstrukcijoms bus naudojamos gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančios medžiagos ir 

sprendimai. 
- Apdailai bus naudojamos gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančios medžiagos ir sprendimai. 
 
Privažiavimai gaisriniams automobiliams: 
- Projektuojamas motorizuoto transport įvažiavimas į sklypą. 
 
 
5.9. Projektuojamo pastato atitikimas universalaus dizaino principams 
 
Pastato planavimas atitinka universalaus dizaino principus. Visuomeninės patalpos pritaikytos 
žmonėms su fizine negalia. 
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5.10. Galimi naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo įgyvendinimo etapai. 
 
Konkurso užduotyje nėra nurodytų viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo 
įgyvendinimo etapais reikalavimų, todėl konkretūs sprendiniai nenumatomi. 
Galimi įgyvendinimo variantai atitinkantys LR statybos teisės aktų reikalavimus. 
 
 
 

 
Vizualizacija - holas atriumas 
 
  

VP0101 12 - 15 
 



6. KONKURSO TERITORIJOJE (SKLYPE) PROJEKTUOJAMO NAUJO VIEŠBUČIO PASTATO IR GRETA JO 
ESANČIO PARKO SUTVARKYMO BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI. 

 
 

Konkurso teritorijos (sklypo) plotas 6011 m² 

Sklypo užstatymo intensyvumas 1,3 
(7888,57 m²) 

Sklypo užstatymo tankis 0,5 
(3015,84 m²) 

Projektuojamo pastato antžeminis plotas 6471,53 m² 

Projektuojamo pastato 
požeminis plotas 

Boguslavo Radvilos rūmų liekanos 480,67 m² 

Viešbučio pagalbinės techninės patalpos 602,35 m² 

Požeminis inžinerinių tinklų kolektorius 211,44 m² 

Požeminė transformatorinė 144,00 m² 

Projektuojamo pastato tūris antžeminės dalies 40115 m³ 

Projektuojamo pastato tūris požeminės dalies 4943 m³ 

Požeminio inžinerinių tinklų kolektoriaus, požeminės transformatorinės tūris 1590 m³ 

Pastato aukštų skaičius 4 + M 

Pastato aukštis Iki kraigo 20,99 m 
(113,99 m) 

Iki karnizo 15,60 m 
(108,60 m) 

 
Užstatymo rodikliai atitinka detaliojo plano sprendinius. 
 
 
 
7. PROGNOZUOJAMO PROJEKTINĖS IDĖJOS (PROJEKTO PASIŪLYMO) ĮGYVENDINIMO (STATYBOS) 

KAŠTAI, EUR. 
 
Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai. XXXIV. pagal 2020 m. 
spalio mėn. (UAB „SISTELA“) 
 

1. STATINIŲ IR JŲ DALIŲ STATYBOS BEI ĮRENGIMO KAINA 
      
 Paskirtis: Viešbutis    
 Numatomas pastato tūris: 45 058,00 m³   
 Statybos rūšis: Nauja statyba    
 1 m³ statinio kaina EUR 202,39 €/m³   
 koeficientas - Padidinti kokybės 

reikalavimai naujos statybos 
pastato (statinio) apdailai, 
grindų dangai, bei įrangai 1,20    

 Statybos skaičiuojamoji kaina 
EUR: ,  10 943 146,34 € 

      
 Paskirtis: Grindiniai    
 Numatomas statinio plotas: 2017,00 m²   
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 Statybos rūšis: Nauja statyba    
 1 m² statinio kaina EUR 81,57 €/m³   
 koeficientas - Kai grindiniai iš 

akmens trinkelių 1,65    
 Statybos skaičiuojamoji kaina 

EUR:   271 469,04 € 
      
 

Paskirtis: 
Želdiniai – veja, medžiai, 

krūmai    
 Numatomas statinio plotas: 1216,00 m²   
 Statybos rūšis: Nauja statyba    
 1 m² statinio kaina EUR 12,30 €/m³   
 Statybos skaičiuojamoji kaina 

EUR:   14 956,80 € 
      
2. STATINIŲ GRIOVIMO DARBŲ KAINA 
      
 

Paskirtis: 

Negyvenamosios (kitos) 
paskirties pastatai: 

(sandėlis) 12F1p 1094-0492-
7128 

(kontrolės postas) 15H1p 
1094-0492-7156 

(transformatorinė) 14P1p 
1094-0492-7160    

 
Konstrukcija 

Plytų mūro, mišrių 
konstrukcijų    

 Numatomas pastato tūris: 800,00 m³   
 Statybos rūšis: Statinio griovimas    
 1 m² statinio kaina EUR 12,30 €/m³   
 Statybos skaičiuojamoji kaina 

EUR:   9 840,00 € 
      
3. STATYBVIETĖS (ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO IR VALDYMO) IŠLAIDOS 
      
 nuo 1 + 2 9 % 1 011 547,10 € 
      
4. STATINIŲ IR JŲ DALIŲ STATYBOS BEI ĮRENGIMO KAINA + STATYBVIETĖS IŠLAIDOS 
      
 1. + 2.+ 3   12 250 959,28 € 

 
PASTABOS: 
Inžinerinių tinklų statybos kaina nevertinama. 
Inžinerinių tinklų požeminio kolektoriaus ir požeminės transformatorinės statybos kaina 
nevertinama. 
Mažosios architektūros ir meninių objektų kaina nevertinama. 
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8. PASTABOS 
 

Siūlomo projekto įgyvendinimui reikalingas „Teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto g.“ detaliojo 
plano koregavimas – reikia koreguoti skirtingų režimų (ribos) sprendinį. 
 
 
 
 

 
Vizualizacija: vaizdas iš Radvilų g. 
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