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URBANISTINĖ IDĖJA 

APLINKA

Planuojamas statinių kompleksas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, Naujamiestyje (kodas 33653), Tauro kalno 

vakariniame šlaite. Kvartalui, kuriame yra sklypas, būdinga architektūrinė įvairovė. V. Kudirkos išklotinę, kurioje 

įsiterpia projektuojamas pastatas, formuoja vėlyvojo modernizmo monumentalus E. Čekanausko projektuotas 

pastatas, V. Kudirkos – Z. Sierakausko kampą - smulkaus mastelio, dekoratyvus pastatas. 

Sklypas ir jame numatomi statiniai gerai matomi iš V. Kudirkos gatvės, o iš pačio sklypo atsiveria miesto panoramos.  

5-6 aukšto lygiuose pradeda dominuoti vizualiniai ryšiai su toliau esančiomis teritorijomis ir objektais – Šeškinės 

kalva, aukštybinių pastatų grupe Konstitucijos prospekte, Naujamiesčio siluetais ir Tauro kalva.

Sklypo teritorijoje šiuo metu išlikusi planinė struktūra, suformuota XX a. : 1958 m. pastatytas administracinis 

pastatas, kieme pastatyti garažai, transformatorinė, kiti inžineriniai statiniai. Esami pastatai nėra registruoti 

Kultūrinių vertybių registre.

Kvartalo,  kuriame yra sklypas, urbanistinė struktūra nėra užbaigta. Gretimame sklype statomas gyvenamųjų 

pastatų kompleksas, šlaito papėdėje vykstanti gamybinių pastatų rekonstrukcija formuoja kvartalą, tačiau jo 

urbanistinė struktūra ties sklypo riba atrodo nesuformuota. Gretimo sklypo gyvenamieji pastatai į projektuojamo 

pastato sklypą atsiveria savo vidine erdve. Kituose greta esančiuose sklypuose  dominuoja Naujamiesčiui būdingas 

perimetrinis užstatymas. Projektuojamo pastato sklypo pietinėje dalyje yra nesuformuotas sklypas, šiuo metu 

veikiantis kaip automobilių aikštelė. 

Atsžvelgiant į kontekstą, galima identifikuoti sklypui būdingą problematiką:

• Pastatų reagavimas į Tauro kalvą, išklotinę V. Kudirkos gatvėje;

• Projektuojamo pastato integralumas teritorijai būdingoje architektūros įvairovėje;

• Pastato reagavimas į V. Kudirkos gatvės ašį ir atsiveriančias panoramas;

• Integralumas urbanistinėje struktūroje - užstatymo morfologijos pritaikymas ir galimybės: formuoti atskirai 

veikiantį kompleksą - pastatą erdvėje, formuoti laisvo planavimo struktūrą ar užbaigti gretimo sklypo 

gyvenamųjų pastatų formuojamą kvartalą?
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URBANISTINĖ IDĖJA 

REGLAMENTAI

Remiantis ,,Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo 

vietų skaičiaus koeficientus schema”  sklypas patenka į 3-čiąją zoną, todėl automobilių vietų skaičiavimui turėtų 

būti taikomas 0.75  koeficientas.

Tikėtini reglamentai pagal Vilniaus miesto bendrojo plano Žemės sklypui taikomus reglamentus ir aplin-

kinius reglamentus dominuojančiam komercinio naudojimo pobūdžiui:

Užstatymo tankis - 80 proc.

Užstatymo intensyvumas -2.

Aukštų skaičius- 5-7.

Pagal galiojantį Vilniaus miesto bendrąjį planą, 

Žemės sklypo naudojimo būdą, sklype galimas:

• Užstatymo intensyvumas gyvenamajai - 1,6

• Užstatymo intensyvumas komercijai - 3

• Aukštingumas iki 35 metrų

Pagal rengiamą Vilniaus miesto bendrąjį planą , 

Žemės sklypo naudojimo būdą:

• Vyraujantis pastatų aukštis - 6 aukštai

• Užstatymo intensyvumas - 2

• Užstatymo tankis - 80 proc.
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Sutartiniai ženklai:

                                                                  *   **                                                                k=min k=max

Automobilių stovėjimo vietų 1-oji zona    0,25 0,50

Automobilių stovėjimo vietų 2-oji zona    0,50 0,75

Automobilių stovėjimo vietų 2-oji zona    0,50 0,60

Automobilių stovėjimo vietų 3-oji zona    0,75     -

Automobilių stovėjimo vietų 4-oji zona    1,00     -

[

                         © VĮ Registrų centras.  NT kadastro, 2016
                         [Gyvenamosios vietovės, savivaldybės ribos];

Atlikta naudojant ESRI® ArcMap  programinę įrangą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS
SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS

KOEFICIENTUS SCHEMA

* 2 ir 3 -ioje zonoje minimalų leidžiamą automobilių stovėjimo vietų
skaičių galima papildomai sumažinti (išskyrus automobilių stovėjimo
vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) ne didesne
kaip 0,25 koeficiento reikšme, už kiekvieną neįrengtą automobilių
stovėjimo vietą mokant Savivaldybės tarybos nustatytą kompensaciją.
** 1, 2 ir 3 zonose, įskaitant ir šiose zonose išskiriamas kvartalų
grupes, gyvenamosioms patalpoms įrengiamoms požeminėms
automobilių stovėjimo vietoms taikomas automobilių maksimalus
stovėjimo vietų skaičiaus koeficientas k max=1.

Parengė:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros
departamentas, SĮ „Vilniaus planas”.                                 

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2  m. ....................................
sprendimu Nr. .............................
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2
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URBANISTINĖ IDĖJA

URBANISTINĖ STRUKTŪRA

Pastatų komplekso tūrine - erdvine struktūra užbaigiamas statomų gyvenamųjų pastatų formuojamas kvartalas.  

Ties sklypo rytine ir pietine riba dviejų tūrių kompozija formuojamas perimetras. Urbanistinė struktūra tęsia 

Aludarių ir V. Kudirkos gatvių išklotinę, uždaro statomų daugiabučių komplekso erdvę bei sukuria dvi sklypui 

vertingas erdves  - vidinio kiemo bei pastato prieigų erdvę pietrytinėje sklypo dalyje, nesuformuotame skype.  

Formuojamas vidinis kiemas išlaiko erdvinę tąsą su gretimame gyvenamųjų pastatų vidine erdve.  Kuriama žalioji 

erdvė – rekreacinė gyventojų erdvė.  Erdvė pastato prieigose kviečia miesto gyventojus į administracinį pastatą, 

formuojamas parkas su išsaugomais medžiais - urbanistinė sociumo niša V. Kudirkos gatvės ašyje. 
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Svarbi urbanistinės koncepcijos ašis - Švitrigailos – V. Kudirkos gatvės ašis, kuri akcentuojama plyšiu tarp tūrių. 

Urbanistinės struktūros kokybės atžvilgiu miestui - tai galimybė pratęsti gatvės perspektyvą į vertingą miesto 

panoramą, todėl pasirinkta atvėrimo, o ne blokavimo principu formuoti tūrių kompoziciją. 
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA IR TŪRINIAI SPRENDINIAI

Pastato kompozicija grįsta urbanistine koncepcija. Pastatai reaguoja į aplinką ir kontekstą. Tūriai lūžta tęsdami 

Aludarių gatvės perspektyvą, kartu atsiveria suformuotai erdvei. Lūždami tūriai leidžia maksimaliai atveria fasadus 

į panoramas, išvengiama vienas į kitą žvelgiančių fasadų, taip kuriant privatumą gyvenamajam pastatui.  Dėl 

aukštuminių pastatų pasukimo formuojamos terasos ant pirmo aukšto stogo. Tūrių kompozicija leidžia atskirti 

viešą urbanistinę erdvę nuo vidininės gyventojų poilsio erdvės, kartu kuriamas socialus ryšys tarp gyventojų, 

miestiečių ir administracinio pastato naudojų - pirmo aukšto administracinė funkcija fasadu atsigręžia į abi 

formuojamas erdves, jas jungia. 
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA IR TŪRINIAI SPRENDINIAI

TEKTONIKA

Teritorijai būdinga įvairios architektūros samplaika, todėl pastato architektūra kuriama vientisa – kompleksiška. 

Pastatas savo masteliu įliejamas į aplinką, pasitelkiant fasadų architektūrinę išraišką ir tūrių skaidymą dvilype 

fasadų tektonika:  reguliariu angų fasadu ir nubyrančiu erkerių fasadu, dengiant erkerius laikančiomis metalinėmis 

konstrukcijomis. Fasadui šešėlį kuria nereguliarus erkerius laikančių konstrukcijų išdėstymas, kuriama aliuzija 

į sklype augančių liepų šakas.  Ši tektonika pritaikoma ir gyvenamajai ir administracinei funkcijai.  Erkeriai 

gyvenamojoje dalyje - tai balkonai ir lodžijos, komerciniame pastate - socialios erdvės: poilsio zonos, pasitarimų, 

susitikimų erdvės,  neformalios darbo vietos. Administracinėje dalyje erkeriais skaidoma vidinė erdvė, atveriami 

vaizdai.
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA IR TŪRINIAI SPRENDINIAI

Koncepcijai svarbi  V. Kudrikos gatvės išklotinė, kylanti Tauro kalvos šlaitu.  Gatvės perimetrą fromuojantis tūris 

reaguoja į šlaitui būdingą laiptuotų pastatų siluetą - pastato fasadas skaidomas laiptavimu. Apatinė tūrio dalis - 

tvirta betono plokščių struktūra ,,lipa” į kalvą ir formuoja pagrindą ją sekančiam stiko fasadui - lengvai struktūrai. 

Stiklo fasade erkeriais kuriamas trimatiškumo įspūdis.  Dėl šio fasado skaidymo pastato mastelis įsilieja į aplinką. 

Erkerių išdėstymas taip pat reaguoja į kontekstą - Aludarių gatvės ašyje tarsi nubyra - atverdami vaizdus į 

perspesktyvą. Laiptuojamas fasadas didina erdvę priešais gyvenamąją projektuojamo pastato dalį.
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PASTATŲ FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

PROGRAMA

Pastatų komplekso kompoziciją sudaro du tūriai, sujungti pirmu aukštu. Pirmame aukšte numatoma dominuojanti 

administracinė - komercinė funkcija, kuri sukurtų gyvybingumą iš V. Kudirkos gatvės bei greta pastato 

formuojamoje erdvėje vidinėje kvartalo dalyje. Vakarinė pirmo aukšto dalis, pastato kampas, skirtas gyvenamajai 

funkcijai, integruojant pirmą aukštą į vidinėje kvartalo dalyje jau esamą gyvenamą dalį. 

Aukštuminiuose tūriuose pastatų funkcijos išsiskiria. V. Kudirkos gatvės perimetrą formuojantis korpusas skirtas 

administracinei - komercinei funkcijai, greta intensyvios gatvės su vaizdu į Naujamiestį. Vidinėje kvartalo dalyje 

esantis tūris skirtas gyvenamajai (ramiai) funkcijai, ilgąja kraštine labiausiai atsiveriantis miesto panoramoms. Toks 

funkcijų išdėstymas paremtas vizualinių ryšių ir triukšmingos gatvės įtaka. Atsiveriančios panoramos ir  ramesnė, 

tylesnė aplinka tapo prioritetu gyvenamąjai pastatų kompleksų daliai, kartu komercinė funkcija kuria V. Kudirkos 

gatvės gyvybingumą. 

GYVENAMASIS KORPUSAS

Gyvenamasis pastatas yra sekcijinis – butai aukštuose išdėstyti aplink laiptų ir liftų bloką, į butus patenkama iš 

holų. Sekcijinė sistema leidžia apjungti butus. Laiptinės ir liftai pasiekia požeminę automobilių saugyklą, todėl 

į butus būtų galima patekti tiesiai iš saugyklos. Projektuojami butai su balkonais, lodžijomis, erkeriais turi ne 

mažiau kaip 3-jų valandų natūralaus apšvietimo. 

ADMINISTRACINIS - KOMERCINIS KORPUSAS

Administracinio pastato schema – laisvo planavimo, vertikalių ryšių branduoliai jungiami prie vakarinio fasado. 

Aukštą galima skaidyti į atskiras patalpas arba biurus.  Laiptinėse ir liftų holuose atsiveria vaizdai į miesto panora-

mas. 

ERDVĖS

Pastatų kompleksų koncepcijoje svarbios bendros erdvės, jų įprasminimas ir funkcijos.  Pastato struktūra fomuoja 

vidinę kiemo erdvę, skirtą gyventojų poilsiui, žaliosioms zonoms. Pastato perimetru kuriama erdvė skirta miestui 

ir komercinei funkcijai. 
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PASTATŲ APDAILA IR MEDŽIAGIŠKUMAS

Kuriant pastato fasadų ir apdailos koncepciją atsižvelgta į kontekstą -  dominuojačių moderno pastatų 

architektūrinę išraišką ir apdailą. Fasadų apdaila derinama su fasado tektonika, siekiama konstrukcijų, formos ir 

apdailos darna, kuriant pastato meninę išraišką.  Pastatų tūriai skaidomi lūžiu bei skirtingomis fasadų sistemomis. 

Tūrių pagrindą sudaro faktūrinių betono plokščių fasadas. Jį seka fasadinė erkerių sistemą, kurią laiko metalinės 

nereguliarios konstrukcijos, kurdamos privatumą gyvenamajame korpuse ir šešėlį administraciniame pastate.  

Fasado spalvos niveliuoja, todėl skaidymas tampa subtilus - per faktūrą. Laikančios metalinės konstrukcijos - 

šviesios, tokiu būdu pabrėžiama nereguliari grafika, primenanti liepų šakas bei dengiamas tamsaus tono stiklas 

tampa artimesnis betono plokščių fasadui.
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TERITORIJOS PĖSČIŲJŲ IR TRANSPORTO SRAUTŲ SPRENDINIAI

Krovininiam, aptarnavimo ir gaisro gesinimo transportui, numatyti norminiai privažiavimų dydžiai. Siūlomos dvi 

gaisrinių automobilių privažiavimo aleternatyvos - per kvatalo erdvę iš vakarinės sklypo pusės arba iš V. Kudirkos 

gatvės šiaurinėje sklypo dalyje. 

Teritorijoje projektuojama požeminė automobilių saugykla su įvažiavimų rytinėje sklypo dalyje/ Numatomos 

antžeminės parkavimo vietos.

Kuriamos pėsčiajam draugiškos erdvės - formuojama vieša urbanistinė erdvė su parku, per kurią gyventojai 

pereina į vidinį kiemą, o miestiečiai patenka į  administracinį pastatą.
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PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJA

Pagrindiniai aspektai :

• atstumai tarp pastatų;

• žmonių evakuacija;

• pastatų gaisrinio skyriaus dydžiai;

• gaisro gesinimo ir galbėjimo darbų reikalavimai, ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti.;

• statinio laikančiųjų konstrukcijų apkrovų išlaikymas.

Projektuojamas gyvenamosios ir komercinės/administracinės paskirties pastatas. Vyraujanti paskirtis – 

administracinė. Pagal pagrindinę paskirtį pastatas priskiriamas pagrindinei P 2.2 funkcinei grupei. Požeminė 

automobilių saugykla priskiriama P.2.7 funkcinei grupei – garažų pastatai.

Pastato konstrukcijoms ir jo apdailai numatoma naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio 

gaisrinio pavojingumo. Statinio konstrukcijų mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi: 

- sudaryti žmonėms saugias sąlygas tą laiko tarpą, per kurį jie priversti būti degančiame statinyje

(pastate);

- padidinti ugniagesių gelbėtojų saugumą, nustatytą laiką apsaugoti pastatą nuo sugriuvimo;

- garantuoti, kad gaisrinės saugos įranga ir kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai nustatytą

laiką galėtų atlikti savo funkcijas.

 Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jo elementų

atsparumas ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo 

ugniai. Atkreiptinas dėmesys į netiesioginį gaisro poveikį, kurį sukelia šiluminio plėtimosi pasekmės: 

konstrukcijos elementų deformacijos ir (arba) suirimas.
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PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJA

Projektuojamame pastate numatytos mechaninės dūmų šalinimo sistemos, įrenginius išdėstant taip, kad 

jų aptarnaujamas spindulys neviršytų 15 m, o neuždūmijamas aukštis būtų ne mažesnis kaip 2,50 m.  

Automobilių saugykloje projektuojama mechaninė dūmų šalinimo sistema. Kiekvienoje L1 tipo  laiptinėje 

viršutiniame aukšte numatomi ne mažesni kaip 1,2 m2 atidaromi langai dūmams išleisti su įtaisu kuris 

neleidžia jam užsidaryti. Laiptinių tambūruose prieš išėjimą iš automobilių projektuojami tambūrai šliuzai 

kuriuose sudaromas papildomas oro viršslėgis – tiekiamoji sistema. Automobilių saugyklos aukšte prieš 

liftus projektuojami tambūrai šliuzai kuriuose sudaromas papildomas oro viršslėgis – tiekiamoji sistema.   \

Gaisro židinio aptikimui ir žmonių saugai užtikrinti  administracinio korpuso bei gyvenamojo korpuso bendrojo 

naudojimo patalpose ir požeminėje automobilių saugykloje numatoma automatinė adresuojama gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų ir temperatūriniais signalizatoriais atsižvelgiant į eksploatavimo 

ypatumus. Gyvenamosiose patalpose (butuose) projektuojami autonominiai gaisriniai signalizatoriai.

Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją iš patalpų. Nustatant evakuacijos kelių apsaugą, 

užtikrinama saugi žmonių evakuacija, atsižvelgiant į evakuacijos kelią išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų 

skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. Durys evakuaciniuose 

praėjimuose atsidaro evakuacijos kryptimi. Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, leidžiamas grindų aukščių 

skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas.
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SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Dalis vertingų medžių rytinėje sklypo dalyje išsaugoma, formuojant erdvę prieš įėjimą į pastatą.  Sklype formuoja-

mas vidinis kiemas, skirtas  gyvenamojo pastato gyventojams. Kieme kuriamos naujos žaliosios erdvės. Reikiamas 

želdynų kiekis užtikrinamas. Projektuojama požeminė automobilių saugykla apželdintu stogu, kurio dalis yra vi-

diniame kieme . Grunto gylis iki projektuojamos požeminės saugyklos konstrukcijų – apie 90 cm, todėl vidiniame 

kieme gal laisvai augti želdiniai. Kieme kuriamos svarbios rekreacinės erdvės : vaikų žaidimų aikštelės, terasos, 

želdinių zonos, bei aptarnavimo infrastruktūros elementai – atliekų saugyklos,  gaisrinės transporto aikštelės.  Ant 

pirmo aukšto stogo formuojamos terasos.
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PASTATŲ KONSTRUKCIJOS

Projektuojamuose pastatuose siekiama atviro, eksponuojamo, estetiškai kokybiško betono paviršiaus, todėl 

ypatingas dėmesys yra skiriamas statinių konstrukcijoms, kurios turi būti  techniškos ir estetiškos. Pastato 

konstrukcinė schema – monolitinis gelžbetoninis karkasas. Monolitinės perdangos plokštės sudaro standžius 

skydus – horizontalias diafragmas, sujungiančias vertikalias laikančias konstrukcijas į vientisą erdvinę sistemą. 

Standumo branduoliai išdėstyti pastatų viduje. Vertikalios lifto šachtos ir laiptinių sienos atlaiko horizontalias vėjo 

apkrovas. Lifto šachtų bei laiptinių sienos su perdangos plokštėmis sujungiamos standžiai. Pastatas suskirstomas 

į korpusus. Korpusų aukštuminė dalis atskirta nuo žemutinės dalies per deformacines siūles. 

PAMATAI

Numatomi gręžtiniai pamatai. Pamatai po kolonomis ir sienomis – poliniai. Automobilių saugyklos grindys 

suprojektuotos kaip jėgos grindys, panaudojant papildomus polius. Gręžininiai pamatai apjungiami monolitiniais 

rostverkais. 

KOLONOS

Kolonų monolitinimui naudojamas savaime besitankinantis ar lengvai tankinamas betonas. Laiptinių, liftų 

šachtų sienos gelžbetoninės monolitinės iš savaime besitankinančio ar lengvai tankinamo betono  ir yra pastato 

standumo branduoliai. 

PERDANGOS

Perdangoms virš +/-0,000 naudojamos “Bubble deck” tipo monolitinio gelžbetonio plokštės iš savaime 

besitankinančio ar lengvai tankinamo betono. Laiptų konstrukcija iš monolitinio arba surenkamo gelžbetonio, 

armuojant armatūra. 

STOGAI

Pastato stogai plokšti, sutapdinti. Stogai numatomi dviejų tipų – plokštieji eksploatuojami ir plokštieji 

eksploatuojamieji apželdinti stogai. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę 

pastato/korpuso hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Lietaus nuvedimas - vidinis. Stoge 

turi būti įrengtos  įlajos. Stogo dangos nuolydis 3,-2,5 proc. Aukštuminių (virš 5 aukštų) pastatų stogų perimetru 

numatyta fasadų aptarnavimo įranga.
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PASTATŲ PAGRINDINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ PRINCIPINIAI SPRENDINIAI

Sklypo teritorija yra integruota į miesto inžinerinės infrastruktūros tinklą. Sklype atvesta elektros, ryšių linijos, 

vanduo, kanalizacija, šilumos tinklai ir dujotiekis. Numatoma naudoti esamus inžinerinius tinklus, kurių techninės 

sąlygos tai leistų.

Patalpų šildymui ir vėsinimui naudojama integruota šalčio sijų ir palanginių žematemperatūrinių radiatorių 

sistema. Vėdinimas per rekuperacinius įrenginius, rekomenduotina naudoti atskiriems aukštams atskirus. 

Transformatorinė perkeliama į požeminę automobilių saugyklą.
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PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI

Sklypo bendrieji rodikliai

Pastatų bendrieji rodikliai

Sklypo užstatymo plotas 1606m²

Intensyvumas 1.95

Tankis 51%

Apželdintas sklypo plotas (m² ir proc.) 940 m²,  30 %

Pastato bendrasis plotas 8600 m²

Antžeminės dalies bendrasis plotas 6080 m²

Administracinės dalies bendrasis plotas 3420 m²

Naudingas administracinės dalies plotas 3001m²

Administracinės dalies žmonių skaičius 330

Gyvenamosios pastato dalies bendrasis plotas 2660 m²

Naudingas gyvenamosios dalies plotas 
(Parduodamų butų plotas) 2394 m²

Butų skaičius 51

Požeminės dalies plotas 2520m²

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius sk-
lype 83

Bendras automobilių stovėjimo nvietų skaičius 
pastato stovėjimo aikštelėse 83

Pastato tūris 33246m³

Aukštų skaičius 7

Pastato aukštis 26,20m
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