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BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ 

 

Sklypo 

Sklypo užstatymo plotas 2371,51 

Intensyvumas 1,73 

Tankis 76,23% 

Apželdintas sklypo plotas (kv.m. ir proc.) 880 kv.m, 28,29% 

Pastato/ų 

Pastato bendras plotas 9612,09 kv.m 

Antžeminės dalies bendrasis plotas 5394,49 kv.m 

Administracinės dalies bendrasis plotas 2719,45 kv.m 

Naudingas administracinės dalies plotas 2347,01 kv.m 

Administracinės dalies žmonių skaičius 309 

Gyvenamosios pastato dalies bendrasis plotas 2675,03 kv.m 

Naudingas gyvenamosios dalies bendrasis plotas (parduodamų 

butų plotas) 

2475,53 kv.m 

Butų skaičius 34 

Požeminės dalies plotas 4217,60 kv.m 

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype 127 

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius pastato stovėjimo 

aikštelėse 

- 

Pastato tūris 33838 kūb.m 

Aukštų skaičius 6 

Pastato aukštis 22,5 m 

 

Projektuojami pastatai atitinka sklype keliamiems Vilniaus miesto bendrojo plano 

reikalavimams: 

- nustatytas intensyvumas iki 3 

- aukštingumas iki 35 m.  

Taip pat projekte atsižvelgiama ir į parengto, tačiau dar nepatvirtinto Vilniaus miesto bendrojo 

plano keliamus reikalavimus: 

- intensyvumas iki 2 

- tankis iki 80% 

- foninis aukštų skaičius iki 6 

- aukštingumas iki 35 m. 
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URBANISTINĖ IDĖJA 

 

 

 

Sklype užstatymas formuojamas iš dviejų vientisų, lakoniškos formos tūrių, savo masteliu 

artimų esamam užstatymui. Naujasis užstatymas pratęsia daugiabučių namų Aludarių gatvėje 

užstatymą. Administraciniu pastatu galutinai suformuojama ir užbaigiama istorinė Aludarių 

gatvė. Gyvenamasis pastatas suformuoja vidinę užstatymo liniją ir vidines erdves. Tūriai kuria 

vientisą siluetą kartu su aplinkiniu užstatymu. 
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FORMUOJAMOS ERDVĖS 

 

Nauji gyvenamojo ir administracinio pastatų tūriai suformuoja ir pratęsia vidinį kiemą kartu 

su statomais daugiabučiais namais Aludarių g. Kiemas užbaigiamas viešąją erdve – skveru. 

Vidiniai kiemai prisitaikant prie reljefo terasuojami:  

- statomų daugiabučių pirmo aukšto lygis prasideda nuo 114 m pagal absoliutinę 

atlitudę ir kyla iki 120 m 

- projektuojamo komplekso pirmo aukšto lygis – 124 m 

- skvero lygis – 126 m. 
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VIDINIŲ ERDVIŲ FUNKCIJOS 

 

Projektuojamas užstatymas kartu su esamais pastatais sufomuoja skverą, tinkamą 

projektuojamų pastatų darbuotojams ir gyventojams, taip pat ir gyvenantiems aplinkiniuose 

pastatuose. Miesto panoramos atveriamos iš skvero tarp dviejų suprojektuotų tūrių. Iš 

aplinkinių prieigų pėstieji patenka į žemesniame lygyje nei skveras formuojamą įėjimo į 

pastatus erdvę, pratęsiamą po administraciniu pastatu suprojektuotomis arkadomis. Toliau 

kuriamas uždaras kiemas ir atskirai suformuojama erdvė vaikų žaidimo aikštelei. 
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SUSISIEKIMO SCHEMA 

 

Atkurta Aludarių gatvė į V. Kudirkos gatvę įsilieja ties projektuojamu administraciniu pastatu. 

Įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę formuojamas iš šios gatvelės. Taip 

netrukdoma intensyviai apkrautam esmui V. Kudirkos gatvėje. Iš kietų dangų suformuojamas 

privažiavimas gaisriniams automobiliams iš V. Kudirkos gatvės su apsisukimo kieme. Akligatvis 

valstybinėje žemėje lieka esamų pastatų gyventojų ir lankytojų transportui.  
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STOGO TERASOS 

 

Atsižvelgiant į esamų ir jau suprojektuotų pastatų architektūrą, siluetą, taip pat į reljefą, 

tūriuose iškandamos terasos gyventojams ir biurų pastato darbuotojams.  
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FASADŲ SPRENDINIAI 

 

 

Pirmi gyvenamojo ir administracinio pastato aukštai formuojami ir išskiriami suprojektuotmis 

monolitinėmis, šviesaus betonos arkadomis. Ant šių arkadų paguldomi lakoniški tūriai. Jie 

užbaigiami paaukštintais ir dėl suformuotų terasų dalinai peršviečiamais paskutiniais aukštais. 

Fasadai skaidomi vientisu langų ritmu. Pastatų apdailai pasirenkamas pigmentinis surenkamas 

betonas. Fasadams siūloma gamtiškų atspalvių, šilta fasadų spalva.  
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FUNKCINIS PASTATŲ ZONAVIMAS 

 

L formos plano daugiabutyje vertikalūs ršyiai formuojami pastato viduryje. Laiptinė 

apšviečiama per langą ir projektuojama erdvėje. Liftas atitrauktas giliau į pastato vidurį. Todėl 

laiptinės holas apšviečiamas natūralia šviesa ir erdvus. 

Administracinio pastato planą sudaro vidinis branduolys tūrio viduryje, palei pastato fasadus 

išdėstytos laiptinės ir šviesiausiose zonose suprojektuotos darbo erdvės. Aukštas lengvai 

perplanuojamas, visą paliekant vienam biurui, gali būti skaidomas į du ir daugiau biurų arba 

formuojami kabinetai, juos apjungiant vidiniame bradnuolyje esančiu koridoriumi. 
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GAISRINĖS SAUGOS KONCEPCIJA 

 

Daugiabutyje iš butų žmonės evakuajasi per langu apšviestą laiptinę, pirmą aukštą į lauką. 

Butai formuoja atskirus gaisrinius skyrius, todėl nuo laiptinės turi būti atskiriami 

priešdūminėmis durimis. Biuruose numatomi du evakuaciniai keliai per laiptines. 

Administracinio pastato lankytojai iš kiekvieno biuro evakuojasi per vidiniame branduolyje 

esantį koridorių, kuris sujungia abi laiptines, esančias priešingose pusėse. Iš požeminių aukštų 

žmonės evakuojasi per tas pačias laiptines, pirmame aukšte į lauką.  
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SKLYPO SUTVARKYMAS 

 

Sklype formuojamos kietos dangos su aukštaūgių žolių salomis ir sėdėjimo vietomis. Projektu 

siūloma kiemo erdvę apjungti panašiu sprendiniu su tvarkomu skveru valstybinėje žemėje. 

Vaikų žaidimų aikštelė formuojama iš specialios dangos. Prie esamo reljefo sklypo aukščiai 

pritaikomi šlaitais be atraminių sienučių.  
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PASTATŲ KONSTRUKCIJOS 

Požeminiams aukštams siūloma monolitinio gelžbetonio konstrukcija su laikančiomis 

išorinėmis sienomis ir kolonomis.  

Antžeminiai aukštai turėtų būti statomi iš monolitinio arba surenkamo gelžbetonio. Pirmojo 

aukšto arkados būtų monolitinamos statybos aikštelėje. Administracinio pastato pagrindines 

ko0nstrukcijas sudaro kolonos, laikančios išorinės sienos ir laiptinių standumo branduoliai. 

Daugiabutis gyvenamasis namas projektuojamas su laikančiomis išorinėmis ir vidinėmis 

sienomis. Konstrukcija gali būti gaminama gamykloje iš surenkamo gelžbetonio. Kadangi 

pastatų fasadų apdailai naudojamas pigmentinis betonas,  konstrukcijos gali būti įrengiamos 

kartu su galutine fasadų apdaila tiek gyvenamajame, tiek biurų pastatuose. 

PASTATŲ SPRENDINIAI INŽINERINĖMS SISTEMOMS 

Inžineriniams tinklams formuojamos vertikalios šachtos pastatų vidurinėse dalyse. Aukštuose 

inžinerinia tinklai vedžiojami grindų konstrukcijose ir palubėje. Adminisatracinio pastato 

paskutiniame aukšte numatoma techninė patalpa, taip apsaugant pastato išorę nuo 

inžinerinių tinklų taršos. 


