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Bendrabutis 

1A planas 2A planas 



Modernizacija 

Bendrabučiai modernizuojami 
pagal Jessica programą, todėl 
pastatų vidus, urbanistinė aplinka 
ir kt. nekeičiama. Langai ir balkonų 
durys visur jau pakeisti. 



Techninė būklė 

• Susidėvėję; 
• Per žemi (0,85 m); 
• Grindys per žemai; 
• Apšiltinus fasadus taps per 

maži; 
• Šalčiui laidus; 
• Atstumas iki lango per 

mažas; 
• Viso 1080 vnt. 
6 balkonai aukšte x15 aukštų  x2 fasadai  x6 bendrabučiai 



Vaizdas nuo Verkių parko 



Pirmi variantai pateikti 
VAUET 

UAB „Šiltas namas“ 



Išvada 

• Pritaria renovacijai. 
• Gali būti gerinama kokybė šiltinant 

fasadus, panaikinant ar paliekant 
balkonus. 

• Pateikta medžiaga nepakankama. 
• Reikia vieningai tvarkyti visus 

bendrabučius. 
• Pateikti vertinti pakartotinai. 

 



Atgarsiai 

• "Niujorko" bendrabučių 
architektūrinė (ne) vertė (13) 

• arch. Matas Šiupšinskas 

http://www.architektusajunga.lt/nuomones/niujorko-bendrabuciu-architekturine-neverte


Atgarsiai 

• Bendrabučių balkonai - 
pūliuojančio sovietmečio paveldo 
žaizdos (papildyta) 



Atgarsiai 

DISKUSIJA - ŠIUOLAIKINĖ 
ARCHITEKTŪRA KAIP KULTŪROS 
VERTYBĖ 
Diskusijoje dalyvavo architektūros 
istorikai, architektai ir 
konstruktoriai: Vaidas Petrulis, 
Rolandas Palekas, Julius Jurgelionis, 
Jurgis Sidaravičius, Liutauras 
Nekrošius, Martynas Valevičius 
 
 



II variantas pateiktas 
VAUET 



Vietoje balkonų šedai* 
su / be  

*Čia šedas yra dekoratyvinė plokštuma, kuri meta šešėlį ir taip primena balkoną 



Esama / renovuota 



Esami / renovuota 



Skirtingos spalvos 



Vaizdai iš viršaus 



Išvada 

• Įtikinamo o sprendimo nepateikta. 
• Reikia išsaugoti urbanistinę 

struktūrą, pastatų tūrius, siluetus, 
fasadų ritmiką. 

• Balkonų šešėliai svarbūs. 
• Balsuota 5 prieš 3, kad balkonų 

atsisakyti galima, bet nebuvo 
kvorumo. 

• Siūloma fasadų estetiką sieti su 
vidaus renovavimo darbais. 
 



III VAUET prašoma: 

• Pritarti fasadų spalviniam ir medžiaginiam 
sprendimui – siūloma akmens masės 450x900 
mm plytelės, baltos (pagrindinės fasadų 
plokštumos ~2450m2) ir juodos (Laiptinės, 
cokolis ir vertikalios plokštumos prie balkonų 
~2220m2).  

• Parinkti vieną iš keturių siūlomų balkonų 
renovavimo variantų. 
 



4 variantai: 

Spalvoto stiklo atitvaros (prancūziški) Saulę uždengiantys stogeliai (šedai) 

Saulės fotovoltinė elektrinė Balkonai iš lengvų cinkuotų 
metalinių konstrukcijų (nauji) 



Kainos 
Bendrabučio 
modernizavimo darbų 
aprašymas 

Remontas Prancūziški Šedai Fotovoltaniniai Nauji 
Esamų balkonų remontas Nuardomi balkonai. 

Montuojami "prancūziški", 
spalvoto stiklo atitvarų 
balkonai  

Nuardomi balkonai. 
Montuojami 
"prancūziški", spalvoto 
stiklo atitvarų balkonai 
su saulės stogeliais 

Nuardomi balkonai. 
Montuojami 
"prancūziški", spalvoto 
stiklo atitvarų balkonai 
su fotovoltaniniais 
elementais 

Nuardomi 
balkonai. 
Montuojami 
lengvų cinkuotų 
konstrukcijų 
balkonai 

Balkonų remontas 939,2 522,0 772,0 941,0 712,0 

Fasado apšiltinimas 1718,2 1718,2 1718,2 1718,2 1718,2 

Šildymo sistema 665,3 665,3 665,3 665,3 665,3 

Elektrotechnikos ir 
automatikos darbai 

397,6 397,6 397,6 397,6 397,6 

Iš viso: 3720,3 3303,1 3553,1 3722,1 3493,1 



Prancūziški 



Šedai 



Fasadai su saulės 
fotovoltine elektrine 



Fasadai su saulės 
fotovoltine elektrine 

• 1 bendrabutis turi 180 balkonų; 
• 1 elemento galingumas ~250W. 



Fasadai su saulės 
fotovoltine elektrine 



Nauji balkonai 

• 1 bendrabutis turi 180 balkonų; 
• Balkonai iš lengvų cinkuotų metalinių konstrukcijų ir presuotų grotelių. 



Nauji balkonai 



Nauji balkonai 



Ačiū už dėmesį 
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