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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Planinis sprendimas 

Šiame darbe mes aptariame vis� teritorij�, kuri� iš vakar� ir šiaur�s supa Lvovo gatv�, iš piet� – 
Konstitucijos prospektas, iš ryt� – jau pastatytas Jaunimo centro pastatas. Pagal galiojant� detal�j� 
plan� Lvovo gatv�s šiaurin�je pus�je yra planuojama statyti ne aukštesnius nei 25 metr� aukš�io 
verslo pastatus. Šiame darbe si�lome panaš� užstatymo princip� ir Lvovo gatv�s pietinei pusei, 
priva�ioje nuosavyb�je esantiems sklypams užstatyti. Si�lome prapl�sti park�, esant� tarp 
planuojamo statyti pastato ir Jaunimo centro taip, kad parkas siekt Lvovo gatv�s pastatus ir kaip 
žaliasis plotas t�st�si už Lvovo gatv�s. Kitoje kvartalo zonoje (valstybei priklausan�ioje žem�je) 
planuojama �rengti automobili� stov�jimo aikšteles ir želdynus. Pagal m�s� plan�, kvartale bus 
�rengta maždaug 180 viet� antžemin� automobili� stov�jimo aikštel�, kuri suteiks optimali� 
galimyb� statyti automobilius tiek Konstitucijos prospekto 29 (toliau tekste vadinama K29) pastato, 
tiek ir aplinkini� pastat� darbuotojams bei lankytojams.  

Zona, esanti prieš planuojam� statyti K29 pastato pagrindin� ��jim� yra pakeista palyginus su 
detaliojo plano sprendimu. Automobili� stov�jimo aikštel� planuojama �rengti tik Lvovo gatv�s 
pus�je. Tokiu b�du prieš K29 pagrindin� ��jim� esanti zona bus laisva nuo automobili�, ir 
p�stiesiems, einantiems pastato link atsivers gražus, automobili� nedarkomas vaizdas. Priešais 
pastato pagrindin� ��jim� planuojama �rengti reprezentacin� aikšt�.  

Palyginus su supan�iais sklypais, žem�s paviršius, ant kurio yra planuojama statyti K29, yra 
žemesnis (aplink esanti zona yra maždaug 104 m virš j�ros lygio, o K29 sklypas – maždaug 102 m 
virš j�ros lygio). Tod�l si�lome planuojamo statyti pastato pirmojo aukšto grindis �rengti 104,1 m 
virš j�ros lygio. 

 



Pastato t�rinis sprendimas 

Pastato t�rinis sprendimas remiasi galiojan�iu detaliuoju planu. � Konstitucijos prospekt� yra 
nukreipta pastato 7 aukšt� dalis, � Lvovo gatv� – 9 aukšt� pastato dalis. Pastato planas primena 
kaklaraišt�-varlyt� ir užtikrina, kad didesn� dalis biuro patalp� tur�s nat�ral� apšvietim�. Dirbtiniu 
apšvietimu apšvie�iami tik pastato gilumoje esantys liftai, laiptin�s, tualetai ir pasitarim� patalpos. 
Pastato galin�s sienos yra iš dalies su nuolydžiu, sukuria erdvinius akcentus.  

 

 



 

Pastato plan� aiškinan�ios schemos: 

 

1 schema. Tam, kad daugumoje patalp� b�t� užtikrintas nat�ralus apšvietimas, pastato plotis 
tur�t� b�ti 13,5 m. Atsižvelgiant � detalaus plano apribojimus d�l pastato aukštingumo ir užstatymo 
ploto, pastatas tur�t� b�ti 160 m aukš�io. Tokio dydžio pastatas netelpa šiame sklype.  

 

2 schema. Atsižvelgiant � detalaus plano apribojimus d�l pastato aukštingumo ir užstatymo ploto, 
šiame sklype galima statyti 25 m pastat�. Tokiu atveju nat�ralus apšvietimas bus tik 50 % vieno 
aukšto patalp�. Pastato viduryje lieka labai didelis plotas, kurio niekada nepasieks saul�s šviesa.  



 

3 schema. Tam, kad kuo daugiau patalp� b�t� apšviestos nat�ralia šviesa, si�lome � kaklaraišt�-
varlyt� panaš� plano sprendim�. Šiuo atveju 2/3 aukšto bendrojo ploto bus apšviesta nat�ralia 
šviesa. Patalpos, kurioms nat�rali šviesa neb�tina (liftai, laiptin�s, tualetai ir pan.) yra sutelktos 
dviejose zonose. Atsižvelgiant � pastato ilg� (100 metr�), tai yra optimalus sprendimas.  

 

 

Pastato funkcinis sprendimas 

Pirmame pastato aukšte yra reprezentacinis vestibiulis, � kur� patenkama iš pastato vakaruose 
esan�ios automobili� stov�jimo aikštel�s arba iš pastato rytin�je pus�je esan�io parko. Iš 
vestibiulio patenkama � liftus. Pastato pirmame aukšte yra erdvios nuomai skirtos patalpos, kurias 
galima pritaikyti banko skyriui arba kavinei. Pirmojo aukšto šiaurin�je pus�je yra 15 viet� elitinis 
garažas.  

�



�

Biurams skirtos patalpos yra 2–8 aukštuose. Tipinio aukšto nuomojamas plotas yra 1700–1800 
m2.  

Projektuojamo pastato trijuose r�sio aukštuose yra planuojama �rengti 400 viet� automobili� 
stov�jimo aikštel�, � kuri� automobiliai pateks per du išor�je esan�ius pandusus.  

 

Pastato lauko apdaila 

Pastato šonin�s sienos yra dengtos stiklu, prieš kur� yra �taisyti saul�s švies� ribojantys elementai. 
Ši sistema yra sudaryta iš vertikali� rams�i�, kurie tvirtinami prie stiklo fasado rams�i�, ir skersini� 
rams�i�, kurie tvirtinami prie vertikali� rams�i�.  

 

4 schema. Šoninio fasado plano fragmentas. D�l 1,35 m žingsniu išd�styt� vertikali� rams�i� 
galima �rengti kabinetus 2,7 m žingsniu.  

 

5 schema. Šoninio fasado vaizdo fragmentas. Skersiniai rams�iai yra išd�styti taip, kad kuo 
mažiau uždengt� vaizd�. Kartu skersiniai rams�iai pastatui suteikia individualumo ir išryškina 
pastato t�rin� id�j�.  



Vaizdui pa�vairinti pastato galini� sien� apdaila skirsis nuo šonini� sien�. Galines sienas 
planuojama dengti stiklu su taškiniu tvirtinimu. Tai – viengubas stiklas, už kurio yra balkonai ir 
šilum� išlaikantis stiklinis fasadas. Kad � biurus nepatekt� tiesiogin� pietin� saul� ir siekiant apriboti 
pastato v�sinimo s�naudas, galin�je sienose yra planuojama �rengti balkonus.  

 

Pastato techninis aprašymas 

Pastato laikan�i�j� konstrukcij� yra planuojama daryti iš monolitinio gelžbetonio. Nuo automobili� 
stov�jimo aikštel�s prasidedan�i� kolon� 8,1x9,0 m ir 8,1x8,0 m žingsniai užtikrina optimal� 
pastato formos sprendim�. Pastat� sutvirtina du vertikal�s elementai, kuriuose yra išd�styti liftai, 
laiptin�s ir šachtos. 

Biur� patalpas aptarnauja dvi ventiliacin�s patalpos, esan�ios pastato viršutiniame aukšte. 
Atsižvelgiant � pastato gabaritus – tai optimalus sprendimas, nes dvi ventiliacin�s patalpos leidžia 
naudoti tinkamo ilgio ir skersmens horizontalius vamzdžius.  

 

Parko sprendimas 

� rytus nuo pastato esantis parkas yra planuojamas kaip žaismingas ir spalvingas kraštovaizdis, 
kuris yra tarsi oaz� tarp dideli� keli�, nam� ir automobili� stov�jimo aikšteli�. Parko kraštovaizd� 
kuria pagal perimetr� išd�styti dirbtiniai šlaitai. Pakeltas žem�s lygis sujungia teritorij� � vientis� 
visum�, kartu suformuotos žem�s paviršiaus formos padalina žali�j� plot� ir leidžia skirtingoms 
tikslin�ms grup�ms aktyviai naudotis parku netrukdant viena kitai. Šlait� eil� kerta pagrindin�s 
jud�jimo kryptys – � šlaitus tarsi „�pjauti“ takai. Pakeltas žem�s lygis pasitarnauja ir kaip triukšmo 
barjeras. 

 



Saul�s apšvie�iamoje rytin�je pus�je parkas padalintas � aktyviai naudojamas dalis – �ia 
planuojama �rengti vaik� žaidim� aikštel�, sporto aikšt� ir riedlen�i� aikštel� jaunimui ir pasyvius 
žaliuosius plotus parko viduryje ir pietin�je pus�je. Park� kertan�i� tak� sankryžoje yra trinkel�mis 
klota aikštel�, o parko gilumoje – nedidelis vandens telkinys. 

Statesni šlaitai yra sutvirtinti kr�mais, kurie ne tik žymi parko ribas, bet ir tarnauja kaip tvorel� 
(pavyzdžiui, prie vaik� žaidimo aikštel�s). � pietus nukreipti šlaitai aps�ti veja ir yra mažesnio 
nuolydžio, kad šiltomis vasaros dienomis b�t� malonu pas�d�ti. 

Parko želdyne paliekami jau esantys dideli medžiai, papildomai grup�mis sodinami klevai, kurie 
ruden� nusidažo gražiomis spalvomis, – sidabrinis klevas (Acer saccharinum), žaliažievis klevas 
(Acer tegmentosum), paprastasis klevas (Acer platanoides) „Crimson King“ ir japoninis maumedis 
(Larix kaempferi). 

Planuojama sodinti ir šiuos kr�mus: Tunbergo raugerškius „Green Carpet“ ir „Orange Rocket“, 
žiem� šlaituose akis džiuginsian�ias kryžmišk�sias mikrobiotas, guls�iuosius kaulenius „Horizon“, 
dekoratyvines sedulas „Aurea“. 

Vaik� žaidim� aikštel� bei sporto aikštel�s ir šalia esanti zona išklojama specialia danga 
(pavyzdžiui, „Playtop“). Šioje zonoje yra pastatytos laipyn�s, supyn�s, karusel�s, sporto �rengimai 
ir t. t. Takai ir aikštel� iškloti spalvotomis betono trinkel�mis, o apželdinta zona aps�ta veja. 

 

Bendrieji rodikliai 

Sklypo plotas         6922 m2 

Užstatymo plotas       2320 m2 

Užstatymo tankis       33,5% 

Intensyvumas         2,04 

Pastato statybinis t�ris     59 695 m3 

Pastato bendras plotas     14 106 m2 

Naudingas plotas        12 286 m2 


