
A klasės biurų kompleksas
Konstitucijos pr. 29, Vilniuje

Situacijos schema 1:2000

Urbanistinė idėja- viešųjų erdvių struktūra ir pėsčiųjų ryšiai kaip miesto kompozicinė ašis.

Analizuojama teritorija yra centrinėje  miesto dalyje ir patenka į istorinį Šnipiškių priemiestį, kuris formavosi jau nuo XVI a. prekybinių 
traktų kryptimi. Istoriniai traktai – prekybiniai keliai, kurių sankirta ir nulėmė Vilniaus miesto atsiradimą, viešųjų erdvių dislokaciją, miesto 
struktūrą. Taigi, žmonių judėjimo kryptys, kaip ir supanti aplinka (reljefas, upė) lemia miesto formą – kompoziciją. 

Vilniaus centre, dešiniajame Neries krante, dominuojanti urbanistinė (kompozicinė) ašis yra Šnipiškų bulvaras, istoriškai buvęs prekybiniu 
keliu, vedančiu į Ukmergę ir kitus miestus. Vėlesnėje mieto raidoje dabartinis Šnipiškių rajonas įaugo į miestą, o vėliau atsidūrė ir jo cen-
tre. Nagrinėjama urbanistinė ašis (ypač praplėtota XX a. paskutiniais dešimtmečiais) jungia istoriškai susiformavusias ir išbaigtas viešąsias 
erdves (aikštes, skverus). 

Naujojo miesto centro, dešiniojo Neries kranto, vystymasis, visuomenės  interesai jame įtakoja  naują žmonių migracijos kryptį iš senosios 
miesto centro dalies ir atgal. Ši kompozicinė ašis, besidriekianti nuo Žaliojo tilto naujojo Nacionalinio stadiono link, jungia virtinę esamų ir 
projektuojamų, bendramiestinių ir lokalių viešųjų erdvių. 

Bendramiestinės: Šnipiškių bulvaras, Europos aikštė, Neries krantinėje planuojamas Modernaus meno centras, Šeškinės ozas, statomas 
Nacionalinis stadionas. Lokalios: Hansa banko ir „Pirmųjų kregždžių“ ties Lietuvos dailės galerija viešosios erdvės.

Projektuojamas sklypas dislokuotas miesto kompozicinės – migracinės ašies neišvystytos tąsos teritorijoje, kuri yra trūkstama pėsčiųjų 
ryšių grandis tarp Šeškinės, būsimojo stadiono, išvystyto Šnipiškių bulvaro ir Senojo miesto centro.

PASTATAS projektuojamas taip, kad pabrėžtų ir darniai įsilietų į esamą urbanistinę struktūrą – kompozicinę / migracinę ašį. Objektą supan-
ti teritorija planuojama taip, kad  būtų optimaliai organizuojami bendramiestiniai bei lokalūs pėsčiųjų srautai. Paliekant galimybę bei 
įtakojant gretimų teritorijų architektūrinių - urbanistinų transformacijų charakterį siekiant optimalaus – darnaus miesto centro išvystymo.

Suprojektuotas žaliasis SKVERAS - tarytum trūkstama grandis tarp Neries šlaito ir upės senvagės parko žaliųjų erdvių. Jis harmoningai 
įsilieja ir papildo miesto želdinių struktūrą. 
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Vaizdas nuo Geležinio Vilko gatvės

Vaizdas nuo TaurakalnioVaizdas nuo Geležinio Vilko transporto žiedo

Esami pastatai

Planuojami pastatai
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Didelis fasadų plotas didina energijos nuostolius
Kompaktiška pastato forma.
Mažesnės energijos sąnaudos

Lanksti pastato 
išplanavimo schema 
suteikia galimybę 
aukštą pritaikyti 
įvairiems nuomininkų 
poreikiams

Pasažas sujungia pastatą su pėsčiųjų takais ir 
rekreacine zona

Vizualiniai ryšiai tarp skirtingų aukštų, biuro 
padalinių.
Akustiniai paviršiai ant laiptinių sienų, balkonų, 
lubų minimalizuoja triukšmą

Pastatas apsaugotas nuo saulės 
spindulių pertekliaus, tačiau 
išlaikomas vizualumas

Maksimalus dienos šviesos patekimas į pastato 
vidų

Kuriama nauja viešoji erdvė
Viešosios ervės projektavimo koncepcija:
Projektuojamas pastatas bei jo prieigos komponuojamos 
taip, kad optimaliai (darniai) suorganizuotų aplinkines 
erdves. Pastatas kaip ekranas sulaiko oro bei triukšmo 
taršą, sklindančią nuo didelio transporto mazgo, ribojančio 
vakarinę sklypo pusę. Todėl pastato aptarnavimas bei 
patekimas į automobilių stovėjimo aiksteles projektuoja-
mas iš transporto mazgo (ŠV) pusės. Pietų bei rytų pusėje 
numatoma viešoji erdvė, orientuota į žmogaus poreikius: 
projektuojama kavinė, želdiniai, sporto bei vaikų žaidimo 
aikštelės. Projektuojamo pastato tūris žeminamas planuo-
jamo skvero link.

Projektuojamas sklypas yra neišvystytoje šiaurės 
vakarinėje Konstitucijos prospekto dalyje. Teritorijos 
užstatymo charakteris analizuojamas viso plėtojamo 
Vilniaus centro kontekste. Dešiniojo Neries kranto 
bei Konstitucijos pr. užstatymas nuo pat pradžių 
planuojamas kaip įvairių funkcijų statinių ir viešųjų 
erdvių visuma. Šiaurinė Konstitucijos prospekto 
išklotinė pradėta formuoti nuo savivaldybės ir „euro-
pos daugiafunkcinio komplekso“, ribojančių naująją 
Europos aikštę, kvartalo. 
Europos aikštė susieta pėsčiųjų ryšiais su upės kran-
tine, istoriniu miesto centru bei planuojamu tankaus 
užstatymo miesto centru Šnipiškėse. 
Analizuojamas kvartalas ribojasi tiek su Neries 
krantinės šlaito urbanizuojama struktūra (pietuose), 
tiek su upės senvagės parku (šiaurėje), todėl pro-
jektuojama nauja, viešoji erdvė (aikštė/skveras) su-
kuria betarpiškus pėsčiųjų ryšius tarp jų.
Suprojektuotas skveras išnaudoja esamą 
infrastruktūrą (analogišką Europos aikštei), 
užtikrinančią žmonių srautus: viešojo transporto 
stoteles, požeminę pėsčiųjų perėją, susiklosčiusius 
pėsčiųjų migracinius koridorius.

1. Kuriama nauja viešoji erdvė- 
aikštė/ skveras
2. Europos aikštė
3. Skulptūra ‘‘ Laisvės kelias’’
4. Pėsčiųjų pasažas/ atriumas
5. Neries senvagės parkas
6. Sakūrų sodas ties NDG
7. Planuojamos viešosios erdvės 
ties MMC
8. Planuojama viešųjų erdvių sis-
tema Neries pakrantėje

Erdvinį charakterį 
formuojantys kontūrai

A Viešojo transporto
stotelė

Pėsčiųjų ryšiai

Pėsčiųjų ryšiai/ istorinio 
Ukmergės kelio trasa

Požeminė perėja

Vaizdas nuo Konstitucijos pusės

Vaizdas nuo Konstitucijos prospekto Vaizdas nuo Saltoniškių gatvės

Sklypo planas 1:500



Pagrindinė projektuojamo pastato idėja- organiška 
geometrinė pastato forma. Biurų pastato forma padik-
tuota esamos urbanistinės situacijos bei vietos pačiame 
skype ir jį supančio parko. Tai vienatūris objektas, pastatas 
talpinantis savyje intelektualines žinias, idėjas, technologi-
jas. Kompleksiškumas, funkcionalumas, racionalumas- tai 
pagrindiniai kriterijai, kuriais buvo vadovautasi kuriant šį 
pastatą. Nemažiau svarbus elementas- rytinėje pusėje for-
muojamas parkas, viešoji žalioji erdvė. Šis žaliasis audinys 
nenutrūkstamai įsipina ir į projektuojamą objektą. Pirmojo 
aukšto išplanavimas leidžia žaliajam audiniui pratekėti po 
pastatu. Vizualiai išplečiamos pėščiųjų takų, bei parko ribos. 
Pastato orientacija šiaurės – pietų kryptis. Projektuojamas 
dvigubas fasadas – apsaugo biurų darbuotojus nuo trans-
porto mazgo sukialemo triukšmo, bei naudojamas biurų 
patalpų ventiliacijos tikslais. Išraiškingas fasadas orentuo-
tas (gerai apžvelgiamas) į naująją dinamiškai besivystančią 
Vilniaus centro dalį.

Atsižvelgiant į Vilniaus rinkos poreikius, yra galimybė 
suprojektuoti  vidutiniškai 450 m2 ploto biurai tipiniui 
nuomininkui. Biurų patalpos suskaidytos priešgaisrinėm 
laiptinėm, liftų šachtom. 

žiemos metu natūrali ven-
tialiacija be drastiškų 
temperaturų skirtumų

vasaros metu  terminė cirkuliacija 
pašalina karšto oro perteklių

išorinis fasadas apsaugo nuo saulės 
perkaitinimo

stacionarios vertikalios luvretės apsaugo 
nuo nepageidaujamų saulės spindulių 
iš pietų pusės, užtikrina optimalų di-
enos šviesos patekimą, mažėja elektros 
sąnaudos

mini konvektorius

CTS- centrinė terminė sistema
CTS sistema automatiškai reguliuoja 
šviežio oro pritekėjima tiek darbo, tiek 
nakties (vėdinimas) metu

akustinis paviršius

atvirų lubų sistema

EDB grindų sistema

varstomi langai per-
sonaliam komfortui, 
bei valymui

CTS sistema
šilumos perteklui 
šalinti, bei asmeniniams 
poreikimas

Terminė perdanga užtikrina mažas 
energijos sąnaudas. Platus grindų 
paviršius žiemos metu veikia kaip 
šildymo dalis, vasaros- kaip patalpų 
vėsinimo sistemos dalis.

Išilginis pjūvis 1:200

Rytų fasadas 1:200

Pietų fasadas 1:200Skersinis pjūvis 1:200
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Biurų pastatas suprojektuo-
tas taip, kad įgyvendinus šį 
projektą, objektas pretenduotų 
į LEED platinos medalį. Tai yra 
aukščiausią įvertnimą. Pasta-
tas atitinką visus moderniam ir 
tvariam pastatui keliamus reik-
lavimus, bei išpildo socialinius 
tokio lygio pastatams keliamus 
aspektus.



Pirmajame pastato aukšte suprojektuoti 2 pagrindiniai įėjimai- nuo Geležinio Vilko gatvės pusės, atriumas, pastato 
saugos ir stebėjimo patalpa, kavinė, virtuvė, administracinės patalpos, posėdžių kambariai, ofisai. Visas šias patalpas 
jungia atriumo erdvė. Pastato servisas, aptarnavimas numatomas iš šiaurinės pusės. Pėsčiųjų pasažas- elementas 
tarp parko ir intensyvios transposto magistralės bei pėsčiųjų jungtis su Kontitucijos prospektu. Vienas pagrindinių 
dominuojančių elemetų pirmajame aukšte yra pats parkas, landšaftas, kuris yra neatsiejama, persipynusi dalis. 
Būtent formuojamas naujasis landšafto reljefas pratesia parko vizualines ribas, įvesti nauji elementai tokie kaip van-
duo, želdiniai apjungia kompleksą su žaliąja zona, harmonizuoja aplinką.

Pagrindiniai pastato aukštai numatomi biurams.
Planinė struktūra užtikrima optimalų dienos šviesos pralaidumą. Darbo vietų zona išdėstoma ties fasadu, bei aplink 
atriumą. Atriumo stogas yra stiklintas. Pastatas neturi tamsių zonų. Užtikrintas maksimalus dienos šviesos pateki-
mas.
Darbo vietos išdėstytos ties fasadu, bei atriumu. Pastato tamsiausioji zona skirta pagalbinėm patalpom. Atriumą 
kertantys tiltai gali tarnauti kaip bendro naudojimo zona, posėdžių kambariai, neformalių susitikimų erdvė. Tai ypač 
lanksti planinė struktūra, galimybė projektuoti tiek uždarus, tiek atvirus biurus. Tipinis aukštas lengvai skaidomas i 
mažesnius savarankiškus biurus.
Pastato planai suskirstyti į 1.5 metro žingsnį. Planinė struktūra gali varijuoti nuo uždaros, pusiau uždaros iki visiškai 
atviros biuro išdėstymo schemos. 

pirmo aukšto planas 1:200 ketvirto aukšto planas 1:200

pėščiųjų pasažas

pagrindinis
įėjimas

servisas

įėjimas

įėjimas

recepcija

restoranas

atriumas

virtuvė

sandėlys

sandėlys

posėdžių kamb.

1 aukštas:
brutto:2.891 m2
netto: 2.571 m2

2 aukštas:
brutto:1.540 m2
netto: 1.250 m2

3 aukštas:
brutto:2.449 m2
netto: 2.058 m2

4 aukštas:
brutto:2.613 m2
netto: 2.223 m2

5 aukštas:
brutto:2.411 m2
netto: 2.059 m2

6 aukštas:
brutto:1.742 m2
netto: 1.445 m2

7 aukštas:
brutto:1.315 m2
netto: 1.075 m2

8 aukštas:
brutto:895 m2
netto: 747 m2

9 aukštas:
brutto:435 m2
netto: 367 m2

-1 aukštas:
brutto:3.390 m2
91 parkavimo vietos

-2 aukštas:
brutto:4.575 m2
156 parkavimo vietos

-3 aukštas:
brutto:4.575 m2
156 parkavimo vietos

Vaizdas į atriumą

Viso antžeminės:
brutto: 16.291 m2
netto: 13.795 m2

Viso brutto su parkingu: 29.371 m2


