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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

A klasės biurų pastato Konstitucijos pr. 29, Vilniuje, projektas rengtas remiantis miesto bendrojo 

plano sprendiniais, siekiant visapusės darnos su esama ir dar tik planuojama aplinka. Pastato 

vietos, dydžio, prieigų ir privažiavimų koncepciją lėmė greta sklypo planuojama vieša erdvė –

„žaliasis“ koridorius (1 pav.) bei sklypą kertantis pėsčiųjų servitutas.  

1 pav.

Panaudojant ir plėtojant šiuos faktorius priešais projektuojamą pastatą siūloma įrengti trikampio 

formos aikštę, kuri suformuotų reprezentatyvią ir patrauklią prieigą prie pastato, pabrėžtų 

pagrindinį įėjimą, suformuotų čia kompozicinę trauką, simboliškai kirstų pastatą ir kitoje jo 

pusėje susijungtų su pėsčiųjų servitutu (2 pav.).  

2 pav.
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Planuojamoje aikštėje galėtų būti įrengtos nuo vyraujančio žemės paviršiaus kiek pakylėtos 

apželdintos arba medine danga dengtos terasos, suoliukai, medžių grupės tiek miestiečių, tiek 

pastato darbuotojų ir klientų poilsiui. 

Pagrindinis įėjimas į pastatą planuojamas centrinėje sklypo dalyje, tiek iš Moksleivių rūmų 

pusėje planuojamos aikštės, tiek iš Ukmergės gatvės pusės. Pagal detaliojo plano sprendinius į 

sklypą numatyti 2 įvažiavimai susijungiantys ir apjuosiantys pastatą lanku. Įvažiavimas į 

požeminį 2a. parkingą po visu pastatu numatytas šiaurinėje sklypo dalyje, iš Ukmergės gatvės 

pusės. Šio požemio sąskaita pagrindinai sprendžiamas sklypo automobilių stovėjimo vietų 

poreikis, kurį, esant būtinybei, galima didinti įrengiant automatizuotas parkavimo sistemas.  

Pastato aukštingumo, silueto ir tūrio išraiškos paieškai esminę įtaką padarė urbanistinės ir 

gamtinės gretimybės. Viena jų – besiformuojantis dešiniojo Neries kranto verslo centras su 

aukštybinių pastatų išdėstymo koncepcija, vadinamąja „architektūrinės kalva“ arba „skraiste“, 

kurios epicentras būtų „Europos“ dangoraižis, o planuojamoje teritorijoje užstatymo aukštis 

turėtų mažėti ir neužstoti žaliųjų Ozo kalvų. Remiantis šiuo tolygaus žemėjimo principu rastas 

optimalus projektuojamojo tūrio siluetas (3, 4 pav.). 

3 pav.

4 pav.
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Siūloma kintamo aukščio ir besivyniojanti pastato išraiška dera tiek prie panoramose nuo 

Taurakalnio matomo viaduko vingio (5 pav.), tiek vizualiai pratęsia iš Pedagoginio universiteto 

žiedo pusės dominuojančios „Laivės kelio“ skulptūrinės kompozicijos vėliavos plazdėjimą (6 

pav.).

5 pav.

6 pav.

Organiško ir draugiško žaliems šlaitams pastato koncepciją sąlyginai pavadinome „Kalva“ (Hill) 

(7 pav.).

7 pav.
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Centrinėje, aukščiausioje biurų pastato vietoje būtų pagrindinis įėjimas su vestibiulio erdve per 2 

aukštus. Čia būtų įrengta registratūra (recepcija), poilsio-susitikimo vietos, liftai. Vestibiulio 

erdvė turėtų betarpišką ryšį su kavine (1-ame aukšte) ir konferencijų sale (2-ame aukšte). 

Kavinė galėtų tarnauti tiek pastato, tiek viešoms reikmėms – t.y. būti pasiekiama betarpiškai iš 

lauko. Tam tikslui iš planuojamos aikštės pusės numatytas kavinės praplėtimas į lauko terasą 

vasaros sezonui. Vestibiuyje numatyti 2 erdvėje pakabinti pasitarimų kambariai, kurie be savo 

tiesioginės funkcijos taptų atraktyviu interjero elementu. Patekimas į liftus ir tuo pačiu į likusį 

pastatą būtų įmanomas per kontrolės postą registratūroje. Stiklinis liftų ir galerijos blokas taptų 

skaidria ir visiškai perregima jungtimi, padalinančia pastatą į dvi struktūrines dalis. Laužytas 

pastato perimetras įgalintų užtikrinti natūralios šviesos patekimą į biurus, o optimali centrinė liftų 

padėtis ir tiesi galerija leistų iki minimumo sumažinti koridorių ir kitų komunikacijų ilgį, laimėti 

didesnį nuomojamų patalpų plotą. Tipiniame pastato aukšte numatyti 6 biurai (po 3 viename 

bloke) vidutiniškai nuo 250 iki 350 m2 nuomojamo ploto. Galimas 3 biurų apjungimas bloke ar 

atvirkščiai – smulkinimas.  

 Pastato fasadui siūlomos neutralios su aplinka nedisonuojančios medžiagos – stiklas, metalas, 

kurioms atraktyvumo suteiktų skulptūriško antrojo stiklinio fasado įrengimas. Antrasis fasadas 

ne tik pagerintų pastato ekologinius ir eksploatacinius parametrus – padidintų triukšmo ir 

šilumos izoliacijos savybes, sumažintų perkaitimą vasaros metu, bet taip pat praturtintų 

bendrąją architektūrinę koncepciją dinamiškomis kylančiomis ir besileidžiančių linijomis, suteiktų 

pastatui plastikos, žaismingumo. Antrajame fasade, parinkus specialias stiklo rūšis, galima būtų 

papildomai individualizuoti kompleksą ar įvairaujant stiklo rūšimis segmentuose – kurti firminį 

stilių, logo, ar užrašą (pvz. „Hill“ - 8 pav.).  

8 pav.
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Tamsiu paros metu, kuris Lietuvoje pakankamai ilgalaikis, toks fasadas galėtų tapti įspūdinga 

įvairiaspalve šviesų instaliacija (9 pav.). 

9 pav.

Bendrieji rodikliai:

Sklypo plotas 7250 m²

U statymo plotas 2676 m²

U statymo tankis 37%

U statymo intensyvumas 2,00

Staybinis tūris 65000 m3

Bendras plotas (ant eminės dalies) 14488 m²

Nuomojamas plotas 12223 m²

Naudingas plotas 8086 m²

Rūsio plotas 7355 m²

Parkavimo vietų: 

             Rūsyje 268 vnt.

Sklype prie pastato 18 vnt.

Miesto parkinge prie pastato 63 vnt.

             Viso  parkavimo vietų 349 vnt.


