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ŠNIPIŠKIŲ ŽALIOSIOS TERASOS / ŠNIPIŠKĖS GREEN TERRACE
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Projektuojamas objektas yra Vilniuje, dešiniajame Neries krante, teritorijoje, kuri
vystoma pagal patvirtintą Šnipiškių raidos programą, numatant čia intensyvią urbanistinę
plėtrą. Į Rytus nuo projektuojamo objekto yra saugoma Šnipiškių dalis, kur mažaaukštis
sodybinis užstatymas, susiformavęs XVI-XIX amžiuje. Mažaaukščio užstatymo ir žalumos
respektavimas numatytas ir Šnipiškių raidos programoje.

Šalia, kaimynystėje, yra Europos aikštė bei aplink ją suformuotų ir formuojamų
aukštybinių pastatų grupė - „Vilniaus urbanistine kalva“. Ši urbanistinė kalva yra aktyvus
akcentas Vilniaus panoramoje, ypač žiūrint iš UNESCO Pasaulio paveldo objekto –
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Vilniaus senamiesčio. Taip pat tai yra svarbus Vilniaus visuomeninis komercinis centras,
kuris iš šiaurinės pusės ribojamas Krokuvos gatve.

Teritorija, kurioje pagal Šnipiškių raidos programą numatyta urbanistinė plėtra, patenka
į Vilniaus senamiesčio apsaugos zoną, kurioje yra reglamentuojamas pastatų
aukštingumas. Šiuo atveju planuojamo sklypo Daugėliškio g. 33 A, Vilniuje, užstatymo
aukštingumas yra reglamentuotas patvirtintu detaliuoju planu. Leidžiamas didžiausias
aukštis sklypo rytinėje dalyje – aštuoni aukštai neįtakos Vilniaus senamiesčio
paveldosauginiu aspektu (žiūrėti schemą), nes, žiūrint nuo senamiesčio apžvalgos taškų,
planuojamą teritoriją užstoja jau esami aukštybiniai pastatai.

Planuojamas sklypas Daugėliškio g. 33 A yra šalia aiškios kompozicinės ašies –
Kernavės gatvės, kuri pagal Šnipiškių raidos programą sujungiama tiltu su kairiuoju Neries
krantu ir kurioje numatomas transporto jungtis Šiaurės kryptimi (lygiagrečiai Kalvarijų
gatvei) iki Žalgirio gatvės ir toliau. Ta pačia kryptimi numatytas ir pėsčiųjų traktas.
Patvirtintame detaliajame plane per sklypą Daugėliškio g. 33 A Pietų - Šiaurės kryptimi,
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numatytas servitutas pėstiesiems. Rytinėje detaliuoju planu suplanuotos teritorijos dalyje,
tarp planuojamo sklypo ir Kernavės gatvės yra numatoma žalia zona, t.y. vieta "įrengti
aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus". Šioje vietoje, respektuojant istorinę Daugėliškio
gatvę (XVIII a.) pėsčiųjų taku iki susikirtimo su Krokuvos gatve (XVII a.), susiformuoja
reikšminga urbanistiškai trikampė erdvė (žiūrėti schemą).

Esminiai įtakojantys faktoriai:
Šnipiškių žaliųjų zonų - mažaaukščio užstatymo arealai;
Istorinis gatvių tinklas;
Krokuvos gatvė – jungtis su kairiuoju Neries krantu;
PAGRINDINĖ URBANISTINĖ - ERVINĖ IDĖJA
Svarbus faktorius yra tai, kad iš pietinės sklypo Daugėliškio g. 33 A pusės, trikampėje
teritorijpje tarp Daugėliškio, Krokuvos ir Kernavės gatvių numatytas mažaaukštės
gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, bendrojo naudojimo naudojimo būdas, kurioje
taip pat svarbi reikšmė teiktina želdynams. Tai turėtų būti tarpinė zona ("landmark") tarp
Šnipiškių raidos programoje planuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų zonos ir
visuomeninės komercinės paskirties zonos, kurias jungia Kernavės gatvė. Numatant
Daugėliškio gatvės tęsinį, sankirtoje su S. Fino gatve, galėtų atsirasti akcentas –
informacija apie Šnipiškių istorinę raidą. Manome, kad šioje vietoje, modernaus ir
ekologiško būsto gyventojams turėtų būti įdomu sužinoti, iš kur kilęs Šnipiškių vardas ir kad
tai susiję su Povilo Šnipkos dvaru, kuris 1595 metais buvo padovanotas Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės sekretoriui J. Valavičiui, kas užfiksuota Lietuvos metrikoje.
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Projektuojamo pastato terasavimas ir jungtis su vidiniu kiemu orientuoti būtent į šią
teritoriją, tuo pačiu užtikrinant ir gerą insoliaciją. Pietrytinis fasadas taip pat pabrėžia ir
respektuojamą XIII a. Daugėliškio gatvę.

PAGRINDAS – ekologiškas futurizmas Šnipiškėse.
TIKSLAS – organiškai ir kartu novatoriškai įsikomponuoti į įvairialypį Šnipiškių
užstatymą, užkoduojant raidos koncepcijos realizavimo pradžią šioje Šnipiškių
teritorijoje.
PASTATO IDĖJA – ekologiškas, patogus ir kartu novatoriškas gyvenamasis
daugiabutis namas Šnipiškėse su apželdintomis terasomis.
Įvertinę sklypo Daugėliškio g. 33 A urbanistinę situaciją, Šnipiškių raidos programą bei
detaliojo plano sprendinius, kaip akcentą istorinės Daugėliškio ir naujai formuojamos
Kernavės gatvių susikirtimui, komercinės paskirties perėjimui į gyvenamąją užakcentuoti,
formuojamas aštuonių aukštų tūris. Likusi, žemesnė pastato dalis sklype yra terasuota į
pietų pusę, reaguojant į greta numatomą mažaaukštį užstatymą – žalią zoną. Sklypo
dalyje, kur maksimalus aukštis leidžiamas iki 27,0 m, formuojamo tūrio aukštis yra 26,3 m,
o su likusios terasuotos pastato dalies maksimalus aukštis 23,3 m (leidžiamas 24,2 m).
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Fasaduose vyrauja horizontalus ritmas. Fasadams numatomos "Trelam" akmens
masės plokštės. Pastato esmė – veja apželdintos terasos, mažaūgiai dekoratyviniai
medžiai, natūralios apdailos medžiagos, stiklas - gamta, šviesa. Veja apželdintų pastato
terasų ploteliai būtų Šnipiškių mažaaukščio užstatymo su želdynais atspindys.

Vidinė kiemo erdvė taip pat žalia, automobiliai numatomi parkuoti vieno aukšto
požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Požeminėje automobilių stovėjimo
aikštelėje numatomi motociklų saugojimo vietos ir dviračių saugojimo vietos
(garažai). Įvažiavimai į požeminę automobilių saugojimo aikštelę projektuojami
pagal detalųjį planą - iš Daugėliškių ir Šatrijos gatvių.
Formuojamas vidinis kiemas, kuriame nenumatomas automobilių parkavimas,
išskyrus spec. transporto privažiavimą prie laiptinių. Tokiu būdu pirmo aukšto butai
tampa patrauklesni pirkėjui, o kartu ir visas kompleksas apsaugomas nuo triukšmo,
tampa ekologiškesnis ir įgauna aukštesnį statusą pirkėjų atžvilgiu. Įėjimai į
gyventojų laiptines projektuojami iš saugomo uždaro kiemo, kas užtikrina gyventojų
ir jų vaikų saugumą. Šiais savo sprendimais siekiame sukurti ŠVARIĄ ir SAUGIĄ
aplinką gyventojams.
Pagrindiniai Pastato bendrieji rodikliai:
Užstatymo plotas
Užstatymo tankis
Užstatymo intensyvumas

2‘ 162,00 kv.m.
25 proc.
2,1
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Pastato statybinis tūris

26‘ 000 kub.m.

Bendras plotas (antžeminė dalis)
Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė
Naudingas plotas
Gyvenamasis plotas
Kita paskirtis (komercija)

17‘ 893,00 kv.m.
7‘ 302,00 kv.m.
16‘ 104,00 kv.m.
14‘ 018,00 kv.m.
2‘ 085,00 kv.m.

Butų skaičius
Parkavimo vietų skaičius

201 vnt.
202 vnt.

Gyvenamo namo butų kiekis pagal jų dydį
1-o kambario butai
2-jų kambarių butai
3-jų kambarių butai
4-jų kambarių butai

20 vnt.
91 vnt.
70 vnt.
20 vnt.

Pastato pirmame aukšte ir dalyje antro aukšto numatomos komercinės, kitos paskirties
ir bendro naudojimo patalpos - sporto klubui, skalbyklai, kirpyklai, vaikų darželiui ir t.t.
Elektros modulinė transformatorinė Daugėliškio g. yra integruojama į pastato pietrytinį
fasadą, antrame aukšte numatant kitos paskirties patalpas. Šis sprendimas
neišvengiamas, nes atskira elektros modulinė transformatorinė gadintų bendrą Daugėliškio
gatvės fasado vaizdą.
Projektuojamo pastato terasų apželdinimas, susišaukiantis su Šnipiškių mažaaukštės
statybos fragmentais ir žaluma, nėra atsitiktinis. Tradicija želdinti stogus Europos šalyse
atsirado ne ieškant prabangos, o visų pirma praktiniais ir ekonominiais sumetimais:
Apželdinto stogo yra ilgesnė eksploatavimo trukmė dėl sumažėjusio ekstremalių
temperatūrų
svyravimo
bei
UV
spindulių
ir
cheminio
poveikio.
Geresnė šilumos izoliacija, leidžianti taupyti energiją, nes grunto sluoksnis atlieka
šilumos akumuliacinio sluoksnio vaidmenį: garuojanti drėgmė aušina pastatą dienos
karščių metu, o naktį grunto šiluma neleidžia jam greitai atvėsti.
Žaliąjį stogą galima laikyti "kietąja hidroizoliacijos sistema", kuri gaisro atveju
apsaugo pastatą nuo ugnies išplitimo taip pat gerai, kaip stogas su žvyro skalda.
Apželdintas stogas slopina triukšmą iki 50 dB
Augalinis substratas arba gruntas sugeria lietaus vandenį, dėl to mažiau
apkraunamos kanalizacijos ir lietaus nuvedimo sistemos.
Apželdinta terasa arba balkonas pavers bet kokias patalpas prabangiais
apartamentais.
Sumuojant pliusus negalima nepaminėti apželdintų stogų teigiamo poveikio
ekologijai.
SAVAIME ATSINAUJINANČIŲ ENERGETIKOS RESURSŲ PANAUDOJIMAS (passive
house)
Šiuo metu pasaulyje, Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Lietuvoje, darosi populiarus ir
netolimoje ateityje neišvengiamas savaime atsinaujinančių energetikos resursų
panaudojimas. Todėl siūlome šiame pastate panaudoti šias naujas pažangias
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technologijas, nes manome, kad tai turėtų būti svarbu potencialiems pirkėjams, kuriems
svarbu, jog kaina už energetinius poreikius nedidės. Tai papildoma priemonė pastato
pridėtinei vertei padidinti.

APIBENDRINIMAS:
Manome. jog šioje Šnipiškių vietoje siūloma pastato su elegantišais fasadais ir
veja apželdintomis terasomis idėja turėtų jį padaryti išskirtiniu, patogiu gyventi,
ekonomišku ir ypač patraukliu busimiems gyventojams.
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