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Vizija
pagerbti susiklosčiusį urbanistinį kontekstą ir istorinį paveldą,
pratęsti senamiesčio struktūrinės sąrangos tradiciją,
inovatyviai sutelkti LMTA kompleksą naujame vieningame ansamblyje
organiškai įkomponuotą esamame miesto audinyje.
Idėja
Instrumentas mokytis muzikos ir teatro:
uždaro perimetro autonimiškų erdvių - kiemų branduolių struktūra,
aplink kurią sutelkti savarankiški funkciniai komplekso blokai
perverti tranzitine jungtimi, vedančia artikuliuota edukacijos seka link scenos, intergruojant teatro ir muzikos
užkulisius į ugdymo proceso erdvių infrastruktūrą,
bendruomenę telkiant betarpiškai teatro ir muzikos vyksmo ir reginio pagrindu.
Vision
Respecting the existing urban context and historical heritage
to continue the old-town urban framework tradition,
to summon LMTA complex in the new integral ensemble
organically incorporated in the existing urban fabric
introducing a unique inter–connected city space rhythm
Concept
The instrument to learn music and theatre:
closed perimeter autonomous spaces – yard based nucleus structure
concentrating around it a self-sufficient functional blocks of the complex
penetrated with a transitional connection, guiding user articulately trough the sequence of education processes towards the stage
as a culmination of it
integrating the theatre and music back stage realm into the spaces of learning process infrastructure
summoning LMTA community around the event and the spectacle of the infrastructure of the stage as its base.
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Akademinis miestelis
Campus

Vilniaus Pilių ir Katedros kompleksas
Vilnius Castle and Cathedral theritory
Užupis

Bernardinų Vienuolyno ansamblis ir Sodas
Bernardinai monastery and Garden

Kalnų parkas - Centrinis miesto parkas - Kalnų parko prieigų urbanistiniai branduoliai
Kalnai parc - Main park - Kalnai park urbanistic nodes

Urbanistika – funkciniai ryšiai su miesto kontekstu
Lankytojų srautai į naująjį LMTA kompleksą generuojami atkūriant Parako gatvę, pėsčiųjų trasa sujungiant Olandų
ir Kosciuškos gatvių arterijas. Siūlomos prieigos iš Kalnų parko ir Užupio ties koplytėle. Projektuojama nauja jungtis
į Dainų slėnį ties stadiono kompleksu. Numatomas reprezentacinis patekimas nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios krypties, funkciškai ir monumentaliai sustiprintas didžiųjų salių korpusu bei aikšte.
Ansamblio teritorijoje kuriama artikuliuotų vidinių viešųjų erdvių sistema, paremta enciklopediška lokacijų įvairove bei
atraktyviu funkciniu zonavimu. Šią sistemą sudaro:
-Parako g. (esama. Vainiūno g. ) platinama naujiems pėsčiųjų srautams
-Parako alėja
-Didžioji LMTA rūmų pieva (ryšiumi su Pilių direkcijos muziejumi)
-Centrinio įėjimo laiptai – amfiteatras
-Centrinio įėjimo žalioji terasa
-Studentų Kavinės ir zonos “24/7 “ terasa 		
-Teorijos bloko (centrinio) įėjimo kiemas
-Muzikos Fakulteto įėjimo kiemas
-Teatro ir Kino Fakulteto kiemas
-Parako skveras - Įėjimai į salių bloko mažasias sales ir administraciją
-Didžiųjų Teatro ir Muzikos salių aikštė
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Rekreacinės zonos / Recreation
Edukacinės institucijos / Educational
Kultūrinės institucijos / Cultural

Kalnų parkas ir viešos kultūrinės gretimybės
Kalnai park with public cultural suroaunding

Urban- functional links
The pedestrian flows into the complex of LMTA a generated reintroducing the old Parako st., connecting Olandų and
Kosciuškos streets with a pedestrian link. Kalnų park and Užupis district are linked to the territory near the Chapel
square. A new connection is presented to connect Dainu Slėnis with the new complex. Flows from the direction of St.
Peter Church are addressed by the square of the music and theatre hall.
Within the territory of the ensemble of an articulated sequence of spaces is proposed, supported by encyclopaedically
variety of places and a pluralistic zoning:
-Parako st. (existing. Vainiūno g. ) planned to widen for new pedestrian flows
-Parako alley
-Great LMTA campus lawn (interlinked with the museum)
-Central entrance stairs – amphitheatre
-Central entrance green terrace
-Student cafeteria and zone “24/7 “ terrace
-Theory block (Central) entrance yard
-Music faculty entrance yard
-Theater and Cinema faculty yard
-Parako square - local entrances to cinema and small music hall, and administration
-Square of the great hall block
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-Koplytėlės (pritaikomos kameriniams koncertams) skveras
-Atvira studentų renginių erdvė pritaikant konservuotas esamo pastato konstrukcijas
-Studentų bendrabučio sodas
-V. Bacevičiaus beržynas Muziejaus kiemas – atvira istorinė ekspozicija su sodeliu
-Parako alėjos tąsa į Olandų g. – arka į teritoriją
-Promenada link koplytėlės

Kalnų parkas yra centrinis miesto parkas– istorinė miesto ištakų vieta, kurios ribą žymi Katedros ir Pilių Kompleksas,
Bernardinų Vienuolyno ir jo sodų ansamblis, Užupio anklavas ir Edukacinis kultūros mazgas, kurio integralia dalimi
numatomas ir LMTA ansamblis. Šių elementų ryšiai stiprinami išryskinant kiekvieno jų unikalias charakteristikas.
Kultūros mazgui - vientisam edukacinių institucijų kvartalui -siūlomas naujas LMTA teritorijos viešųjų erdvių telkinys.
Lankytojų trauka į jį programuojama kultūrinės funkcijos performatyvumu bei jo funkciniu integravimu viešųjų erdvių
sistemą. Architektūrinio komplekso kompozicija nuosekliai išauga ir artikuliuotų urbanistinių erdvių sekos:
Miestas – parko komplekso riba – kalnu parkas – ansamblio riba – centrinė aikstė – vartai – kiemas – įėjimas – vidinė
viešų erdvu sistema – durys – patalpa.
Pėsčiomis į projektuojamo ansamblio teritoriją nuo Kosciuškos gatvės patenkama -Parako gatve, iš Kalnų parko - pro
Stalo kalną naujuoju taku, link Dainų slėnio judama pro koplytėlės skverą, nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios
krypties - pro didžiųjų salių aikštę, leidžiantis žemyn nuo Olandų gatvės pro Parako alėjos vartus. Pagrindinis
transporto įvažiavimas organizuojamas nuo Kosciuškos gatvės pro Parako gatvę. LMTA teritorijos viduje tranzitinis
mašinų eismas nenumatomas. Dalį automobilių siūloma parkuoti naujoje aikštelėje ties Parako gatve bei teritorijos
prieigose esamu garazu. Renginių metu automobilių parkavimas organizuojamas automobilių aikštelėse ties laidojimo
namais Olandų g. bei Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Ties salių bloku ir administraciniu korpusu palei Olandų
gatve yra projektuojamas trumpalaikio sustojimo ruožas keleiviams išleisti. Visuomeninio miesto transporto aikstelė
funkcionuoja ties salių korpusu. Parako gatve ir alėja numatomi techninio aptarnavimo privažiavimai. Teritorija savo
takų tinklu yra atvira dviračių srautams, dviračių saugyklos numatomos atskirai prie kiekvieno korpuso.

Istorinės Karinio
miestelio ašys
Uždaro komplekso
charakteris

Naujoji LMTA
ansamblio ašis

Fakultetų kiemų
struktūra

Struktūros
adaptavimas
esamame
kontekste

Programos blokai
aplink kiemus

Dominatės link
koplytėles ir
Šv. Petro Povilo
bažnyčios

Autonomiškos
akadminės
struktūros tradicija
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-Chapel square
-Open air event space for student in a restored old building
-Student dormitory garden
-V. Bacevičiaus green square
- Museum square - open air historical exposition with a cultural garden
- Gate to the territory from Olandu st.
-Promenade toward the chapel
Kalnų parkas is a central park of the city - historical site where city started. Its edge is marked by Cathedral and Castle
Complex, Bernardinu Monastery and Garden ensamble, Užupis district and an educational– Cultural node, where
new campus of LMTA is located. The proximity between these elements is intensified by addressing and enlighting
their unique features. The Educational Cultural node is a continuous integral district which we introduce a new LMTA
campus sequence of public spaces. The visitors are magnetised by performative features of the cultural facilities, and
their functional integrity within the public space system sequence:
City border of the district Kalnu parkas border of the ansamble square gate yard lobby corridor door room(mac)
book cover
The territory of the new ensemble is approached by foot from Kosciuškos st. through Parako st., from
Kalnu Parkas and the Dainų slėnis - through Chapel square, from St. Peter Church direction - through the great music
and theatre hall square, from Olandų st. – through the gate to Parako alley. The main transport entrance is organized
in Parako st. Inside the campus car transition is not organized. Part of necessary car parking is located in the on the
edge of the territory near by the Parako st. and we propose to reuse the existing garage parking slot by renovating the
urban topography and introducing a new parking plot for LMTA there. A public transport stop is located in Olandu steet
in front of the Great Music and Theatre Hall square. Technical vehicles can approach the complex through Parako st.
A drop off places located near by the Hall and the Administration blocks in Olandų st. The territory is open for all and
the bicycles can reach any of its public spaces, as the parking of bicycle are proposed near by all of the functional
blocks of the complex.
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Kompozicinis santykis su aplinka, architektūrinė raiška
Architektūrinė komplekso tūrio kompozicija formuojama prisitaikant prie esamo kraštovaizdžio
topografijos. Naujieji korpusai išdėstomi esamose kalvų terasose. Komplekso struktūra nuo
monumentalaus salių bloko tūrio, kaip atsako gretimų pastatų masteliui, palaipsniui organiškai
mažėja link koplytėlės, žemiausiu tūriu suformuodama altarijos erdvę ir siluetu įsiliedama į Kalnų
parko šlaitus. Pastatų tūriai sudaro ornamentišką daugiaplanę ritmingą kompoziciją proporcijomis
charakteringa senojo miesto užstatymui. Struktūra traukiama maksimaliai palei Olandų g. liestinę
taip atveriant Didžiąją Pievą ir ją programuojant kaip gyvybingą Kalnų parko priegą, ir vizualiai

Vilniaus Universiteto asnsamblis
fakultetų kiema
Vilnius University enseble
system of courtyards

atribojant autentišką išlikusių pastatų urbanistinę terpę nuo Olandų g. magistralės.
Komplekso architektūra charakteringa išorinių – kiemų erdvių įsipinimu į vidinę pastato sąrangą.
Pastatų ansamblis projektuojamas kaip nauja ženkliška Olandų g. dominantė akcentuotai
atveriant reprezentacinio salių bloko viestibiulių erdvę kaip ekraną. Autonomiškų kiemų,
savarankiškų tūrių jungiamų kultūrinės ašies, sąranga atspindi demokratišką atvirą bendruomenę
buriančią institucijos struktūrą. Minimalistinės raiškos objekto neatsiejama dalis yra ir gamtinio
miestovaizdžio karkaso tvarkymo sprendiniai. Gamtinis karkasas palaipsniui organiškai perauga į
architektūrinę pastato struktūrą – nuo visumos iki detalės.
Istorinė urbanistinė struktūra respektuojama šiais būdais:
pabrėžiant ansamblišką komplekso uždarumą, būdingą šiai lokacijai nuo karinės stovyklos
įrengimo laikų; sukūriant Parako alėją - pagrindinį įėjimą į teritoriją atnaujinta Parako gatve,
o LMTA komplekso struktūroje fiksuojant šios gatvės ašį; išlaikant buvusio karinio komplekso
pastaų ašis naujoje struktūroje; išsaugant ir naujai funkcijai pritaikant 4 vertingas savybes
turinčius objektus; išlaikant Vilniaus Universiteto ansamblio struktūros tipologinę tradiciją;
senamiesčiui būdingas dominantės ir ją supančių pastatų tūrio santykis, posesinė vidinių kiemų
struktūra, galerinės jungtys.

Išsaugomi istoriniai pastatai
Presved historical building

Statybos etapai
Constrution phases

Vidinių viešų erdvių sistema
Inner public space system
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Architectural expression and composition
The volumetric composition of the architectural ensemble is formed by sensitive touch to the
existing topography of the landscape. New blocks are accommodated on the natural hill terraces.
The structure of the ensemble is headed by monumental block of halls as big scale reference to
the architecture of institutional neighbourhood an the structure is gradually reduced respecting
Petro ir Povilo bažnyčios ansamblis
the existence of the old small scale chapel. New LMTA building blocks are forming rhythmicalŠv.
Dominantės jungtis su kiemo struktūra

multi-layered order of composition which is common to the old town character. The structure

Šv. Petras and Povilas ensemble of
churches, connection with the courtyards

is tangential to the Olandu street resulting the open access to public and vital Lawn plaza, and
creating the visual and noise traffic barrier for the LMTA environment

The architecture of the ensemble is specific by its cloister structuring. The ensemble is designed
as the new dominant Olandų st. icon by expressively opening the screen of representational
Halls block lobby. The anatomy of the independent courts, enclosing volumes, and strong
communicational bond- gallery reflects the democratic structure of LMTA as institution. The object
which architecture is articulated by minimalist approach is focused into interaction with natural
landscape. The topography organically and gradually grows into the building architecture- from
the overall structure to the detail.
Historical urban structure is respected using this methods:
Expressing the enclosed character of the location; recreating the Parako alley as the main and
initial entrance into the territory and by shaping the architectural composition of the building to
elaborate its end; preserving and renewing ė of inherited historical buildings; attributing to the
typological tradition of Vilnius University ensemble; keeping the old town character by proportion
the dominant volume, forming cloister structures and continuing the transitional galleries.

Jungtis su teatro ir muzikos salių infrastruktūra
Connection with Halls

LMTA teritorijos akustinis barjeras
LMTA acustic strategy

Studentams atviros patalpos 24 / 7
Cenriniai vestibiuliai / kavinė / bibioteka
Open 24 / 7
Central halls/ coffee / library
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Didžiosios salės

Funkcionalumas

SB vestibiulis

Vidinių erdvių sistema

TKF kiemas

BT kiemas

MF kiemas

Parako
skveras

Centriniai
laiptai

Koplytėlės
skveras

Uždaro perimetro autonimiškų erdvių - kiemų branduolių
struktūra,
aplink kurią sutelkti savarankiški funkciniai komplekso blokai.

Didžiūjų salių
aikštė

perverti tranzitine jungimi, vedančia artikuliuota edukacijos
Parako alėja

seka link scenos.
Komplekso karkasas - dinamiškos bendros erdvės, kuriose
pastoviai eksponuojami, pristatomi, montuojami, ir rengiami

Didžioji LMTA ansamblio
pieva

teatro ir muzikos perfomatyviosos kultūros, scenografijos
istoriniai, avangardiniai, profersionalų, studentų projektai 1:1.
Čia susilieja scenos užkulisių artefaktai ir vyksmas su
laisvalaikio ir mokymosi procesais.
Akademinė aplinka kuriama kaip inovatyvi bendradarbiavimui
draugiška aplinka, kurioje dėmesys fokusuojamas į
interaktyvių ir skaitmeninių įrankių naudojimą, technologijas
pratęsiančias ugdymo infrastruktūrą.
Komplekso funkcija organizuojama nuosekliai: centrinis
teorijos bloko kiemas ties perauga į juosiančia galeriją kuri
išsišakoja į korpusų atriumus ir juos supančias patalpų
grupės. Projektuojamos tranzitinės erdvės bei uždaros

Teatro ir Muzikos didžiųjų Salių bloko aikštė / Theater and Music great Halls palza

patalpos yra atveriamos į lauką arbą atriumus. Centriniame
Teorijos bloke numatoma “24/7” zona atvira studentams visą
parą, apjungianti bibliotekos vestibiulio ir studentų kavinės
erdves. Salių bloko vestibiulis apsupa sales tokiu būdų
programuojant vizualinį kontaktą su Šv. Apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčios ansambliu. Mažųjų salių erdvių sutelktos
aplinkui Parako g. skverą turi galimybę fasadais atverti
interjerus į išore. Studentų laisvalaikio ir savarankiško darbo
erdvės grupuojamos kiemų galerijoje bei jas jungiančioje
vidinėje promenadoje. Vidinio tranzito galerija yra atvirų
erdvių sistema jungianti visą kompleksą ir integruojanti teatro

Parako alėja / Parakas alley

ir muzikos užkulisius į bendrą ugdymo proceso infrastruktūrą,
joje kaip eksponatas atveriama teatro scenografija, LMTA
archyvas, neformalaus komplekso gyvenimo vyksmas.
Teritorijoje paveldėti esami ir vertingų savybių turintys
pastatai siūlomi išsaugoti pritaikiant juos naujai funkcijai,
taip įkūriant erdves Pilių direkcijos ekpozicijai, studentų
bendrabučiui, atvirą renginių paviljoną, kamerinę salę
koplyčioje.

TKF kiemas / Theater Cinema yard
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Functionality
The cloister structure of inner unclears each of them forms the ensemble of autonomous functional blocks
interconnected with the transitional gallery, which articulates the educational direction towards the stage. The climate
for academicals community is created as an open innovative space for collaboration focused on interactive and digital
tools and technologies extending the infrastructure of curriculum.
The functional programing of the complex is organized as a rhythmic sequence: central court of Theory unit
spreads into patios and their enclosing groups of cabinets. The transitional spaces and interiors are designed to
have the close interaction with the exterior. In the central hall lobby the 24/7 zone is open for students 24 hours with
reading room and cafeteria. The lobby of the concert and theater halls is programmed to have strong visual contact
with the St. Peter and Paul’s church. The smaller halls are grouped at the end of Parako st. with a possibility to
exteriorize their interiors by opening the façade elements. The spaces for students independent practicing and leisure
are foreseen to be accommodated into the galleries and inner promenade. The gallery of inner transition is a complex
system integrating the backstage infrastructure of the theater and concert hall into the educational process by widely
exposing the scenography of the theater infrastructure, LMTA archives, informal vitality of campus life
The inherited and preserved buildings are proposed to be renewed by accommodating the museum of the
castle park, students dormitory, open-air events pavilion, the music chamber in the chapel
The harmonious integration of the LMTA cloister into the city life is programmed by opening the Lawn plaza for public
access. The plaza sequentially interlays into the new building complex by gradually reducing into private courts for
LMTA community use.
The construction strategy of the building consist the acoustic strategy too. To achive this the specific materials and
solutions are proposed to be realised. The envelope and supporting structure is designed of cross lamintaed timber
which will perform the double role of interior and exterior finishing. In the halls the active acoustical system is porposed
to be implemented as their technical and professional specifications conforms the requiremts of this type of building.
To neutralize the traffic noise the double facade walls are designed as barrier from the Olandu str.
The canilever of the library and halls slabs are designed of steel trusts. The Transitional galleries are made of
metal profiles and glass constructions. As the minimal intervention into the landscape the reinfeorced concrete pole
foundations of the building are proposed . Engineering network is implemented as autonous nuclears, for each block
allowing to install according the phases of construction. For profesional overall building managment of fragmented
units the flexible and integral Building managment system BMS is proposed to be implemented. The building is
designed according the essential principles of sustainability, environment friendy construction methods, harmonious
architectural interlay into landscape, low energy cost of exploitation.
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Miestiečių ir LMTA bendruomenės santykio dermė programuojama teritorijos viešųjų ansamblio erdvių atverimu.
Didžioji Pieva palaipsniui perauga į privatesnes akademijos kiemų lokacijas. Pieva bei jos objektai(Pilių direkcijos
muziejus, renginių paviljonas) numatomi kaip bendramiestinių renginių vietos, tuo tarpų kiemeliai tarnauja LMTA
bendruomenės poreikiams.
Pastato konstruktyvas yra ir pastato akustinės strategijos dalis, kurios tikslams pasiekti siūlomi naudoti specifinės
medžiagos bei įrengimo sprendiniai
Pastato konstruktyvui numatoma laikančių konstrukcijų struktūra = apdailinis pavirsius - klijuotosios masyviosios
medienos konstrukcija - cross laminated timber. Salėse numatomos profesionalios aktyvinės akustinės sistemos,
kurių techninės sąvybės atitinka specifinius pastato paskirčiai keliamus reikalavimus. Fasadams- perforuoto
metalo tinklelis - už jo stiklo paketai arba karkasinės sienos – iš klijuotosios masyviosios medienos. Nuo Olandų
g. montuojami dvigubi akustiniai fasadai. “5 fasadas” - stogas bei perdanga įrengiami iš klijuotosios masyviosios
medienos konstrukcijų, užliejant bitumiminiu sutapdintu stogu su dekoratyviu metaliniu tinkleliu, atskirose vietose
nuamtyti stoglangiai. Bibliotekos konsolės, salių denginiui numatomos - metalinių santvarų konstrukcijos. Galerijų
-atriumų karkasui numatomi naudoti metalo profiliai-piliastrai, stiklo paketai, kontroliuojamos žaliuzes. Kaip minimali
intervencija į landšaftą numatyti gelžbetoniniai gręžtiniai poliniai pamatai Inžinerinių tinklų įrengimo startegija vykdoma
branduoliu pricipu - kiekvienas blokas savarankiškas , įrengiamas etapiškai. Profesionaliam statinio, kaip atskirų
inžinerinių sistemų visumos, valdymui numatyta suprojektuoti lanksti ir lengvai integruojama pastato valdymo sistema.
(PVS/angl. BMS „Building management system“). Pastate numatytas “A”klasės energetinis efektyvumas. Pastatai
suprojektuotas laikantis esminių tvarumo principų, kad į patalpas ir aplinką iš konstrukcijų neišsiskirtų kenksmingų
medžiagų, statiniai harmoningai susilietų su aplinka, eksploatacija reikalautų mažai energijos, eksploatavimo atliekos
neterštų aplinkos.

nuo Stalo kalno, Kaln parko

Promenada link koplyt l s

i

Oland gatv s

Teorijos fakulteto kiemas
Muziejaus kiemas
Centriniai laiptai, amfiteatras

Teatro ir kino fakulteto kiemas

Did ioji pieva

Muzikos fakulteto kiemas

i stadijono, Kaln parko

vyki erdv

Parako al ja

Did i j sali aik t

Student sodas

V. Bacevi iaus ber ynas

i T. Kosciu kos gatv s

i

Oland gatv s

i B. Dvariono mokyklos,
M. K. iurlionio mokyklos barak
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Bendrieji statinio rodikliai / General data
Sklypo plotas/ Site area:						

48,755 kv.m/sq.m

Užstatymo plotas/ Built area: 					

14,452 kv.m sq.m

Užstatymo tankis/Built area density: 				

30%

Užstatymo intensyvumas/ Built area intensity: 			

50%

Bendras pastato plotas/Total building area : 			

24.592 kv.m/ sq.m

Bendras naudingas plotas/Building area: 			

4.382 kv.m/ sq.m

Bendras statybinis turis/Volume : 					

100.004 kub.m /cub.m

1. Teatro ir kino fakultetas
Bendras plotas/ Total area: 					

4872 kv.m/ sq.m

Naudingas plotas/Useful area: 					

4822 kv.m/ sq.m

Statybinis tūris Volume: 						

19488 kub.m / cub.m

2. Teorijos blokas
Bendras plotas/ Total area: 					

3100 kv.m / sq.m

Naudingas plotas/Useful area:: 					

3100 kv.m / sq.m

Statybinis tūris/Volume: 						

12404 kub.m / cub.m

3. Muzikos fakultetas
Bendras plotas/ Total area: 					

5225 kv.m / sq.m

Naudingas plotas/ Useful area:: 					

5205 kv.m / sq.m

Statybinis tūris/ Volume: 					

20900 kub.m / cub.m

4. Salių blokas
Bendras plotas/ Total area: 					

5083 kv.m / sq.m

Naudingas plotas/ Useful area:: 					

4993 kv.m / sq.m

Statybinis tūris/Volume: 						

25415 kub.m / cub.m

5. Studentų bendrabutis
Bendras plotas/ Total area: 					

4060 kv.m / sq.m

Naudingas plotas /Useful area:: 					

4060 kv.m / sq.m

Statybinis tūris /Volume: 					

12789 kub.m / cub.m

6. Administracinis korpusas
Bendras plotas/ Total area: 					

2252 kv.m / sq.m

Naudingas plotas/ Useful area: 					

2202 kv.m / sq.m

Statybinis tūris/ Volume: 					

9008 kub.m / sq.m
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Statybos etapai ir preliminari statybos kaina
1 etapas.
Teatro ir kino fakultetas / preliminari statybos kaina 7.2mln eurų
2 etapas.
Teorijos blokas / preliminari statybos kaina 4.32mln eurų
3 etapas.
Muzikos fakultetas / preliminari statybos kaina 7.56mln eurų
4 etapas.
Salių blokas / preliminari statybos kaina 7.56mln eurų
5 etapas.
Studentų bendrabutis / preliminari statybos kaina 5.76mln eurų
6 etapas.
Administracinis korpusas / preliminari statybos kaina 3.6mln eurų
Viso komplekso preliminari statybos kaina 36 mln eurų
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Construction phases and preliminary cost
1 phase
Music and Theater Faculty/ preliminary construction cost 7.2mln euro
2 phase
Theory unit/ / preliminary construction cost 4.32 mln euro
3 phase
Music Faculty/ preliminary construction cost 7.56 mln euro
4 phase
Halls unit/ preliminary construction cost 7.56 mln euro
5 phase
Dormitory unit/ preliminary construction cost 5.76 mln euro
6 phase
Adminisitrative block/ construction cost 3.6 mln euro

Preliminary cost for overall complex contruction 36 mln euro

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

584000

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

584000

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

584000

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

584000

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

584000

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

584000

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

584000

LIETUVOS TEATRO IR MUZIKOS AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE

