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Urbanistinė idėja

Urbanistinė vizija - sukurti šiuolaikišką ir miestietišką 
integruotą kompleksą, skirtą darbui, poilsiui ir gyvenimui. 

Užbaigiant formuoti šios miesto dalies urbanistinį audinį, 
sukuriama aktyvi ir gyvybinga aplinka, savo architektūra, 
viešosiomis erdvėmis, įsikursiančiais gyventojais ir verslais 
praturtinanti centrinį Vilnių.

Principinis funkcinis teritorijos zonavimas susideda iš 
aiškiai išreikštos privačios, gyvenamos zonos pietinėje 
dalyje ir viešos, komercinės zonos šiaurinėje. 

Šiaurinėje teritorijos dalyje pastatų aukštingumas nusta-
tomas pagal detaliojo plano ir insoliacijos reikalavimus. 
Maksimalus detaliuoju planu leidžiamas tūris nėra pasieki-
amas, nes viršutinė pastato dalis papildomai turi būti 
atitraukta, siekiant užtikrinti kaimyninių pastatų insoliaciją. 
Gyvenamojoje dalyje, kur nėra galiojančio detaliojo plano, 
aukštingumas nustatomas pagal bendrąjį planą ir atstumus 
nuo kaimyninio sklypo. 

Centrinė viešųjų erdvių struktūros ašis - Dainavos gatvės 
atkarpoje įrengiamas dengtas pasažas. Iš pasažo numatyti 
pagrindiniai įėjimai į viešbutį, verslo centrą, parduotuves 
ir restoranus. Šiaurinėje pusėje pasažas išsilieja į atvirą 
viešąją erdvę link Gedimino prospekto. Pietinėje pusėje 
numatomos viešųjų erdvių jungtys su V.Kudirkos gatve ir 
privačiu daugiabučių namų kiemu.

Principinis teritorijos zonavimas

Detalaus plano ir atstumo iki sklypo 
ribos reikalavimai

Insoliacijos reikalavimai

Viešųjų erdvių struktūra





Architektūrinė idėja

Dengtas pasažas su abipus jo išsidėsčiusiais didesnio 
aukštingumo tūriais formuoja ir pagrindinį architektūrinio 
ansamblio akcentą, prie kurio šliejasi mažesnio 
aukštingumo verslo centro tūriai ir gyvenamasis kom-
pleksas.Ši centrinė dalis yra tarsi vartai į visą kompleksą, 
jo centrinė viešoji erdvė, dengta lengvų ir grakščių 
konstrukcijų stogu.

Pastatų architektūrinė išraiška - solidi ir griežta, tinkama 
pagrindinės sostinės gatvės aplinkai. Langai ir vitrinos 
skaidomi vertikaliais piliastrais pabrėžiant pastato aukštį ir 
elegantiškumą. Pastatų stogai apželdinami ir išnaudojami 
terasoms, iš kurių atsivers miesto centrinės dalies panora-
mos.

Daugiabučių pastatų architektūra orientuota į pietus ir į 
vidinį kiemą. Didžiojo pastato tūris skaidomas sukuriant 
privatumą suteikiantį ekraną nuo komercinės komplekso 
dalies. Istorinio pastato tūris rekonstruojamas išsaugant 
ir pabrėžiant jo vertingąsias savybes ir pritaikant naujai 
paskirčiai.



Pastatų funkcinis suplanavimas

Verslo centras

Verslo centras susideda iš parduotuvių ir restoranų pir-
mame pastato aukšte ir biurų viršutiniuose. Pagrindiniai 
įėjimai į verslo centrą formuojami iš pasažo ir V.Kudirkos 
gatvės pusių, numatant praeinamą holą su recepcija ir 
kontroliuojamu patekimu į viršutinius aukštus. Į visas par-
duotuves įėjimas numatytas iš gretimų gatvių, į restoraną 
- iš pasažo. Restorano ir dalies parduotuvių aptarnavimas 
iš formuojamos aikštelės tarp pietinio pastato fasado ir 
gretimo pastato. Likusių parduotuvių aptarnavimas nu-
matytas iš gretimų gatvių.

Viršutiniuose penkiuose pastato aukštuose numatomos 
lankstaus išplanavimo biurų patalpos. Penktas ir šeštas 
aukštai dėl detalaus plano ir insoliacinių reikalavimų 
projektuojami mažesnio ploto, bet su išėjimo į terasas ant 
žemesnės pastato dalies stogo.

Viešbutis

Viešbutis planuojamas laikantis operatoriaus reikalavimų. 
Pirmame aukšte numatytos bendrosios patalpos - re-
cepcija, baras, restoranas, konferencijų centras, taip pat 
pagalbinės patalpos (virtuvė, skalbykla) ir viešbučio ad-
ministracija. Sporto klubas planuojamas antrame aukšte. 
Viršutiniuose 5 aukštuose planuojami viešbučio kambariai 
- iš viso 152.

Pagrindinis įėjimas į viešbutį suplanuotas iš pasažo, kuri-
ame įrengiama išlaipinimo aikštelė. Patekimas į išlaipinimo 
aikštelę yra iš Dainavos g. pusės (su eismo apribojimu), 
išvažiavimas - pro Gedimino prospektą. Aptarnaujančio 
transporto patekimas numatomas iš Gedimino prospekto 
pusės, pastato šiaurinėje dalyje. Aptarnaujančio trans-
porto zona želdiniais ir mažosios architektūros elementais 
vizualiai atribojama nuo viešosios erdvės.

Visi pastato aukštai liftais ir laiptais sujungti su abiem 
požeminės automobilių stovėjimo aikštelės aukštais.

Ant pastato stogo numatomos apželdintos terasos 
įvairiems renginiams ir viešbučio svečių poilsiui.

Pirmo aukšto schema

Tipinio aukšto schema



Viešbutis

Viešbutis planuojamas laikantis operatoriaus reikalavimų. Pirmame aukšte numatytos bendrosios patalpos -
recepcija, baras, restoranas, konferencijų centras, taip pat pagalbinės patalpos (virtuvė, skalbykla) ir
viešbučio administracija. Sporto klubas planuojamas antrame aukšte. Viršutiniuose 5 aukštuose planuojami 
viešbučio kambariai - iš viso 152.

Pagrindinis įėjimas į viešbutį suplanuotas iš pasažo, kuriame įrengiama išlaipinimo aikštelė. Patekimas į 
išlaipinimo aikštelę yra iš Dainavos g. pusės (su eismo apribojimu), išvažiavimas - pro Gedimino prospektą. 
Aptarnaujančio transporto patekimas numatomas iš Gedimino prospekto pusės, pastato šiaurinėje dalyje. 
Aptarnaujančio transporto zona želdiniais ir mažosios architektūros elementais vizualiai atribojama nuo 
viešosios erdvės.

Visi pastato aukštai liftais ir laiptais sujungti su abiem požeminės automobilių stovėjimo aikštelės aukštais.

Ant pastato stogo numatomos apželdintos terasos įvairiems renginiams ir viešbučio svečių poilsiui.

Daugiabučiai pastatai

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų kompleksą sudaro trys pastatai: rekonstruojamas istorinis pastatas, didysis 
aštuonių aukštų tūris, besiribojantis su viešbučio pastatu ir mažesnysis trijų aukštų tūris vakarinėje sklypo 
dalyje. Visi trys pastati išsidėsto ratu aplink pietinėje sklypo dalyje suplanuotą kiemą.

Istorinio pastato cokolinis aukštas iš kiemo pusės atkasamas, gyventojams suformuojant privačias terasas. 
Likusiuose trijuose aukštuose ir mansardoje įrengiami įvairaus dydžio butai.

Didesniojo tūrio apatiniuose 6 aukštuose įrengiami 1-3 kambarių butai. Viršutiniuose dviejuose aukštuose 
numatyti du penthauzai per du aukštus, su terasomis. Liftas ir laiptinė jungia visus pastato aukštus su 
požemine automobilių stovėjimo aikštele.

Mažesniame tūryje įrengiami 2-3 kambarių butai. Dalis butų antrame aukšte projektuojami per du aukštus su 
išėjimu į terasas ant stogo. Butams pirmame aukšte numatomi sodeliai šalia sklypo ribos. 

Visi butai turi patogų susisiekimą su požemine automobilių stovėjimo aikštele.

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Automobilių stovėjimo aikštelė numatoma dviejuose požeminiuose aukštuose. Siekiant išsaugoti švarų 
pastato stogų vaizdą, didžioji dalis techninių patalpų numatomos pastato rūsyje. Vakariniu požeminės 
aikštelės perimetru taip pat numatomas kolektorius perkeliamai šilumos trasai. Abiejuose aukštuose 
išskiriamos gyvenamojo pastato privataus parkingo ir viešojo parkingo dalys. Iš viso požeminiame parkinge 
numatoma įrengti apie 240 automobilių stovėjimo vietų. 

Parkavimo vietų poreikio skaičiavimas

Paskirtis Reglamentas Parkavimo vietų skaičius
Verslo centras:
Parduotuvės
Restoranas
Biurai

700m² (salės plotas)
170m² (salės plotas)
3000m² (pagrindinis plotas)

1 vieta / 30m²
1 vieta / 15m²
1 vieta / 25m²

23
11
120

Viešbutis 150 kambarių 1 vieta / 2 kambariai 75
Daugiabučiai 75 butai 1 vieta / 1 butas 75
VISO

IŠ VISO (įvertinus 0.75 koeficientą, taikomą Vilniaus miesto centre)

304

228



Pastatų funkcinis suplanavimas

Daugiabučiai pastatai

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų kompleksą sudaro 
trys pastatai: rekonstruojamas istorinis pastatas, didysis 
aštuonių aukštų tūris, besiribojantis su viešbučio pastatu 
ir mažesnysis trijų aukštų tūris vakarinėje sklypo dalyje. 
Visi trys pastati išsidėsto ratu aplink pietinėje sklypo dalyje 
suplanuotą kiemą.

Istorinio pastato cokolinis aukštas iš kiemo pusės atkasa-
mas, gyventojams suformuojant privačias terasas. Liku-
siuose trijuose aukštuose ir mansardoje įrengiami įvairaus 
dydžio butai.

Didesniojo tūrio apatiniuose 6 aukštuose įrengiami 1-3 
kambarių butai. Viršutiniuose dviejuose aukštuose nu-
matyti du penthauzai per du aukštus, su terasomis. Liftas 
ir laiptinė jungia visus pastato aukštus su požemine 
automobilių stovėjimo aikštele.

Mažesniame tūryje įrengiami 2-3 kambarių butai. Dalis 
butų antrame aukšte projektuojami per du aukštus su 
išėjimu į terasas ant stogo. Butams pirmame aukšte nu-
matomi sodeliai šalia sklypo ribos. 

Visi butai turi patogų susisiekimą su požemine automobilių 
stovėjimo aikštele.

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Automobilių stovėjimo aikštelė numatoma dviejuose 
požeminiuose aukštuose. Siekiant išsaugoti švarų pastato 
stogų vaizdą, didžioji dalis techninių patalpų numatomos 
pastato rūsyje. Vakariniu požeminės aikštelės perimetru 
taip pat numatomas kolektorius perkeliamai šilumos trasai. 

Abiejuose aukštuose išskiriamos gyvenamojo pastato 
privataus parkingo ir viešojo parkingo dalys. Iš viso 
požeminiame parkinge numatoma įrengti apie 230 
automobilių stovėjimo vietų. 



Verslo centro fasadai

Daugiabučių namų komplekso interjero ir fasadų vaizdas



Pastatų medžiagiškumas

Pastatų laikančios konstrukcijos numatomos gelžbetoninės 
(plačiau aprašyta skyriuje Statinių konstrukcijų sprendiniai). 

Išorės sienos viešbučio ir gyvenamojo pastato korpusuose 
- vėdinamo fasado sistemos su langais ir vitrinomis. Išorės 
apdailai siūlomos solidžios ir ilgaamžės natūralios apdailos 
medžiagos. 

Verslo centro pastato išorės sienos - stiklo aliuminio 
elementinė fasadinė sistema su natūralaus akmens apdai-
los intarpais apšiltintose perdangų zonose ir ties vertikali-
ais piliastrais.

Didžioji dalis pastatų stogų - eksploatuojamos terasos, su 
želdinių elementais.

Pastatų interjerai sprendžiami individualiai - viešbučio 
pastato pagal operatoriaus reikalavimus, verslo centro ir 
daugiabučių pastatų bendrųjų erdvių - pagal bendrą išorės 
ir vidaus architektūros koncepciją, butų vidaus erdvių ir 
verslo centro nuomojamų patalpų - pagal atskirus interjero 
projektus.



Sklypo planas su transporto judėjimo schema



Transporto ir pėsčiųjų sprendimai

Pagrindinis transporto patekimas į kompleksą numato-
mas Dainavos gatve nuo J.Jasinskio gatvės pusės. Iš 
šios pusės numatytas įvažiavimas į požeminę automobilių 
stovėjimo aikštelę, į išlaipinimo aikštelę ties įėjimu į 
viešbučio pastatą, taip pat iš šios pusės numatytas ir ver-
slo centro aptarnaujančio transporto patekimas. Viešbučio 
aptarnaujantis transportas patektų iš Gedimino pr. pusės.

Pėsčiųjų patekimai į kompleksą numatomi iš visų aplinkinių 
gatvių. Pagrindinė pėsčiųjų susisiekimo ašis - Dainavos 
gatvė ir kuriamas pasažas. Iš pasažo numatomi pagrind-
iniai įėjimai į verslo centrą ir viešbutį. 

Daugiabučių namų kompleksas pėstiesiems būtų pasiekia-
mas tiesiai iš Dainavos gatvės. Vidiniai korpusai - pro 
esamus į vidinį kiemą vedančius vartus.



Sklypo planas schema su gaisrinės technikos judėjimo schema

Apsisukimo aikštelė

Apsisukimo aikštelė



Teritorijos ir pastatų gaisrinės 
saugos koncepcija

Teritorijoje numatyti gaisrinės technikos privažiavimai prie 
pastatų. Daugiabučių namu kompleksas pasiekiamas pro 
esamus į vidinį kiemą vedančius vartus. Gaisrinės tech-
nikos privažiavimas prie viešbučio pastato sutampa su ap-
tarnavimo transporto patekimu (iš šiaurinės pusės). Verslo 
centro pastatas pasiekiamas pasinaudojant aplinkinėmis 
gatvėmis. Gaisrinės technikos privažiavimui skirtuose akli-
gatviuose numatomos apsisukimo aikštelės.

Evakuacijai pastatų viduje projektuojamos neuždūminamos 
laiptinės, išdėstytos normatyviniais atstumais.

Evakuacinių kelių ilgiai ir pločiai, dūmų šalinimo iš patalpų 
poreikiai, automatinės gaisro gesinimo sistemos įrengimo 
būtinybė ir kiti gaisrinės saugos aspektai bus tikslinami 
techninio projekto stadijoje, pagal gaisrinės saugos uduotį.



Statinių konstrukcijų sprendiniai

Objektas susideda iš keturių dalių, požeminė automobilių 
saugykla ir antžeminiai (virš automobilių saugyklos) 
viešbučio – administracinės  – gyvenamosios  paskirties 
antstatai.  Pastatas bus suskirstytas į temperatūrinius 
blokus pagal tikslesnius statybinių konstrukcijų statinius 
skaičiavimus ir planuojamus statybos etapus.

Pastato laikančiosios konstrukcijos planuojamos: 
gelžbetoniniai monolitiniai gręžtiniai poliniai pamatai, 
gelžbetoninės monolitinės kolonos, gelžbetoninės 
monolitinės sienos ir perdangos. 

Sienų storis numatomas požeminių konstrukcijų ne mažiau 
kaip 250 mm, antžeminių konstrukcijų 200 ... 250 mm 
storio. Rūsio perimetrinėms sienoms įrengti numatoma 
gręžtinių polių atraminė sienutė.

Tarpaukštinės antžeminės dalies perdangos ir denginys 
gelžbetoninai monolitiniai 250 mm storio (kadangi planuo-
jami tarpatramiai iki 8 m). Požeminės automobilių sau-
gyklos  perdanga 250 mm storio, kiemo dalyje formuojama 
su nuolydžiu ir ten kur būtina suformuoti reikiamam dangų 
paviršiui su lūžiais. Ten kur būtina maksimaliai išnaudoti 
požeminės automobilių saugyklos plotą automobilių 
parkavimui, perdangos bus įrengiamos su išilginiais kapite-
liais  - sijomis.

Balkonai surenkami gelžbetoniniai tvirtinami prie 
perdangų gembiškai per gamyklines inkaruojančias šilumą 
izoliuojančias detales.

Horizontalieji poslinkiai ribojami gelžbetoninių kolonų 
standžiomis jungtimis su pamatu, gelžbetoninių monolitinių 
skersinių ir išilginių sienų. Specialūs ryšiniai elementai  ne-
numatyti. Pastato ryšinę funkciją atlieka vidinės ir išorinės 
laikančios gelžbetoninės monolitinės sienos.



Pastatų pagrindinių inžinerinių 
tinklų principiniai sprendiniai

Pastatuose numatoma įrengti vandentiekio ir šilumos 
įvadus iš centralizuotų miesto tinklų, pagal prisijungimo 
sąlygas. Projektuojant šildymo sistemas rekomenduotina 
įvertinti ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą. 
Vėdinimo kameros numatomos pastato rūsyje.

Elektros energijos tiekimas pagal prisijungimo sąlygas. 
Bendrai kompleksui numatomas II kategorijos elektros 
energijos tiekimas. I kategorijos ėmėjai - pagal gaisrinės 
saugos užduotį, viešbučio operatoriaus ir užsakovo reika-
lavimus.

Visi inžinerinių sistemų sprendiniai bus tikslinami techninio 
projekto stadijoje.



Pastatų ir sklypo bendrieji rodikliai

Sklypas Dainavos g. 3

Sklypo plotas:    5067m²
Statinių skaičius:   2
Užstatymo tankumas:   60%
Užstatymo intensyvumas:  2.33

Pastatų bendras plotas:   11822.22m²
Pastatų naudingas plotas:  11284.07m²
Pastatų tūris:    52976m³
Pastatų aukštų skaičius:   4-6

Sklypas Dainavos g. 5

Sklypo plotas:    2472m²
Statinių skaičius:   3
Užstatymo tankumas:   57%
Užstatymo intensyvumas:  2.02

Pastatų bendras plotas:   4994.55m²
Pastatų naudingas plotas:  4624.31m²
Pastatų tūris:    24054m³
Pastatų aukštų skaičius:   4-6

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė
(bendra abiems sklypams)

Bendras plotas:    8393.41m²
Tūris:     32 285m³


