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Autoriaus vizija 

 

Projekto teritorija – tai Vilniaus miesto naujojo centro dešiniajame Neries upės krante 

svarbiausių kompozicinių ašių susikirtimo vieta. Nuolatinis žmonių judėjimas, skirtingų interesų gausa, 

atsiveriančios miesto panoramos įpareigoja peržiūrėti ir naujai formuoti nagrinėjamos teritorijos (sklypo) 

urbanistinę struktūrą. Esama situacija rodo, jog reikalingas sprendinys, kuris padėtų suformuoti šią 

neužstatytą ir urbanistiškai nesuvaldytą naujojo miesto centro dalį ir visapusiškai atskleistų jos potencialą. 

Prioritetinis vizijos tikslas – Neries upės ir jos prieigų integravimas į miesto urbanistinę struktūrą 

akcentuojant viešųjų erdvių svarbą, kur siūlomi nauji tūriai natūraliai įsilietų į bendrą „urbanistinės 

kalvos” panoramų kompozicinį siluetą ir aiškiau formuotų išreikštą „urbanistinės kalvos“ silueto 

nusileidimą upės link. 

Mūsų siūlomas sprendinys – tai skirtingų aukščių keturkampių prizmių tūrių kompozicija – 

„Vilniaus vinys“ (vinies simbolis reiškia skirtingybių sujungimą). Mūsų manymu, pasirinkta planinė-

erdvinė tūrių kompozicija padėtų spręsti esamos vietos problematiką, kurtų aukštos kokybės viešąsias 

erdves. Taip pat neužstatant parterio tūriais, o įvertinant esamą reljefą, susiformavusias vizualines ir 

fizines ašis bei kitus objektyvius urbanistinius planuojamos teritorijos ypatumus, suformuotų patogų 

žmonių judėjimą šioje zonoje. Tai padėtų spręsti verslo ir viešojo intereso poreikius.  

 

Architektūrinė-urbanistinė  koncepcija 

 

Urbanistinis sprendimas 

Manome, kad naujas užstatymas nagrinėjamame sklype kaip vieno tūrio statinys (bendrasis 

plotas 18 600 m²) neigiamai įtakotų tiek „urbanistinės kalvos“ kompoziciją, tiek miesto panoramas, tiek 

visą naujojo miesto centro išklotinę nuo upės pusės. Tai įvertinus, siūlome naują užstatymą formuoti iš 

dviejų atskirų tūrių, išaugančių iš parterinės zonos. Šiuos tūrius – biurų pastatą ir viešbutį – siūlome 

projektuoti aukštesnius kaip 35 m. (nuo žemės paviršiaus) su bendru trijų aukštų požeminiu parkingu. 

Viešbučio tūris projektuojamas lygiagrečiai Konstitucijos pr. (kiek leidžia sklypo ribos). Toks viešbučio 

tūrio komponavimas paryškina Konstitucijos pr. ašį ir perimetrą, bei stipriau artikuliuoja Europos aikštės 

erdvę. Biurų pastato tūris orientuojamas (siaurąja kraštine) statmenai upei, išilgai Baltojo tilto ašiai. 

Siūloma tūrių kompozicija sureaguoja į svarbiausių urbanistinių ašių – Baltojo tilto ir 

Konstitucijos prospekto kryptis, tarp jų formuojamas „plyšys“ atveria antro-trečio plano perspektyvą ne 

tik iš tolimesniu taškų, bet ir judant parterinėje žemės altitudėje. 
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Atsižvelgus į sklypo ypatumus, pagrindinę urbanistinę idėją mums padiktavo gretimų teritorijų 

viešųjų erdvių struktūra. Siūlome vystyti-išplėsti viešųjų erdvių bei pėsčiųjų srautų sistemą nuo Šv. 

Rapolo bažnyčios per nagrinėjamo sklypo teritoriją link Nacionalinės Dailės galerijos terasos, kur Baltojo 

tilto ašies – vizualinio koridoriaus  – sankirtos vietoje, mūsų nagrinėjamame sklype, formuojamas 

kompozicinis centras – aikštė. 

 
Paveikslas 1. Tūrio urbanistinė kompozicija 

 

Viešosios erdvės  

Sklype kuriame dvi naujas miesto viešąsias erdves, kurios padeda suformuoti esamos viešųjų 

erdvių sistemos trūkstamą jungtį. Pagrindinė, reprezentacinė aikštė numatoma Baltojo tilto ašyje. Jos 

erdvę iš trijų pusių formuoja pastatų fasadai, su skaidriomis biurų holo, viešbučio restoranų vitrinomis. 

Pietinėje pusėje erdvė atsiveria į Neries upę. Projektuojama aikštė bus tranzitinio pobūdžio, nes ją 

įvairiomis kryptimis žada kirsti dideli žmonių srautai. Neblokuojant pagrindinių pėsčiųjų srautų, aikštėje 

numatomas skulptūrinis akcentas. Siekiant sušvelninti tranzitinės erdvės pojūtį, šalia projektuojama 

viešbučio terasa su lauko kavinėmis ir želdinių zonomis. Mažosios architektūros kuriamos intrigos, 

akcentai, aplink esančių funkcijų įvairovė suteiks šiai erdvei visavertės miesto dalies charakterį. 

 
Paveikslas 2. Esama ir projektuojama vietųjų erdvių sistema 

 
Antroji viešojo intereso zona yra uždaresnė, artimesnė skvero tipui. Jos erdvę iš keturių pusių 

formuoja esami ir projektuojami pastatai. Į šią zoną patenkama iš visų keturių pusių, pro tarpus tarp 
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pastatų. Erdvė kuriama jauki, apželdinta žemaūgiais medžiais, atvira visuomenei, tačiau labiau skirta 

darbuotojų poilsiui, pietų pertraukoms, renginiams ir kitoms veikloms.  

Siekiant praturtinti Vilniaus miesto viešųjų erdvių dešiniajame Neries krante sistemą, už sklypo 

ribų esančią teritoriją siūloma pertvarkyti. Esamus inžinerinius statinius siūloma rekonstruoti, papildyti 

teritoriją nedidelio ploto komercinės paskirties objektais (kavinės, prekyba), išnaudoti apželdintus stogus.  

Laužytomis stogų formomis ieškoma kompozicinio ryšio su projektuojamu kompleksu ir Baltojo tilto 

ašyje esančiais laiptų maršais. 

 

Judėjimo schema 

Neries upės krantinės terasavimas – būdingas esamos gamtinės ir urbanistinės struktūros 

bruožas. Remiantis juo, sudėtingą judėjimo įvairiomis kryptimis mazgą siūloma spręsti projektuojant 

tarpinę terasą – aikštę. Šiuo metu neišspręstas judėjimas tarp terasų alt. 101.00 („Radisson Blu“ 

pagrindinio įėjimo aikštė) ir alt. 106.00 (Konstitucijos pr.). Siūloma tarpinė terasa-aikštė yra altitudėje 

104.50. Mažesnis aukščių perkritimas leidžia formuoti judėjimą rytų-vakarų kryptimis mažo nuolydžio 

plokštumomis (pandusais).  

Į požeminę perėją po Konstitucijos prospektu patenkama iš aikštės (alt. 104.50), naudojantis po 

viešbučio pastatu projektuojamais eskalatoriais. Šis pasiūlymas leidžia judėti nuo Baltojo tilto iki Europos 

prekybos centro nekeičiant krypties, tuo pačiu racionaliai išnaudojant požeminiam parkavimui skirtą 

plotą. Norintiems patekti į požeminę perėją nebereikia pakilti iki 106.00 altitudės. 

Dviračiams numatomi prie laiptų priblokuoti pandusai. Žmonių su negalia judėjimas 

sprendžiamas norminio nuolydžio pandusais šalia VCUP pastato. 

 

Architektūrinis sprendimas 

Įvertinus artimiausio architektūrinio konteksto mastelį, siūlome viešbučio ir biurų pastato 

programą talpinančius tūrius smulkinti. Tūriai ties viduriu praslenkami ir praskiriami stiklo 

plokštumomis, sudarant keturių kvadratinio plano prizmių-bokštų kompozicijos įvaizdį. Tai paryškina 

komplekso kompozicinį ryšį su kontekstu, sušvelnina vaizdą miesto panoramose. 

Viešbučio ir biurų pastatų vertikalės (projekcijoje nuo Baltojo tilto) nežymiai pakreipiamos 

skirtingomis kryptimis. Tokiu būdu ne tik sureaguojama į „urbanistinės kalvos“ antrąjį planą, bet ir 

kuriama vizualinė intriga, netikėtumo įspūdis, pastatas įgauna dinamikos ir ženkliškumo. 
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Paveikslas 3. Projektuojamų tūrių architektūrinis skaidymas 

 

Funkciniai sprendimai 

Projektuojamas multifunkcinis kompleksas su A klasės biurais ir vidutinės klasės viešbučiu. 

Viešbutis. Pagrindinis įėjimas į viešbutį projektuojamas nuo Konstitucijos pr. (106,00 alt.). Prie 

įėjimo numatomos parkavimo vietos, bei svečių išlaipinimo zona. Vakarinėje tūrio dalyje projektuojamas 

dengtas pandusas į požeminį parkingą, bei aptarnavimo privažiavimas į ūkinę zoną. Rūsyje (-1a.), be 

parkavimo vietų, projektuojamos techninės ir pagalbinės patalpos skirtos aptarnauti viešbutį (restoraną) 

Pirmame viešbučio aukšte projektuojama recepcija, lobi baras, liftų holas, restoranas su lauko terasa 

atsiveriančia į naujai formuojamą aikštę bei evakuacinės laiptinės, sanitariniai mazgai. Nuo 2 a. iki 12 a. 

projektuojami viešbučio numeriai (viso 211 vnt.). Tryliktame aukšte siūloma įrengti aktyvios veiklos 

zoną (pvz. treniruokliai),  susitikimų salę su lauko terasa. Keturioliktas aukštas – techninis. 

Biurai. Pagrindinis patekimas į biurų pastato tūrį numatomas iš naujai formuojamos aikštės 

(viešosios erdvės alt. 104,50). Pirmame aukšte (h=5 m) projektuojamas reprezentatyvus vestibiulis, 

recepcija, liftai, evakuacinės laiptines. Nuo 2-19 aukštų įrengiamos biurų patalpos (laisvo planavimo 

tipo). Dvidešimtame aukšte numatoma poilsio zona su terasa. Dvidešimt pirmas aukštas – techninis. 

Po abiem pastatais projektuojamas trijų aukštų požeminis parkingas (450 vietų, iš kurių 80 skirta 

viešbučiui, 370 – biurams).  

Pagal suformuotą konkurso užduotį įvažiavimas į sklypą numatomas iš Konstitucijos pr., 

įvažiavimą paliekant esamoje vietoje. Parkingo aukštų altitudės parinktos taip, kad ateityje, būtų galima 

formuoti papildomus išvažiavimus į Konstitucijos pr. ir Upės g. per kaimyninio sklypo požeminį 

parkingą.  



KONSTITUCIJOS PR. 18B SP Architektų grupė 
 

Lapas Lapų 

6 16 
 

 
Paveikslas 4. Pastato funkcinė schema ir automobilių judėjimo schema 

 
Fasadų raiška. 

Pastato išorinės atitvaros formuojamos naudojant modulinę surenkamo fasado sistemą. Fasadų 

apdailoje derinamos perforuoto aliuminio kompozicinės plokštės su dviejų tipų elementais – lygiais ir 

išsikišančiais iš fasado plokštumos. Šių dviejų elementų panaudojimas ne tik apsaugo patalpas nuo 

perkaitimo, bet ir sukuria dinamišką vizualinį efektą. 

Pasirinktas fasado sudalinimas leidžia suvokti projektuojamą tūrį kaip skulptūrinį objektą – 

ženklą, išvengiama standartinio biurų pastato įvaizdžio. Šiuolaikiškas modulinių fasadinių elementų 

panaudojimas dera su gretimybėmis.  

 
Paveikslas 5. Fasadinės sistemos fragmentas 
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Komplekso sąsajos su kontekstu  

 

Urbanistinė kalva 

Atlikus variantinę siluetų analizę, nuspręsta pastatus projektuoti aukštesnius nei 35 m. Tokiu 

būdų įmanoma suformuoti kompoziciškai išbaigtą pietinį „urbanistinės kalvos“ šlaitą, kuriant tolygų 

aukščių perėjimą tarp „Radisson Blu“ viešbučio ir „Europos“ bokšto viršūnių.  

Naujojo miesto centro aukštuminių pastatų siluetams būdingas susmulkėjimas viršutinėje dalyje. 

Pateiktame pasiūlyme pastato tūrių skaidymas ir aukščių variacijos laikosi šio principo: tūriai smulkėja ir 

kyla link urbanistinės kalvos keteros. Ši aukščių gradacija aiškiai suvokiama iš visų pagrindinių miesto 

apžvalgos taškų. 

Vilniaus vaizdų daugiaplaniškumas yra vienas iš unikalių miesto bruožų. Nagrinėjamu atveju, 

žvelgiant nuo Baltojo tilto,  svarbu išlaikyti naujojo miesto centro panoramos daugiaplaniškumą. Siūlomo 

pastato kryptys ir siluetai projektuojami reaguojant į antrajame plane matomus pastatus („Europos„ 

bokštą, Savivaldybės pastatą): stengiamasi jų pilnai neuždengti, neiškreipti jų formos suvokimo. 

Nedidelis pastato vertikalių pakreipimas atidengia ir trečiojo plano (šiaurinio kalvos šlaito) vaizdus.  

 

Konstitucijos prospektas. 

Ne mažiau svarbus probleminis klausimas yra Konstitucijos prospekto erdvės ties nagrinėjamu 

sklypu formavimas. Šiuo metu gatvės erdvė yra nesuvaldyta ir labiau primena užmiesčio gatvę. Siūloma 

viešbučio korpusą komponuoti lygiagrečiai Konstitucijos prospektui. Formuojamas aiškus perimetras, 

siaurinama gatvės erdvė – tokiu būdu kuriamas reprezentatyvios miesto centro gatvės charakteris.   

Prieš pastatą kuriama nedidelė kurdonerinė erdvė – tiek, kiek reikalinga privažiavimui 

(privežimui) prie pagrindinio įėjimo į viešbutį. Įvertinant teritorijos reikšmingumą gatvės išklotinėje, 

esamą viešojo transporto stotelę, bei įvažiavimą į požeminį parkingą, šis erdvės praplatėjimas yra 

natūralus ir reikalingas.  

 

Santykis su kultūros paveldo objektais 

Pastato tūriai skaidomi taip, kad jų mastelis ir siluetai būtų kuo artimesni tiek arti esančiam 

(aukštuminiai naujo miesto centro pastatai), tiek tolimam (senamiesčio bažnyčių vertikalės) kontekstui.  

Šis sprendimas užtikrina, kad miesto panoramose, kuriose statinys galimai bus matomas 

senamiesčio bažnyčių fone, statinio išraiška ir siluetai nenustelbs ir nekontrastuos su kultūros paveldo 

objektų – bažnyčių vertikalėmis, nesumenkins senamiesčio panoramų vertės.   
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Paveikslas 6. Panorama nuo Gedimino kalno.  

 
Paveikslas 7. Panorama nuo Tauro kalno. 

 
Paveikslas 8. Panorama nuo Neries krantinės 

 
Paveikslas 9. Vaizdas nuo Subačiaus apžvalgos aikštelės 
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Author’s vision 

 

Project area is the main compositional axis cross-point of the new Vilnius city center (the right 

bank of the Neris River). Regular movement of people, plenty different interests and panoramic views of 

the city requires proposal for the new shape of the sites’ urban structure. The current situation shows the 

necessity for solution, which would form the undeveloped and urbanely uncontrolled part of the new city 

center and fully disclose it’s potential. 

The priority objective of our vision – the integration of the Neris River and its approaches to the 

city urban structure, with emphasis on the importance of public spaces, where new architectural volumes 

would blend into existing "Urban hill” panoramic silhouette and would form a clearly expressed descent 

towards the river.  

Our proposed solution – the architectural composition of rectangular prism volumes, varying in 

height – “Vilniaus vinys” (“Vilnius nails”, symbolically nail indicates the connection between different 

things). In our opinion, the chosen volume composition would help to solve the problems of the current 

location, and would create high-quality public spaces along with the formation of a convenient movement 

of people in this area. This would help solve business and public interest needs. 

 

Architectural-urban conception  

 

Urban proposal 

We believe that the new building as a single volume structure (total area 18 600 m²) would 

negatively affect both urban hill composition and overall panoramic views. Having this in mind, we 

propose a new built-shape of the two separate volumes that „grows” naturally from the site.  

We offer to design these two volumes (office and hotel buildings) higher the 35 meters with 

mutual three-story underground parking. Hotel volume is designed parallel to Konstitucijos avenue (up to 

the plot boundaries). This strengthens the axis of Konstitucijos av. and its perimeter, moreover creates 

space boundaries for existing Europa square. Office building volume is oriented (by its narrow side) 

perpendicular to the river, along the axis of the White Bridge. 

The proposed architectural composition reacts to the major urban axes – White Bridge and 

Konstitucijos av. Gap between the buildings opens the view to second and third plans of the “urban hill” 

not only from distant points, but from the new public spaces as well. 
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Given the peculiarities of the plot, the main urban ideas derived from the structure of public 

spaces of adjacent areas. We develop and expand public spaces and pedestrian flow system from St. 

Raphael Church over the plot area and towards National Art Gallery terraces, where on the intersection 

with the White Bridge axis (our disputed plot) we propose a center of the new urban composition – a new 

public square.  

 
Illustration 1. Urban volume composition 

 

The public space.  

Two public spaces are suggested in the plot. Both of them continue to form the missing link in 

existing system of public spaces General, the representative public square is planned on White Bridge 

axis. Its space is formed on three sides with the transparent facades of the office hall and hotel restaurants. 

In the southern side space is open to the Neris River. This public square will be heavily transit, because it 

will be crossed by the large flow of people moving in different directions. So the spot for a new potential 

sculptural accent is chosen without blocking the main pedestrian flow. To reduce the feeling of transit 

space, the hotel terrace with outdoor cafes and plantation areas are proposed. Intrigue created by small 

urban design objects, accents and surrounding variety of functions will create a space character as a full-

fledged part of the city. 

The second area of public interest is less open, more quiet and green. The space is formed with 

existing and projected buildings. This area is accessible from all four sides, through the spaces between 

the buildings. Created as a cozy green space, open to the public, but more dedicated for employees to rest, 

have a lunch break, create events and other activities. 

In order to enrich the system of Vilnius public spaces on the right bank of the Neris, we propose 

to reorganize the territory outside the project site. The existing engineering structures and buildings 

should be reconstructed creating space for small area of commercial facilities (cafes, trade) and use of 

green roofs. Fractured roofs forms sought composite connection with the projected complex and stair 

marches on White Bridge axis.  
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Illustration 2. New and existing public space system  

 

The movement scheme 

Neris river embankment terracing - is characterized as the important feature of the existing 

natural and urban structure. According to that, complicated movement of various directions is suggested 

to be improved with the design of the intermediate terrace – public square.  

Currently the movement between terraces alt. 101.00 (Radisson Blu main entrance square) and 

alt. 106.00 (Konstitucijos av.) is unsolved. The proposed interim terrace – public square is on altitude 

104.50. In this case lower difference between heights allows the formation of the movement of the east - 

west direction with a low slope planes (ramps). 

The underground passage under the Konstitucijos avenue is accessed from the public square (alt. 

104.50), by escalators designed under the hotel building.  This proposal allows the movement from the 

White Bridge to the other side of Konstitucijos avenue without changing direction, maintaining the 

rational use of underground parking. For those wanting to get to the underground passage there is no 

longer need to rise up to altitude 106.00. 

For bicycle movement ramps are projected next to the stairs. Movement for people with 

disabilities is suggested by the normative slope ramps near VCUP building. 

 

Architectural proposal 

Appreciating the scale of nearest architectural context, we offer to split the volumes containing 

the program of hotel and office buildings. Volumes are separated from each other in two directions, 

creating an image of composition of four square-base prism towers. This highlights the buildings 

connection with the context and softens the silhouettes in citys panoramic views. 

The verticals of hotel and office buildings (projection from the White Bridge) are slightly tilted 

in different directions. In this way, buildings not only react to the second plan of the “urban hill”, but also 

creates visual intrigue, surprise and become themselves more dynamic and iconic. 
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Illustration 3. Architectural volume composition 

 
Functional solutions 

A multifunctional complex with class A offices and middle-class hotels is proposed. 

Hotel. The main entrance to the hotel is designed from Konstitucijos av. (at alt. 106.00).  Parking 

spaces and guest drop-off area is projected next to the main entrance. Covered ramp to underground 

parking and service approach is projected in the western side of the building. 

In addition to parking spaces, all the technical and auxiliary facilities designed to serve the hotel 

(restaurant) are designed on the first underground level (-1). Ground floor holds reception space, lobby 

bar, elevator entrance, evacuation staircases, wc and a restaurant with outdoor terrace opening into newly 

formed public space (square). Hotel rooms takes place from first to eleventh floors (total 211 units). 

Twelfth floor offers work and leisure areas (eg. fitness equipment) and a meeting room with and outdoor 

terrace. Thirteen floor is for technical equipment.  

Offices. The main access to the office building is projected from the newly formed square (alt. 

104.50). On the ground floor (h = 5 m) a representative lobby, reception, lifts, evacuation staircases are 

designed. From 1-18 (Lithuanian 2-19) floors holds office space (free planning type). In the nineteenth 

floor recreation area with a terrace is designed. Twentieth floor (lithuanian 21) is for technical equipment. 

Bellow both buildings we designed a mutual three-story underground parking (450 spots) of 

which 80 spots for the hotel and 370 spots for offices.  

According to the competition task, entrance to the plot is formed from Konstitucijos av. leaving 

the existing turn. Parking levels are selected so that it would be possible to form additional exits to the 

Konstitucijos av. and Upės g. through the underground parking in the neighboring plot. 
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Illustration 4. Building functional scheme and transport movement scheme 

 

Building facades 

The building exterior walls are formed using modular prefabricated facade system. Facade 

decoration combines perforated aluminum composite panels with two types of elements – parallel to the 

façade and sticking out of its plane. These two elements in addition to the function of direct sunlight 

protection, also gives a dynamic visual effect.  

The selected facade partitioning allows to perceive the projected volume as a sculptural object – 

a landmark and avoids the image of a standard office building. Modern modular façade elements fits well 

with the context. 

 
Illustration 5. Fragment of facade system 
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Connections between complex and context 

 

Urban Hill 

After the analysis of different possible silhouettes, it was decided to design buildings higher than 

35 meters. In this way it is possible to form a compositionally complete southern slope of urban hill, 

creating a smooth transition between the tops of „Radisson Blu“ hotel and „Europa“ tower. 

Silhouettes of the high-rise buildings in the new city center are characterized by thinner upper 

part. In the proposal, we follow this principle by splitting the volumes and adding the height variation, so 

as the volumes would get smaller and rise towards the urban hills ridge. This graduation of heights is 

clearly perceptible from all of the city's main sightseeing spots. 

Multidimensional image of Vilnius panoramic views is one of the unique features of the city.  

In this projects case, viewed from the White Bridge, it is important to preserve the perception of 

multi-plan view of the new city center. The main vectors and silhouettes of proposed building was 

designed in response to the buildings visible in the background (the "Europa” tower, the municipality 

building): trying to expose and not to distort perception of their shape. Even more, a slight tilt of the 

buildings vertical orientation uncovers images of the third plan (north hillside). 

 

Konstitucijos avenue 

No less important is the problematic issue of Konstitucijos avenue space next to the competition 

plot. Currently, the street space is uncontrolled and resembles a suburban highway more than a street in a 

capital city center. The proposed hotel building is placed parallel to Konstitucijos avenue. It forms a clear 

perimeter and a narrowed street space - thus creating a representative downtown street character. 

The building is slightly set back creating a small space - to the extent necessary for a guest drop-

off at the main entrance to the hotel. Considering the significance of the territory, existing public transport 

station and the entrance to the underground parking, the area of the expansion seems natural and 

necessary. 

 

Relation with cultural heritage 

The building volumes are split so that their scale and silhouettes are as close as possible to both 

close (downtown high-rise buildings) and distant (Old Town churches) context. 

This solution ensures that in those panoramas, where the building will be visible in the 

background of the churches, expression and silhouettes of the building would not encroach and contrast 

with the cultural heritage (vertical church towers) nor lessen the value of the Old Town panoramas. 
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Illustration 6. View from Gediminas castle 

 
Illustration 7. View from Tauras hill 

 
Illustration 8. View from Left bank of Neris  

 
Illustration 9. View from Subačius viewpoint 
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Užstatymo parametrai / building parameters:  

Užstatymo plotas / building footprint: 2089 m² 

Užstatymo tankis / density: 34% 

Užstatymo intensyvumas / intensity: 2,98 

Bendras komplekso antžeminis statybinis tūris / total 

overground buildable volume: 

85 934 m³ 

Pastato (Viešbučio) antžeminis statybinis tūris / hotel building 

overground buildable volume: 
30 648 m³ 

Pastato (Biurų) antžeminis statybinis tūris / office building 

overground buildable volume: 
55 286 m³ 

Pastato (Parkingo) požeminis statybinis tūris / Underground 

parking buildable volume: 
53 855 m³ 

Bendras komplekso antžeminis plotas / total complex 

overground area: 

18 580 m² 

 

Pastato (Viešbučio) bendras plotas / hotel total area: 

Pastato (Viešbučio)  naudingas plotas / hotel useful area: 

6736 m² 

 

Pastato (Biurų) bendras plotas / office total area: 

Pastato (Biurų) naudingas plotas / office useful area: 

11 844 m² 

 

Bendras komplekso požeminis plotas / total complex underground 

area: 

15 282 m² 

Naudingas komplekso antžeminis plotas / useful complex 

overground area: 

18 580 m² 

 

Pastato (Viešbučio)  naudingas plotas / hotel useful area: 6736 m² 

Pastato (Biurų) naudingas plotas / office useful area: 11 844 m² 

 

 

Papildomi užstatymo parametrai / additional building parameters:  

Pastato (Viešbučio) absoliuti altitudė 

Pastato (Biurų) absoliuti altitudė 

Pastato (Viešbučio) aukštų skaičius 

Pastato (Biurų) aukštų skaičius 

Viešbučio numerių skaičius: 

Parkavimo vietų (požeminis parkingas 3a).  skaičius  

147.80 (41.80m). ir 154.40  (48.80m) 

175,50 (70.50m)  ir 181,50  (77,00m) 

12 – 14 a 

19 – 21 a 

211 vnt. 

465 vnt. 
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