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KONCEPCIJA 
 
Praeities kultūrinis palikimas suteikia gilesnį dabarties suvokimą, kaip ir dabartis ateičiai. Buvęs Vilniaus 
miesto Kelių policijos /KP/ pastatas galėtų būti pavyzdžiu ir šiandien, kaip išlaikantis darną /pusiausvyrą/ tarp 
formos, funkcijos ir estetikos. Šis pastatas įtraukiamas į projektuojamo komplekso kompoziciją, jį perstatant 
iš naujo. 
 
URBANIZMAS 
 
Prie KP pastato blokuojami Biurų parko komplekso pastatai, sudarydami ištęstos „U” raidės formos kvartalą 
su vidiniu kiemu. Toks blokavimo principas pasirinktas siekiant per „seno” ir „naujo” jungtį pabrėžti kiekvieno 
jų savitumą. Kvartalui būdingas perimetrinis užstatymas, aukštingumas 4-7 aukštai. Toks mastelis suteikia 
jaukumo, būdingo miestų centrams. 
5 aukštų tūrio, pakabinto virš kiemelio, komponavimas turi ekspresyvią išraišką ir respektuoja UAB „Lidl 
Lietuva” bendrovę. 
 
ETAPIŠKUMAS 
 
I etapu statomas UAB „Lidl Lietuva” 4 ir 9 aukštų korpusas. Fasadų apdaila keramika, stiklas. 
II etapu statomas korpusas pagal KP pastato projektą, jį pakeičiant pagal šiuolaikinius reikalavimus, 
paliekant pagrindinį fasadą ir arką autentiškos estetikos, šiek tiek padidinat išklotinių mastelį. Fasadų apdaila 
aukštos kokybės raudonos plytos. 
III etapu statomi 5 ir 7 aukštų sublokuoti korpusai. Fasadų apdaila keramika, stiklas. 
 
PARKAVIMAS 
 
Po visu kompleksu projektuojamas 2 lygių požeminis parkingas, kuriame telpa apie 700 automobilių. 
Antžeminėje dalyje numatomas 90 automobilių parkingas. 
 
ŽELDINIMAS 
 
Vidaus kiemelis šlaito pusėje želdinamas. Terasa ant stogo prie kabančio tūrio orientuota į Neries upės pusę 
yra želdinta. 
 



 
 
 
 
EXPLANATORY NOTE - 000357 
 
 
CONCEPT 
 
Past cultural heritage provides a deeper understanding of the present, in the same way as the present of the 
future. Former Vilnius City Traffic Police /TP/ building could serve as a model even today with its coherence / 
balance between form, function and aesthetics. This building is included in the composition of the whole 
complex, but it needs to be rebuilt.  
 
URBANIZATION 
 
The Office park buildings are blocked to the TP building, forming an elongated "U" shaped block containing 
an inner courtyard. Such cross blocking principle is chosen to emphasize individual identities of “the old” and 
“the new”. The complex has a standard perimeter build with the height of 4-7 floors. This scale gives cosines, 
which is typical to urban centers. The 5 floors suspended over the yard put an expressive composition and 
representation of “Lidl Lietuva”. 
 
STAGES 
 
The Ist stage involves construction of the 4 and 9 storey “Lidl Lietuva” building. Facade is decorated with 
ceramics and glass.  
The IInd stage involves construction of the TP building in accordance with modern requirements, leaving the 
aesthetics of main facade and arch, but introducing an increase in the scale. Facade finishing is made with 
high quality red bricks.  
The IIIrd stage involves building of the 5 and 7 storey semi-detached blocks. Facade is decorated with 
ceramics and glass. 
 
PARKING 
 
A designed 2-level underground parking lot is build below the entire complex and can accommodate c.700 
cars. Overground parking is expected to provide additional parking for c.90 cars.  
 
VEGETATION 
 
Internal courtyard will contain vegetation. Roof terrace, which is next to the hanging volume and focuses on 
the Neris river will also be vegetated. 
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PAVADINIMAS MATO 
VIENETAS KIEKIS PASTABOS 

SKLYPO PLOTAS m2 21891  

PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ ANTŽEMINĖS DALIES 
UŽSTATOMAS PLOTAS 

m2 7200  

PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ POŽEMINĖS DALIES UŽSTATOMAS 
PLOTAS 

m2 11000  

I STATYBOS ETAPO BENDRAS PLOTAS m2 8400  

II STATYBOS ETAPO BENDRAS PLOTAS m2 8000  

III STATYBOS ETAPO BENDRAS PLOTAS m2 12500  

2 LYGIŲ POŽEMINIO PARKINGO BENDRAS PLOTAS m2 21200  

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS vnt 790  


