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BIURŲ PARKAS GIRAITĖS G.3 VILNIUJE 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Architektūrinė-urbanistinė  idėja 

Pastatų komplekso idėja – kontekstualus architektūrinis racionalumas organiškai įsiliejantis į gamtinę ir 
urbanistinę aplinką, integruojant esamą postmodernistinio stiliaus pastatą. Rekonstruojant esamą pastatą 
išsaugomos jo vertingosios savybės. Pastato tūris terasuojamas statmenai į upę, analogiška kryptis parinkta 
naujiems korpusams. Išsaugoma taki sienos geometrija įsiliejanti į pagrindinį esamo pastato įėjimą, pastarasis 
atsako į tektoninę tėkmę ir formuojamas konsolinis stiklinis fasado dalies laiptuotumas tarsi disonuojantis su 
griežtu fasadų ritmu. Naujai projektuojami korpusai skaidomi siekiant atverti vizualinius ryšius ties 
rekonstruojamo pastato įėjimu bei laiptuota fasado dalimi iš Neries pusės. Naujų korpusų tūriai smulkėja upės 
link, atkartodami esamo pastato reakciją į kintantį reljefą. Viešosios erdvės danga ir esamo pastato fasadai 
rausvo klinkerio. Mažoji architektūra takių formų, antrinanti banguotai rekonstruojamo pastato dalies 
geometrijai. Korpusas B vizualiziai sustabdo tektoninę komplekso dinamiką ir aprėmina viešąją erdvę ties 
rekonstruojamo pastato įėjimu, kuris išlaikomas kaip viena esminių kompozicinių komplekso ašių.  

Funkciniai sprendimai 

Pastatų parką Giraitės g. 3 sudaro 5 korpusai, tarpusavyje apjungti cokoliniame aukšte esančia antžemine 460 
vietų automobilių stovėjimo aikštele, kurios grindų lygis sutampa su esančiu žemės lygiu (papildomai 100 vietų 
lauke). Pirmuoju etapu numatoma rekonstruoti A korpusą (LIDL biuras), korpusai B, C, D, E yra nepriklausomi ir 
gali būti statomi 1-4 etapais pasirinktinai. Komplekso gerbūvis kategorizuojamas į tris skirtingo tipo viešąsias 
erdves:  komplekso reprezentecinę aikštę (tarp korpusų A, B, C), žalią alėjos tipo erdvę vedančią nuo aikštės 
link upės, bei upės šlaitą, kuriam numatoma minimali urbanistinė intervencija su tarpinėmis poilsio aikštelėmis. 
Projektuojami paradiniai įėjimai iš reprezentacinės erdvės ir žaliosios alėjos bei patekimai iš automobilių 
parkingo. Pastatų pirmuosiuose aukštuose siūloma alternatyva įrengti konferencijų centrą (C korpusas) bei 
komercines patalpas. Naujų pastatų korpusai projektuojami „open space“ principu:  fiksuota pastato šerdis, 
kurią sudaro: liftai, laiptinės, san. mazgų blokas bei atriumas apšvietimui pagerinti. Aplink šerdį projektuojamas 
laisvo planavimo biurų plotas su galimybė įrengti kabinetus arba veintisą atvirą erdvę. 
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Numatomos gelžbetoninės konstrukcijos. Biuruose Įrengiamos pakeliamos grindys kabeliams ir pakabinamos 
lubos. Darbo zonų lubų aukštis ne mažesnis kaip 3 m. 

A (LIDL) korpuso funkcinė schema projektuojama pagal konkurso sąlygose pateiktą LIDL biurų pastato analogą. 
Siekiant įvykdyti programą, prie esamo pastato pristatomas dviejų aukštų tūris pietinėje pusėje. 
Demontuojamos esamo pastato 4a. grindys sukuriant patrauklią loftų tipo erdvę biurams. 

Tvarios architektūros sprendimai 

Siekiama maksimaliai sumažinti energijos suvartojimo kiekį bei reikalingą jos kiekį gauti iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių. Pastatai siektų A energinio efektyvumo klasę: atitvaros šiltinamos A klasę atitinkančiu 
termoizoliacijos sluoksnio storiu, skaidrios atitvaros sudaro nedaugiau nei 50 % visų fasadų plokštumų. Ant 
langų montuojamos automatinės žaliuzės, kontroliuojančios į pastatą patenkančios saulės šviesos kiekį. 
Pastate numatoma moderni rekuperacinė sistema, galima ir natūrali ventiliacija, kurios darnią cirkuliaciją 
užtikrintų pastatuose esantys atriumai. Ant pastatų stogų montuojami fotovoltiniai moduliai. Lietaus vandens 
surinkimas dalinai panaudojamas tualetų bakelių vandeniui, augalų laistymui esančiam ant eksploatuojamų 
stogų ir fasadų. Projektuojami želdinti stogai bei parkingo fasadai kuria vizuliai patrauklią komplekso aplinką. 
Želdintų pastato plokštumų plotas ne mažesnis kaip 40 % nuo užstatymo ploto. Ant visų korpusų stogų yra 
galimybė įrengti eksploatuojamus stogus. Komplekse rekonstruojamas esamas pastatas, numatoma išlaikyti 
didžiąją dalį jo konstrukcijų, tokiu būdu tausojant aplinką. Numatomos dviračių saugojimo vietos prie 
pagrindinių įėjimų.  
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Pastatų komplekso techniniai rodikliai 

PAVADINIMAS MATO 
VIENETAS 

KIEKIS 

I. SKLYPAS   
1.1. sklypo plotas m2 21891 
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 1,21 
1.3. sklypo užstatymo tankumas % 0,67 
1.5. apželdintas žemės plotas (be eksploatuojamų stogų) m2 2875 
1.6 automobilių vietų skaičius (viso) vnt 560 
1.6.1  automobilių saugykla vnt 460 
1.6.2. automobilių stovėjimo aikštelė vnt 100 
1.7. Bendras komplekso antžeminės dalies plotas m2 26560 
II. PASTATAI   
2. Korpusas A (LIDL biurai)   
2.1. aukštų skaičius vnt. 2 
2.2.bendrasis plotas: m2 5864 
2.2.1. pagrindinis m2 4855 
2.2.2. pagalbinis m2 1009 
2.3. pastato aukštis m 16.60 
3. Korpusas B (Biurų pastatas)   
3.1. aukštų skaičius vnt. 8 
3.2.bendrasis plotas: m2 6065 
3.2.1. pagrindinis m2 5604 
3.2.2. pagalbinis m2 461 
3.3. pastato aukštis m 33.40 
4. Korpusas C (Biurų pastatas)   
4.1. aukštų skaičius vnt. 6 
4.2.bendrasis plotas: m2 5781 
4.2.1. pagrindinis m2 5285 
4.2.2. pagalbinis m2 496 
4.3. pastato aukštis m 27.40 
5. Korpusas D (Biurų pastatas)   
5.1. aukštų skaičius vnt. 5 
5.2.bendrasis plotas: m2 5544 
5.2.1. pagrindinis m2 4978 
5.2.2. pagalbinis m2 566 
5.3. pastato aukštis m 24.10 
6. Korpusas E (Biurų pastatas)   
6.1. aukštų skaičius vnt. 3 
6.2.bendrasis plotas: m2 3106 
6.2.1. pagrindinis m2 2898 
6.2.2. pagalbinis m2 208 
6.3. pastato aukštis m 16.60 
7. Antžeminė automobilių saugykla   
7.1.Automobilių vietų skaičius vnt. 460 
7.1 aukštų skaičius vnt. 1 
7.3.bendrasis plotas: m2 11223 
7.3.1 pagalbinis plotas: m2 200 

 
 
 
 
 



000003 
` 

 
OFFICE PARK GIRAITĖS ST.3 VILNIUS 

EXPLANATION NOTE 

 

Architectural-urban concept 

The idea behind the complex is a contextual and rational architecture that blends organically into the natural 
and urban environment, integrating the existing postmodernist building. The aim of the reconstruction project 
is to preserve its valuable features. The building’s form descends at a right angle towards the river. The new 
buildings are arranged correspondingly. The project seeks to preserve the fluid geometry of the existing 
building's main entrance. This tectonic flow is continued through the zigzagging segments of the new 
buildings, contributing a dynamism to the rigid rhythm of the façades. The buildings were designed to create 
visual ties between the entrance of the old building and the zigzagging façade as viewed from the river. The 
new buildings decrease in size, reflecting the existing building's reaction to the slope. The flowing forms of the 
urban furniture reflect the existing building's geometry. Both are clad in red ceramic tiling. Building B visually 
frames the public space around the main entrance of Building B, which serves as one of the main 
compositional axes. 

Functional solutions 

The office complex at 3 Giraitės Street consists of 5 buildings joined at the ground floor by a 460-space parking 
lot (+100 parking spaces outside). The reconstruction of Building A (the LIDL offices) is set for stage I of 
construction, while buildings B, C, D , E can be built in several stages. There are three main public spaces:  the 
representative square (between buildings A, B, C), the green walkway from the square to the river and the 
riverbank (a minimal urban intervention shaping several recreational areas). The main entrance of each 
building is designed to face the representative space or the walkway, and each building can be entered from 
the parking lot. The first floor can be used for conference (Building C) and commercial space. The new blocks 
are open-plan with a fixed core, i.e., an elevator/stairwell/WC block and an atrium that lets in natural light. 

The buildings will have a reinforced concrete structure, raised flooring and suspended ceilings (ceiling height of 
at least 3 m). 
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The program and circulation of the Block A (LIDL offices) is designed considering case study provided in 
competition brief. In order to fulfil the program, a 2-storey building is designed on the south side of the 
existing building. The floors of the fourth floor will be dissembled to open up loft-type spaces. 

Sustainable solutions 

The buildings are designed to meet energy class A standards: external walls are insulated with class A 
insulation and glass makes up to 50% of all façade surfaces. Automatic blinds will be installed to control 
natural sunlight entering the building. The building will require a modern recuperation system and natural 
ventilation. Photovoltaic modules will be installed on the roofs. Rainwater will be used for flushing and 
watering plants. The green roofs and parking lot façades will create a visually appealing environment. The area 
of the green roofs will take up no less than 40% of the site's built-up area. The reconstruction of the existing 
building will preserve many of the existing structural elements, thus protecting the environment. Bicycle 
parking will be installed. 
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Summary table 

TITLE  QUANTITY 
I. Plot   
1.1. plot area m2 21891 
1.2. plot intensity  % 1,21 
1.3. plot density % 0,67 
1.5. areas covered with vegetation m2 2875 
1.6  total parking spaces units 560 
1.6.1 covered parking lot units 460 
1.6.2 outdoors parking lot units 100 
1.7. gross building area of the office complex m2 26560 
II. Buildings   
2. Building A (LIDL offices)   
2.1. total floors units 2 
2.2.gross building area m2 5864 
2.2.1. primary use area m2 4855 
2.2.2. auxiliary area m2 1009 
2.3. height  m 16.60 
3. Building B (Office building)   
3.1. total floors units 8 
3.2.gross building area m2 6065 
3.2.1. primary use area m2 5604 
3.2.2. auxiliary area m2 461 
3.3. height  m 33.40 
4. Building C (Office building)   
4.1. total floors units 6 
4.2.gross building area m2 5781 
4.2.1. primary use area m2 5285 
4.2.2. auxiliary area m2 496 
4.3. height  m 27.40 
5. Building D (Office building)   
5.1. total floors units 5 
5.2.gross building area m2 5544 
5.2.1. primary use area m2 4978 
5.2.2. auxiliary area m2 566 
5.3. height  m 24.10 
6. Building E (Office building)   
6.1. total floors units 3 
6.2.gross building area m2 3106 
6.2.1. primary use area m2 2898 
6.2.2. auxiliary area m2 208 
6.3. height  m 16.60 
7. Indoors parking building   
7.1. total parking spaces units 460 
6.1. total floors units 1 
7.2. gross building area m2 11223 
7.3. auxiliary area m2 200 

 
 
 
 
 


