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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrieji rodikliai: 

A korpuso bendrasis plotas: 5457 kv. m. 

B korpuso bendrasis plotas: 5629 kv. m. 

C korpuso bendrasis plotas: 15352 kv. m. 

Viso A+B+C bendrasis plotas: 27 038 kv. m. 

Daugiaaukštės automobilių saugyklos plotas: 11340 kv. m. 

Vietų skaičius automobilių saugykloje: 560 vnt. 

Automobilių vietų skaičius sklype: 122 vnt. 

Viso parkavimo vietų: 682 vnt. 

Tipinio aukšto naudingo ir bendrojo ploto santykis: 1:15 

 

Esama situacija: 

Nagrinėjama teritorija su statiniais yra Vilniaus mieste, Giraitės g. 3. Teritorijos plotas – 
2,1891 ha. Teritorija yra ribojama Giraitės ir Eigulių gatvių, prie Neries upės. Šiuo metu 
teritorijoje stovi nebenaudojamas keturių aukštų buvęs Vilniaus miesto Kelių policijos 
pastatas, kuris priskiriamas prie geriausių architektų, Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatų, Gyčio Ramunio ir Kęstučio Pempės darbų. 

Architektūrinė  koncepcija: 

Projekto koncepcija – suformuoti kokybiškai naują daugiafunkcinį visuomeninį ir verslo 
centrą, kuris savyje suvienytų atvirumą verslui ir žmonėms, šiuolaikinėms technologijoms ir 
aplinkai, suteiktų naujų impulsų modernaus miesto gyvenimui. Projekte numatomų pastatų 
ir viešųjų erdvių vizualinę orientaciją į upę bei kvartalo užstatymo funkciją padiktavo 
esamas natūralus gamtinis karkasas tarp šlaito ir Neries upės, bei esamo policijos pastato  
kaip postmodernizmo architektūrinės srovės elementų integravimo ir atkartojimo Biurų 
parko architektūroje. 

Planinė struktūra: 

Projektuojant pastatus kaip vieningą kompleksą vienas pagrindinių uždavinių buvo sukurti 
patogią, lanksčią biurų planinę struktūrą. Tikslas - kompleksas pritaikytas tiek mažiems, 
tiek didesniems, tiek ir vienam nuomininkui bei atitinkantis jų reikalavimus. 



 

Pirmuose biurų parko aukštuose suprojektuotos visuomeninės, nuomininkų poreikius 
atitinkančios patalpos, sporto klubai  bei restoranas, kurį galima išplėsti į vidinę aikštę. 
Kituose aukštuose numatyti biurai. Komplekso planinė struktūra užtikrina optimalų dienos 
šviesos patekimą į patalpas bei vaizdus tiek į projektuojamą aikštę, tiek į Neries upę. Darbo 
vietos išdėstytos ties lauko sienomis. Korpusus jungianti vidaus aikštė gali tarnauti kaip 
bendro naudojimo zona bei neformalių susitikimų erdvė. Suprojektuota lanksti planinė 
struktūra suteikia galimybę projektuoti tiek uždarus, tiek atvirus biurus. Pastatų aukštai 
lengvai skaidomi į savarankiškus biurus. Ši struktūra gali varijuoti nuo uždaros, pusiau 
uždaros iki visiškai atviros biuro išdėstymo schemos bei individualių nuomininkų 
pageidavimų. Taip pat galima koreguoti siūlomą biurų korpusų aukštingumą pagal Vilniaus 
savivaldybės pateiktus architektūrinius reikalavimus. 

Projektuojama apdaila: 

Kompleksui siūlome naudoti vieningą apdailą, tuo suteikiant  korpusams ansambliškumą. 

Aikštės vidaus fasadai bei gerbūvis – raudonos klinkerio plytos. Kiti fasadai - surenkami 
paneliai ar kitos aukštos kokybės apdailos medžiagos. 

 

EXPLANATORY NOTE 

General indicators: 

Total floor area of building A: 5 457 sq. m 

Total floor area of building B: 5 629 sq. m 

Total floor area of building C: 15 352 sq. m  

Total floor area of buildings A+B+C: 27 038 sq. m 

Total area of the multi-storey parking facility: 11 340 sq. m 

Number of parking spaces in the parking facility: 560 

Number of parking spaces in the open-air: 122 

Total number of parking spaces: 682 

Ratio of the usable to total floor area of a typical floor: 1:15 

 

Current situation: 

The plot and buildings under consideration are at the address: Giraitės g. 3, Vilnius. The 
plot area is 21 891 hectares. Its boundaries are Giraitės and Eigulių streets, the latter being 
along the Neris River. There is a four-storey derelict building which used to be the office 



 

building of the Vilnius Road Police Service. The building is considered to be among the 
best works by architects Gytis Ramunis and Kęstutis Pempė, who are the winners of the 
Lithuanian National Culture and Art Prize. 

Architectural concept: 

The concept of the design is a qualitatively new multifunctional public and business centre 
which blends openness to business, people, modern technologies, and respect for the 
environment and gives a new momentum to the life in a modern city. The visual orientation 
of the buildings designed and the public spaces towards the Neris River is suggested by 
the existing natural frame – the slope and the River, as well as by the integration and 
repetition of the elements of the existing postmodern building into the architecture of the 
Office Park. 

 

Planar structure:  

While designing a coherent complex of separate buildings, one of the main tasks was to 
ensure a convenient and flexible planar structure of the offices there. The ultimate goal 
was to have a complex convenient to all ages that meets the demands of one and of 
several tenants. 

Public spaces that serve the needs of the tenants, sports clubs and a restaurant that may 
be extended into an inner square are designed on the ground floors of the buildings. 
Offices are placed on the other floors. The planar structure of the complex secures optimal 
use of sunlight in the premises all day long and beautiful square and river views from the 
office windows. Workplaces are situated along external walls. The inner square where 
separate buildings meet can be used as the space of common use and informal meetings. 
The flexible planar structure offers plenty of possibility to have closed or open offices. Each 
floor can be easily divided into independent offices. The structure can vary from closed or 
semi-closed offices to an open office space as requested by the tenants. The height of the 
buildings can be adjusted to comply with the architectural requirements set by Vilnius 
Municipality. 

 

Finishing: 

The same finishing materials are to be used for all the buildings to reach the effect of an 
ensemble. The external walls that face the inner square and conveniences are decorated 
with red clinker bricks. The fronts are made of panels or other high-quality finishing 
materials. 
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TECHNINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI 

Bendrieji rodikliai: 

A korpuso bendrasis plotas: 5457 kv. m. 

B korpuso bendrasis plotas: 5629 kv. m. 

C korpuso bendrasis plotas: 15352 kv. m. 

Viso A+B+C bendrasis plotas: 27 038 kv. m. 

Daugiaaukštės automobilių saugyklos plotas: 11340 kv. m. 

Vietų skaičius automobilių saugykloje: 560 vnt. 

Automobilių vietų skaičius sklype: 122 vnt. 

Viso parkavimo vietų: 682 vnt. 

Tipinio aukšto naudingo ir bendrojo ploto santykis: 1:15 

 

General indicators: 

Total floor area of building A: 5 457 sq. m 

Total floor area of building B: 5 629 sq. m 

Total floor area of building C: 15 352 sq. m  

Total floor area of buildings A+B+C: 27 038 sq. m 

Total area of the multi-storey parking facility: 11 340 sq. m 

Number of parking spaces in the parking facility: 560 

Number of parking spaces in the open-air: 122 

Total number of parking spaces: 682 

Ratio of the usable to total floor area of a typical floor: 1:15 


