
 

REPOST 
 

BIURŲ PARKAS GIRAITĖS G. 3, VILNIUJE  

 
 
 
IDĖJA. Sklype esančio pastato svarbiausia vertybė yra architektų Kęstučio Pempės ir Gyčio Ramunio projektas, pagal kurį jis 

buvo pastatytas.  
To meto statybos kokybė nebuvo pati geriausia, tačiau pastato įkomponavimas į aplinką, jo santykis su reljefu, išraiškingas ilgo 
tūrio dekonstravimas, postmodernistinės detalės  ir geros proporcijos sudaro šio projekto išskirtinę vertę. Vystant biurų parką 
siūlome šia verte pasinaudoti ir pagal originalų projektą maksimaliai tiksliai atkurti pastatą arčiau sklypo šiaurinės kraštinės, taip 
išsaugant (ar pakeliant –statybos kokybės atžvilgiu) esamą vertę ir užtikrinant galimybę tolesniam sklypo vystymui. Atkurtasis 
pastatas taptų originaliu naujojo biuro parko ženklu ir vartais į visą teritoriją.Tolimesni plėtros etapai architektūriškai dar labiau 
sustiprintų atkurtojo pastato išraišką ir vertę. Pastato atkūrimas turėtų vykti laikantis Autorių teisių įstatymo nuostatų.  
 
TERITORIJA. Pastatai orientuojami statmenai šlaitui ir upei. Miesto pėsčiųjų ir dviračių takai natūraliai susijungia su vidinėmis 

kvartalo alėjomis. Kvartalo viduje prioritetas skiriamas pėstiesiems, rekreacinėms zonoms,  želdiniams.  Erdvės tarp pastatų 
orientuotos į upės pusę, pėsčiųjų alėjos tęsiamos iki terasų prie vandens. Tarp pietinės sklypo ribos ir greta esančių sklypų 
siūloma nutiesti aptarnavimo gatvę, skirtą privažiuoti į sklypo Giraitės g. 3 rytiniame pakraštyje projektuojamą ūkio kiemą ir 
daugiaaukštę parkavimo aikštelę bei į  kaimyninius sklypus. Kiti įvažiavimai į antžemines parkavimo aukšteles numatomi iš 
Eigulių gatvės. Privažiavimas prie pagrindinio įėjimo į biurų parką keleivų išlaipinimui/įlaipinimui suprojektuotas iš Giraitės 
gatvės. Inžinerinių tinklų koridoriai gali būti planuojami tarp pastatų. 
 
FUNKCIJA. Pirmasis etapas. Atkurtasis pastatas papildomas 6-8 aukštų korpusu kuris jungiamas išplėtus pietinio fasado 

įstiklintą dalį. Šioje jungiamojoje dalyje projektuojamas pagrindinis holas. Konferencijų centras su atskiru įėjimu planuojamas 
atkurtojo pastato vakarinėje dalyje pirmame ir antrame aukštuose. Kavinė - antro aukšto rytinėje dalyje, vietoje buvusios 
konferencijų salės. Išlaikant originalų charakterį plastiškai vingiuota aklina siena  keičiama ažūriniu plytų mūru ir įstiklinama iš 
vidaus. Taip apšviečiama kavinės salė ir su minimaliu pakeitimu išlaikomas originalaus projekto sprendinys.  Trečiame ir 
ketvirtame aukštuose esančios įstiklintos galerijos skiriamos rekreacijai. 
Antrasis ir trečiasis etapai. Projektuojami du racionalūs 18 metrų pločio korpusai. Pirmuosiuose (cokoliniuose) aukštuose 

įrengiami atviri parkingai automobiliams, taip pat - biurų recepcijos. Kiti aukštai tinkami darbo, rekreacijos zonoms, vidiniams 
atriumams planuoti. Antstatuose talpinama inžinerinė įranga bei išėjimai ant apželdintų eksploatuojamų stogų. 
 
FASADAI. Atkuriamo pastato fasadams naudojamas raudonų plytų apdailinis mūras. Visos proporcijos, medžiagos, detalės 

projektuojamos stengiantis maksimaliai įgyvendinti originalaus projekto sprendinius. Išorinės sienos projektuojamos trisluoksnės 
su šilumos izoliacija.  
Naujai projektuojamų pastatų fasadai - pabrėžtinai racionalūs ir neutralūs. Vertikalaus dalinimo žingsnis yra 120 cm. Fasaduose 
gali būti integruojamos pasyvios ir aktyvios apsaugos nuo saulės perkaitinimo priemonės bei fotovoltiniai elementai elektros 
energijos gamybai. 
Daugiaaukštės automobilių parkavimo aikštelės išorinis kontūras apželdinamas vertikaliais želdiniais.   
 
PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

 
Sklypo plotas 21891 m

2
 

Užstatomas plotas 9160 m
2
 

Sklypo užstatymo tankis 42% 

Biurų pastatų bendrasis plotas: 30 201 m
2
 

Pirmas etapas: 
atkuriamasis pastatas 
priestatas 

Antras etapas 
Trečias etapas 

9620 m
2 

5733 m
2 

3887 m
2 

6846 m
2 

13 735 m
2
 

LIDL darbo vietų skaičius 
(pirmas etapas) 

222 

Automobilių parkavimo vietos: 
Antžeminės (cokoliniuose aukštuose po pastatais) 
daugiaaukštėje automobilių saugojimo aikštelėje 

754 
134 
620 

 
 



 

REPOST 
 

OFFICE PARK GIRAITĖS G. 3, VILNIUS 

 
 
 
IDEA. The major value of the existing building on site is the unique project by architects Kęstutis Pempė and Gytis Ramunis. 

Despite the defective construction quality of the time, solutions as building‘s relation with surrounding landscape, expressive 
deconstruction of the oblong volume, post-modern details, as well as relevant proportions - grant the project its exclusive 
worthiness. 
The proposal suggests taking the advantage of the unique project by re-constructing it along the northern boundary of the site. 
The new position of the building would ensure the fluent further development of the site at the same time maintaining (and 
raising - in terms of construction quality) the present value. 
The re-created building would serve as a gate to the new business park designed, as well as a mark for the newly developed 
complex. The further stages are designed to enhance the values and architectural expression of the building reconstructed. The 
process of recreating the project is ought to mind the original copyright. 
 
TERRITORY. The volumes are oriented perpendicularly regarding the riverbank. The public pedestrian and biking routes 

organically connect to the inner alleys designed. The outdoor spaces inside the territory are dedicated to the recreation and 
greenery and continue towards the water, where the terraces are suggested. 
A new street along the southern boundary of the site is proposed to serve the utility yard and the multi-storey car park designed, 
as well as the needs of the neighbouring sites. The over ground parking-lots planned are accessed from Eigulių street. There is 
a drop-off access reaching the main entrance from Giraitės street. The underground engineering networks are to be planned 
between the buildings designed. 
 
FUNCTION. First stage. The recreated buildings’ vitreous part of the southern facade connects it to the complementing 8 floor 

volume planned. The connecting space is designed to accommodate the main hall. The ground and the first floors of the 
western part of the building are intended for the conference centre, while the former conference hall is redesigned into a café. 
The blind waving wall is re-formed by patchwork patterned masonry followed by inner curtain wall providing the space with 
natural lighting. The glassed-in galleries on the second and third floors are used to create lucid recreational spaces. 
Second and third stages. Two rational buildings (18 meters in width) are planned to continue the development. The open parts 

of the ground floor are intended for the parking lots; the enclosed ones are bound for the reception halls. The upper floors are 
suitable for organising working and recreational spaces, as well as inner atriums. The technical rooms for engineering 
equipment as well as the access to the green roof are located on the uppermost floors. 
 
FACADES. The former police building is to be re-created by following the solutions of the original project, including proportions, 

materials and details designed. The three layered external walls (insulation included) of the building re-created are finished in 
red brick masonry. 
The newly planned buildings‘ facades own a notably rational and neutral character formed by neat vertical division by 120 
centimetres. Engineering solutions for overheat avoidance as well as appliance of photovoltaic cells are to be implemented. 
The perimeter of the multi-storey car park is planned engirdled by vertical greenery. 
 
TECHNICAL DATA 

 
Site area 21891 m

2
 

Built-up area 9160 m
2
 

Density 42% 

Floor area of office buildings: 30 201 m
2
 

First stage: 
the re-created building 
the extension 

Second stage 
Third stage 

9620 m
2 

5733 m
2 

3887 m
2 

6846 m
2 

13 735 m
2
 

LIDL office: number of working places 
(first stage) 

222 

Car parking places: 
over-ground (under the newly planned buildings) 
within the multi-storey car park 

754 
134 
620 

 


