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Vaizdas nuo Lazdynų tilto 

Kaip mes sukuriame vieningą biurų parko jausmą, matomumą ir „Lidl“ pastato svarbą?  

Architektūrinių sprendinių priėmimą lemiantys aspektai: 

1. Mes sukuriame centrinę aikštę tam, kad būtų sustiprintas vieningo biurų parko jausmas. 

2. Mūsų urbanistinio planas užduoda gaires būsimam upės krantinės užstatymui. 

3. Išsaugoti pagrindinius architektūrinius Vilniaus miesto Kelių policijos pastato principus. 

4. „Lidl“ pastato vieta yra projektuojama taip, kad sustiprintų pirmuosius du punktus. 

5. „Lidl“ biurų parko pastebimumas nuo pagrindinio kelio yra esminis kuriant jo individualią tapatybę. 

Mes nusprendėme sukurti centrinę biurų parko aikštę, aplink kurią suprojektuoti visi pagrindiniai įėjimai. Ši 

aikštė taps bendra atvykimo vieta pėstiesiams, vairuotojams bei dviratininkams. Aikštė yra pačiame sklypo 

centre, ja junigami esami pėsčiųjų takai, autobusų stotelė bei ateities plėtra palei upę. Parinktoje vietoje 

„Lidl“ pastatas yra atkreiptas į upę ir į aikštę, o tai pabrėžia aikštės svarbą bei panaudojimą. Ši vieta yra 

aukštai, palyginus su netoliese esančia pagrindine gatve. Biurų parkas, kartu su aukštu „Lidl“ pastatu yra 

lengvai matomi nuo pagrindinės gatvės. Taigi „Lidl“ tampa natūraliu biurų parko traukos objektu ir viena iš 

būsimos plėtros gairių.  

Santykis su sklype esančiu pastatu yra sudėtingas. Jeigu pastatą, turintį didelę istorinę reikšmę, reikia 

dalinai nugriauti ir atstatyti tam, jog patenkintų ateityje atsiradusius poreikius, tuomet pastatas praranda 

didžiąją dalį savo svarbos ir paskirties. Taigi savo projekte pasirinkta išskirti buvusio Vilniaus miesto Kelių 

policijos pastato medžiagiškumą bei modulinę fasadų sistemą kaip svarbiausias sklypo pertvarkymo gaires. 

Esamo pastato plytiniai fasadai atkartojami ir viso biurų parko išoriniuose fasaduose.  

Raudonų plytų tonai naudojami išoriniuose fasaduose, todėl išlaiko esamą vietos charakterį bei originalius 

architektūrinius sprendinius. Kita esamo projekto intencija – nevaržomi žmonių judėjimą srautai per sklypą 

bei pagrindinio įėjimo, kaip vieno iš svarbiausių architektūrinės išraiškos elementų, pabrėžimas. Būtent šie 

aspektai įdiegiami mūsų biurų parko aikštėje: leidžiamas laisvas judėjimas, o įėjimai formuojami aplink 

svarbiausią erdvę. Taigi nors fizinė pastato išvaizda išnyksta, jos idėja ir prasmė yra aiškiai integruojama 

naujajame projekte.  

Plytomis formuojami išoriniai komplekso fasadai, o vidiniai projektuojami su kur kas lengvesniais ir 

žaismingesniais metaliniais fasadais, tuo tarpu antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė yra permatomos 

medžiagos. Toks skirtumas tarp lengvų vidinių ir sunkesnių išorinių fasadų pabrėžia biurų parko vieningą 

jausmą ir patogius vidinius ryšius tarp skirtingų pastatų. Iš aikštės galima keliauti per natūralų landšaftą, 

kuris jungiasi su upe. „Lidl“ biurų parkas yra suprojektuotas iš tvarios architektūros pastatų, išnaudojamas 

natūralus landšaftas, o tai atspindi „Lidl“ vertybes.  
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How can we create a strong campus feel and a visible and important Headquarter for Lidl ? 

Several considerations have been fundamental to the choice of organization for the site.  

1. We create a central square to reinforce the sense of being in a campus. 

2. Our Masterplan sets the principle for the development of the adjacent sites over time.  

3. Save the main architectural principles of ex Vilnius city Road police building.  

4. The location of the Lidl headquarters is located to reinforce both of the above  

5. The exposure of the Campus and Lidl from the highway is fundamental for its identity. 

We choose to create a central campus square around which all the building entrances are organized. This 

campus square will serve as a common arrival space for pedestrians, drivers and cyclists. The square is 

located in the middle of the site and it allows us to connect with the existing paths, bus stop and to the 

future developments along the river. Locating the Lidl building at the center of the site has several 

advantages over a situation closer to the river. In this location Lidl faces both the River and the square and 

this will reinforce the importance and usage of the square. This part of the site is also high relative to the 

highway. It will together with Lidl organized in a tall building increase the visibility from the highway. This 

will mark Lidl as a natural landmark for the campus and a gateway to future adjacent developments along 

the river. 

The relationship to the existing building is complex. If a building that does not carry a significant historic 

importance needs to be partly destroyed and rebuild to serve future needs we feel the building loses much 

of its purpose. We have therefore chosen to use the materiality and repetitiveness of the building as a 

significant guideline for the redevelopment of the site. The Brick facades of the existing building have 

become the external facades of the whole campus.  

The brick in red tones will retain the red brick character currently identified with the site, and continue the 

intentions of the original design. We also see the intention of the existing building to allow for a movement 

through the site created around the entrance as an important place, is repeated in a similar way by our 

Campus Square. The entrances are articulated around one important space. So although the physical 

presence of the building is gone its spirit has very much defined the current design.  

The brick forms the boundary of the buildings but inside the site the facades are treated as more light and 

playful metallic facades, the parking building is kept in a translucent material. This difference between a 

lighter inside and heavy outside will reinforce the campus feeling and the internal connection between the 

different buildings. From the campus square, one can move through the natural landscape that connects to 

the River. The Lidl Campus is composed of sustainable buildings set in a natural landscape that will reflect 

the values of Lidl.   
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BIURŲ PARKO GIRAITĖS G. 3, VILNIUJE  
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 21 891,0 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas 
(pastatų bendras plotas padalintas iš sklypo ploto, parkavimo pastato 
plotai irgi turi būti vertinami) 

% 212 
(2,12) 

3. Sklypo užstatymo tankumas 
(pastatų užstatymo plotas padalintas iš sklypo ploto) 

% 38,98 

4. Užstatymo plotas m2 8 532,41 

5. Vejos plotas sklype m2/% 6 554,18/ 
30% 

 

II. PASTATAI 

1. Pastatų bendras plotas (bendras komplekso plotas) m2 46 392 

2. Bendras naudingas komplekso plotas  m2 20 479 

3. LIDL biuro bendras plotas m2 7 067 

4. LIDL biuro naudingas plotas (šiltos patalpos) m2 5 273 

5. LIDL biuro aukštų skaičius vnt. 8 

6. Parkavimo pastato bendras plotas m2 20 026,0 

7. II etapo biurų pastato bendras plotas m2 6 702 

8. II etapo nuomojamų patalpų (biurų) plotas m2 5 624 

9. II etapo biurų pastato aukštų skaičius vnt. 4 

10. III etapo biurų pastato bendras plotas m2 12 597 

11. III etapo nuomojamų patalpų (biurų) plotas m2 9 582 

12. III etapo biurų pastato aukštų skaičius vnt. 6 

13. Energinio naudingumo klasė  A 

14. Bendras parkavimo vietų skaičius vnt. 855 

15. Parkavimo vietų skaičius pastate vnt. 801 

16. Antžeminių parkavimo vietų skaičius vnt. 54 


