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EXPLANATORY NOTES

Idea and context. Recreational environment or a possibility for the employees to relax in cosy, visual areas is one of the
requirements for  a modern office  complex.  Balanced work  and recreational  spaces,  as a  value,  became the creative
impulse for this project.  A spectacular river bank panorama and urban landscape on the southeast side is the perfect
location for this type of a project.

Architectural concept.  Buildings of three different sizes (long, high, wide), creating a harmonious ensemble united by
open and closed outdoor spaces. An interesting decision in an urban context.  

The authentic post-modern building should be preserved as an expressive and valuable example of the architecture of that
period and integrated with modern architectural and technological ideas. The two new buildings offer a modern paraphrase
of a cascade structure typical to postmodern architecture, turning it into a planted terrace for recreation. The office complex
is functional and accessible from all sides. A lot of attention is given to the functions of southern and western facades and
outdoor  green  areas.  Transitions  between  buildings  form  an  inner  recreation  area  –  a  square  divided  into  smaller
recreational spaces. The classic red brick masonry with static window structure is combined with dynamically divided metal
and glass facades.  

Stages. Stage 1. 5 floors Lidl administrative building (7.980 m2), facing the river, meets all the requirements. On the west
side – three planted outside terraces, accessible from the common areas and the offices on the 3d, 4 th and 5th floors, inside
- comfortable lounge areas. The canteen / cafeteria is planned on the western side of the ground  floor, with a view to Neris
river. Atrium – an open air covered space in the centre of the building – provides natural day light to all floors.  

Stage 2. South oriented 11 floors administrative building (6.500 m2) with terraces for rent. On the first floor – common areas
for working out and gymnastics, showers and locker rooms. Other floors can be rented to 1-4 leaseholders. The inner
courtyard - a cosy inner square, facing away from the street, with a clear connection to a newly reconstructed, Neris river
bank is built. 

Stage 3. 4-5 floors Administrative building for rent  (14.700 m2). A new modern wing is built behind existing  postmodern
building. New red brick klinker tiles attached to new isolation 25 cm . The size and composition of the northern side remain
unchanged: a tower, a slope terrace and ramps. More parking spaces are built in the plinth. The areas ensuring stability are
additionally protected and insulated. A wing, connected to the main building with internal corridors is built on the south side.
Partitions in the old building are demolished, creating new open spaces. The southern wall of the old building becomes the
inner wall of the new building and an important interior detail, mostly visible from open and stairwell areas. The lighting is
mostly natural, coming from the atrium.  Total area 29.180  m2

Construction. Monolithic pile foundation. Building construction – monolith carcass, step - 7,80 x 7,80 m. Peikko beams
are used for long spans. Ventilated facade.

Parking. Parking for cars, bikes and other vehicles. Surface parking is built around the office complex, the parking areas
near the former police building are extended. Bicycle parking area is built in the inner courtyard. Underground parking is

divided  into  compartments  of  3000  m2,  entrance  through  the  west  side  of  the  first  stage  administrative  building.
Underground parking areas are designed for every building and can be built in stages.  

Sustainability and sustainable environment. The buildings have sun and rain water collectors. External blinds and atrium
work as energy savers. Natural ventilation system is integrated. A lot of attention is paid to the greenery in the inside and
outside space. Buildings are conveniently reachable by foot, bike or car.  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Idėja ir  situacijos kontekstas.  Šiuolaikiniam biurų kompleksui  būtina sąlyga – rekreacinė aplinka. Darbuotojai  vertina
galimybę atgauti jėgas jaukiose ir vizualiai poilsį teikiančiose erdvėse. Subalansuota darbo bei poilsio aplinka, kaip vertybė,
ir tapo šio projekto kūrybiniu impulsu. Biurų parkas įsikurs tam tinkamoje gamtinėje aplinkoje: greta Neries upė, atsiveria
įspūdinga jos šlaitų panorama, iš pietryčių – urbanistinis peizažas. 

Architektūros idėja – trijų skirtingų tūrių (ilgas, aukštas, platus) pastatai, sudarantys darnų ansamblį, jungiamą atvirų ir
uždarų  lauko  erdvių.  Urbanistiniame  kontekste  toks  sprendimas  ne  dominuojantis,  bet  subtilus  esamos  situacijos
papildymas. 

Siūlome  išsaugoti  autentišką  postmodernistinį  pastatą  kaip  išraiškingą  ir  vertingą  to  laiko  architektūros  pavyzdį.
Integruojame jį su šiuolaikiškais technologiniais ir architektūriniais sprendimais. Dviejuose naujuose statiniuose šiuolaikiškai
parafrazuojame postmodernistinio pastato laiptuotą struktūrą  – ji  virsta apželdintomis terasomis poilsiui.  Biurų parkas
patogiai pasiekiamas ir funkcionuoja iš visų pusių. Daug reikšmės teikiama pietinių ir vakarinių fasadų funkcijoms ir lauko
žaliosioms zonoms. Tarp statinių formuojami perėjimai veda į bendrą vidinę poilsio zoną – aikštę, suskaidytą į želdiniais
atskirtas poilsio  mikroerdves.  Klasikinį  raudonų plytų mūrą,  statiško ritmo langų struktūrą deriname su metalo ir  stiklo
fasadais, suskaidytais dinamišku ritmu. 

Etapiškumas. 1 etapas. 5 Aukštų Lidl administracinis pastatas (7.980 m2), orientuotas į upę, atitinka visus jam keliamus
reikalavimus. Vakaruose – trys apželdintos lauko terasos, į kurias patenkama iš 3-io, 4-o, 5-o aukštų bendrų erdvių ir iš šių
aukštų kabinetų. Viduje šalia šių žalių erdvių planuojamos patogios  lounge zonos. Valgyklai /  kavinei skirta 1-o aukšto
vakarinė erdvė ir langas su vaizdu į Nerį. Atriumas – šviesos anga pastato centre – užtikrina, kad visuose biurų aukštuose
sklistų natūrali dienos šviesa. 

2 etapas.  11 aukštų administracinis pastatas nuomai (6.500 m2) su terasomis, orientuotomis į  pietus. 1-ame aukšte –
bendros biurų parko treniruoklių ir gimnastikos salės, dušai, persirengimo patalpos. Kitus aukštus galima išnuomoti 1–4
nuomininkams. Sutvarkomas vidinis kiemas tarp biurų pastatų. Tai nuo gatvės nusisukusi pietinė jauki vidinė aikštė, turinti
aiškiai išreikštą jungtį su naujai sutvarkyta viešai naudoti skirta Neries pakrante.

3 etapas. 4-5 aukštų administracinis pastatas (14.700 m2) nuomai.  Prie esamo postmodernistinio pastato pristatomas
naujas  modernus  priestatas.  Fasadas  šiltinamas  25  cm  storio  kieta  akmens  vata,  apklijuojamas  naujomis  klinkerio
plytelėmis. Šiaurėje postmodernistinio pastato tūris ir kompozicija nekeičiami: išlieka bokštas, šlaito terasos ir pandusai.
Suformuojama daugiau automobilių stovėjimo vietų cokolyje. Esamo pastato stabilumo zonos papildomai apsaugomos, jis
apšiltinamas. Iš pietų pristatomas vidaus erdvėmis susijungiantis priestatas. Senajame pastate naikinamos pertvaros –
sukuriamos  atviros  erdvės.  Pietinė  senojo  pastato  siena  tampa  naujojo  pastato  vidine  –  ryškiu  interjero  akcentu.  Ji
dominuoja atvirų erdvių ir laiptinių zonoje. Apšvietimas – natūralus, iš šviesos angų stoge.  Bendras visų statinių plotas
29.180 m2.

Konstrukcijos. Monolitiniai poliniai pamatai. Statinių konstrukcija – monolito karkasas, žingsnis –  7,80 x 7,80 m. Peikko
sijos naudojamos kur reikia. Ventiliuojamas fasadas. 

Parkavimas.  Parkingai automobiliams,  dviračiams ir  kitoms motopriemonėms.  Antžeminis  parkingas  įrengiamas aplink
biurų kompleksą, praplečiamos parkavimo zonos prie buvusio policijos pastato. Dviračiams skiriama zona vidiniame kieme.
Požeminis parkingas suskaidytas į gaisrinius skyrius po 3000 m2, įvažiavimas į jį – iš pirmojo etapo administracinio pastato
vakarinės pusės. Požeminiai parkingai suprojektuoti po kiekvienu iš pastatų ir gali būti vystomi etapais. 

Tvarumas ir darni aplinka.  Langai stipriai  igilinti,  kad teisioginės saulės spinduliai  nekaitintų patalpų. Ant visų statinių
montuojami saulės kolektoriai. Surenkamas ir nuotekoms panaudojamas lietaus vanduo. Energiją taupo išorinės žaliuzės ir
atriumai  pastatuose.  Be priverstinio vėdinimo pastatuose integruojama natūralios ventiliacijos sistema.  Vidaus ir  išorės
erdvėse daug dėmesio skiriama želdiniams. Patogus pastatų pasiekiamumas pėsčiomis, dviračiais ir automobiliais. 

UŽSTATYMO RODIKLIAI:
1. SKLYPO PLOTAS: 21 891.00 M2
2. UŽSTATYMO PLOTAS: 7420.00 M2
3. UŽSTATYMO TANKIS: 34 %.
4. UŽSTATYMO INTENSYVUMAS: 133 %
5. POŽEMINIO UŽSTATYMO PLOTAS: 13 000.00 M2
6. ANTŽEMINIO PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS: 254 VT.
7. POŽEMINIO PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS:498 VT.
8. BENDRAS PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS:752 VT.
9. ŽALIŲJŲ PLOTŲ SKLYPE PLOTAS: 3 500 m2

SKLYPO PLANAS:
1. I ETAPO STATYBA (LIDL PASTATAS) - 7.980 m2
2. II ETAPO STATYBA (NUOMOJAMŲ BIURŲ PASTATAS) - 6.500 m2
3. III ETAPO STATYBA (NUOMOJAMŲ BIURŲ PASTATAS) 14.700 m2
4. ATVIRA PARKAVIMO AIKŠTELĖ (102 VT.)
5. ATVIRA PARKAVIMO AIKŠTELĖ (84 VT.)
6. ATVIRA PARKAVIMO AIKŠTELĖ (68 VT.)

BENTRAS ANTŽEMINIS PASTATŲ PLOTAS: 29.180 m2


