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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

Architektūrinė - urbanistinė koncepcija 

Projektuojamo pastatų komplekso urbanistinę kompoziciją siūlome formuoti 
respektuojant buv. Kelių policijos pastato charakterį, naują užstatymą išdėstant šiaurinėje 
teritorijos dalyje. 

Projektuojami 3 pastatai – po vieną kiekvienam iš planuojamų statybos etapų. 1 etapo 
pastatas (5 aukštų pastatas, skirtas tik LIDL būstinės reikmėms, statomas kartu įrengiant viso 
komplekso inžinerinius tinklus) projektuojamas vakarinėje teritorijos dalyje, 2 etapo ( 4 aukštų 
statinys) – buvusio policijos pastato vietoje, išlaikant esamo pastato kryptį ir užstatymo 
principą, 3 etapo – 9 aukštų bokštas su stilobatu ir terasomis šiaurės rytinėje teritorijos dalyje. 
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1 pav. Statybos etapų schema 

Projektuojami kompaktiški pastatai su atriumais, apie kuriuos išdėstomos reikiamos 
patalpos. Atriumuose įrengiami pagrindiniai liftai ir laiptinės, atviros galerijos. 

Komplekso teritorija kompoziciškai skaidoma į 4 zonas. 3 zonos skiriamos kiekvienam iš 
statybos etapų, 1 zona bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelei. Visos zonos 
atskiriamos bendro naudojimo erdvėmis, kuriose įrengiamos darbuotojų poilsio zonos, 
apželdintos terasos, stoginės dviračiams ir kt. 

Centrinėje teritorijos dalyje, rytų - vakarų kryptimi formuojama pagrindinė bendro 
naudojimo erdvė. Į šią erdvę orientuoti visų pastatų centriniai įėjimai. Šiaurės - pietų kryptimi 
projektuojama epizodinio naudojimo gatvelė aptarnaujančiam transportui. 

 

2 pav. Teritorijos naudojimo schema 
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Suformuota teritorijos užstatymo architektūrinė – urbanistinė koncepcija sudaro 
galimybes išsaugoti esamą buv. Kelių policijos pastatą, jeigu būtų priimtas sprendimas įtraukti šį 
pastatą į valstybės saugomų objektų sąrašą.  

Teritorijos sutvarkymo sprendiniai 

Teritorijos sutvarkymo sprendimai parengti siekiant darnaus pastatų ir bendro 
naudojimo erdvių eksploatavimo. Bendro naudojimo zonos apželdinamos natūralia žole ir 
medžiais. 1 ir 3 etapų pastatų stogai ir 2 etapo stilobatinė dalis apželdinami, įrengiamos 
darbuotojų poilsio erdvės, terasos. 

Automobilių stovėjimo aikštelės gausiai apželdinamos medžiais, stovėjimo vietose 
naudojamos korėtos dangos su natūralios žolės užpildu, leidžiančiu vandeniui susigerti į gruntą. 

Lietaus vanduo nuo kietų dangų ir neapželdintų stogų surenkamas ir nukreipiamas į 
žaliuosius plotus ir rezervuarus pastatuose. Dalis surinkto lietaus vandens gali būti 
panaudojama tualetuose ir pan. 

Pagrindinių įėjimų į projektuojamus pastatus prieigose įrengiamos atviros stoginės 
dviračiams. 

Pastatų medžiagiškumas 

1 ir 3 etapų pastatų architektūrinė stilistika vienoda. Fasadų apdailai naudojami šviesios 
spalvos betoniniai arba keraminiai elementai, montuojami vertikaliai ir horizontaliai reguliariu 
žingsniu, paliekant įstiklintas angas. Dalyje 1 aukšto fasadų montuojamos vertikalios apsauginės 
žaliuzės. 2 etapo pastato fasadai dengiami vertikaliomis medinėmis žaliuzėmis. 

Visų komplekso pastatų laikančios konstrukcijos (kolonos, perdangos) – surenkamos 
gelžbetoninės. Monolitinio gelžbetonio evakuacinių laiptinių sienos (šachtos) atlieka standumo 
briaunų funkciją.  

Inžinerinės sistemos 

Techninės patalpos, komunikacijų šachtos – vertikalūs ir horizontalūs ryšiai išdėstyti šalia 
evakuacinių laiptinių, mūrinėse šachtose. Visų pastatų aukštuose projektuojamos pakabinamos 
lubos, virš kurių įrengiamos visos reikalingos pastato inžinerinės sistemos ir komunikacijos. 

Požeminėse automobilių saugyklose projektuojamos autonominės gaisro gesinimo 
sistemos. Dūmų šalinimo šachtos išvedamos šalia pastatų, išlaikant norminius atstumus. 

Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai 

Teritorijoje projektuojamos antžeminės (1 etape) ir požeminės automobilių stovėjimo 
aikštelės (2 ir 3 etapuose). Įvažiavimai į teritoriją ir požemines automobilių saugyklas 
projektuojami vakarinėje (1 ir 2 etapai) ir šiaurinėje (3 etapas) pusėse. 

Bendro naudojimo erdvės projektuojamos įvertinant esančias viešojo transporto 
stoteles. Sudarytos galimybės formuojamais pėsčiųjų takais patogiai patekti į visus komplekso 
pastatus. 
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3 pav. Transporto schema 

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodyti pagrindiniai užstatymo rodikliai pagal projekto 
etapus. 

1 lentelė. 1 etapo pastato rodikliai 

 Rodiklis Mato vnt.  

1 Pastato bendras plotas m2 8981 

2 Pastato aukštis m 18,25 

3 Pastato aukštis aukštų sk. 5 

 

2 lentelė. 2 etapo pastato rodikliai 

 Rodiklis Mato vnt.  

1 Pastato bendras plotas m2 8563 

2 Biurų plotas m2 6394 

3 Pastato aukštis m 14,80 

4 Pastato aukštis aukštų sk. 
4 + 2 požeminiai 

(automobilių 
saugykla) 

 

3 lentelė. 3 etapo pastato rodikliai 

 Rodiklis Mato vnt.  

1 Pastato bendras plotas m2 14687 

2 Biurų plotas m2 9850 

3 Pastato aukštis m 
32 (su stilobatu – 

35) 

4 Pastato aukštis aukštų sk. 
9 + 2 požeminiai 

(automobilių 
saugykla) 
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EXPLANATORY NOTE 

 

Architectural – urban concept 

We propose to form the urban composition of the designed building complex in respect to the former 

character of Traffic Police building, emerging a new development in the northern part of the territory.  

3 buildings are designed – one for each construction phase. Building of the 1
st

 phase (a 5 story building 

intended solely for the needs of LIDL headquarters) is designed in the western part of the territory, building 

of the 2
nd

 phase (a 4 story building) – in the place of the former police building, preserving the direction of 

the building and the principle of the development, the building of the 3
rd

 phase – a 9 story tower with a 

stylobate and terraces in the north-eastern part of the territory. 
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Fig. 1. Scheme of Construction Phases 

Compact buildings are designed with atriums, around which necessary structures are arranged. Main 

elevators and staircases as well as open galleries are installed in atriums. 

Territory of the complex is compositionally divided into 4 areas. Three of them are intended for each 

construction phase, and one for car park of general use. All areas are divided by spaces of general use 

where employee resting areas, planted terraces, bicycle sheds, etc. are installed. 

In the central part of the territory the main area of general use is formed in the east – west direction. 

Central entrances of all buildings are oriented towards this area. An alley of occasional use for service 

transport is designed in the north – south direction. 

 

Fig. 2. Territory Usage Scheme 
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The formed architectural – urbanistic territory development concept provides opportunities to preserve the 

current former Traffic Police building, if a decision was made to put this building on a list of sites protected 

by the state. 

Territory clean-up solutions 

Territory clean-up solutions are prepared in order to ensure a harmonious operation of buildings and areas 

of general use. Areas of general use are planted with natural grass and trees. Roofs of buildings of stages 1 

and 3, and the stylobate part of phase 2 are planted, terraces and employee resting areas are installed.  

Car parks are heavily planted with trees, spongy coating with natural grass filling is used in the parking 

spaces – it allows water to drain into the soil.  

Rain water from solid surfaces and not planted rooftops is gathered and directed towards the green areas 

and reservoirs in the buildings. Part of this gathered water can be used in water closets, etc. Open bicycle 

sheds will be established by the main entrance of the designed buildings.  

Buildings’ materiality 

Architectural stylistics of buildings of phases 1 and 3 are the same. Concrete or ceramic elements of light 

colors are used for the façade finish. These elements are regularly mounted - vertically or horizontally – 

leaving out glazed openings. Façades of the 2
nd

 phase are covered with vertical protective wooden blinds. 

Load-bearing constructions (columns, overlays) of the whole building complex are made of reinforced 

concrete. Monolithic reinforced concrete walls of evacuation staircases (shafts) have the function of 

concrete core. 

Engineering systems 

Technical facilities, communications shafts are vertical and horizontal communications that are placed near 

evacuation staircases in masonry shafts. Every story of each building is designed to have suspended ceiling; 

all the necessary engineering systems and communications are installed above the suspended ceiling. 

Underground car park spaces are designed to have autonomous fire extinguishing systems. Smoke removal 

shafts are installed by the buildings maintaining regulatory distance. 

Transport and pedestrian flow solutions 

Ground parking (1
st

 phase) and underground car parking (phases 2 and 3) are designed for the territory. 

Drive-ins to the territory and the underground parking areas are designed in the western (1
st

 and 2
nd

 phase) 

and northern (3
rd

 phase) sides.  

Areas of general use are designed taking into account stops of public transport. It is possible to 

conveniently reach every building of the complex by means of pedestrian footpaths. 
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Fig. 3. Scheme of Transport 

In the table below you can see the main indicators of the development by the phases of the project. 

Table 1. Indicators of buildings of the 1
st

 phase: 

 Indicator Unit  

1 Total area m
2
 8981 

2 Building height m 18,25 

3 Building height levels 5 

 

Table 2. Indicators of buildings of the 2
nd

 phase: 

 Indicator Unit  

1 Total area m
2
 8563 

2 Office space area m
2
 6394 

3 Building height m 14,80 

4 Building height levels 
4 + 2 underground levels 

(car parking) 

 

Table 3. Indicators of buildings of the 3
rd

 phase: 

 Indicator Unit  

1 Total area m
2
 14687 

2 Office space area m
2
 9850 

3 Building height m 32 (incl. stylobate – 35) 

4 Building height levels 
9 + 2 underground levels 

(car parking) 

 


