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Koncepcija 

Horizontalūs vientisi siluetai būdingi sklypą supančiam miestovaizdžiui. Tolstančių šlaitų perspektyvos čia 
beveik nepažeistos ir kuria ypatingą šios miesto dalies nuotaiką. Todėl renkamės pastato siluetą tęsiantį 
būdingus aplinkos kompozicijos dėmenis. 
 
Biurų parką čia suprantame pirmiausia kaip landšafto objektą, o ne kaip pastatų grupę. Todėl projektuojame 
žmones jungiančią saugią, saulėtą, tylią, žalią vidinę erdvę, tapsiančią išskirtiniu projekto ženklu. 
 
Tikime, kad harmoningas santykis tarp naujo ir seno visuomet kuria ypatingą pridėtinę vertę. Todėl siūlome 
teritorijoje esantį pastatą rekonstruoti. 

Urbanistiniai kompoziciniai sprendimai 

Siūlome aiškų urbanistinį kampą/kvartalą- pradžią būsimam užstatymui Neries pakrantėje. Naujasis kvartalas savo 
masteliu ir charakteriu antrintų gretimiems miestovaizdžio elementams: tiltui, elektrinei, šlaitams, upei. 

Architektūrinė išraiška 

Ažūriška metalo/stiklo juosta puslankiu supa parką, kuriame randame raudonų plytų pastatą. Medžiaginis dviejų tūrių 
kontrastas paryškina vienas kito savybes. Seną ir naują pastatus kompoziciškai jungia jų horizontalumas, pjūvio 
proporcija, bendra pėsčiųjų traukos ašis. 

Estetiškai visa jungia vidaus parkas- skirtingų medžiagų ir funkcijų aikštelės- bei apželdinti stogai. Čia želdynai dengia 
būtinuosius techninius elementus ir kuria horizonto linijai artimą lengvai virpantį pastato siluetą.  

Architektūrinių, planinių sprendinių funkcionalumas 

Efektyvus, atviras, lengvai keičiamas pastato aukštų išplanavimas. Optimalus pastatų plotis įgalina dvipusį patalpų 
apšvietimą ir vaizdą. Modulinė kokybiškų fasado elementų sistema užtikrina tinkamą balansą tarp šviesos ir šešėlio, 
racionalų varstomų langų išdėstymą.  

Biurų erdvės nuo automobilių aikštelės pasiekiamos tiek kiemu, tiek žaliaisiais stogais. Pėsčiųjų patekimas į teritoriją 
orientuotas į viešojo transporto stoteles, takai atskirti nuo automobilių srautų. Greta išorinių įėjimų numatome 
trumpalaikio sustojimo aikštelę. Ūkinį kiemą projektuojame nuošaliausioje vietoje. Neries pakrantėje siūlome įrengti 
terasą ir praretinti medžius. 

Projekto tvarumas 



Šis pasiūlymas įgalina gyvendinti numatomus BREEAM standartus. Papildomai siūlome kitas biurų parko tvarumą 
stiprinančias žmogiškąsias ir gamtines priemones: 

saugi, šviesi, nuo triukšmo apsaugota bendruomeniška vidinė erdvė, formuojama natūralių medžių 
šlaito ir teikianti galimybių dirbti ir ilsėtis gryname ore  

tęstinumas: kintantiems poreikiams pritaikyta senojo pastato vidaus erdvė. 

Buvęs VKP pastatas 

Siūlome VKP pastatą rekonstruoti tokiais principais: 

pastato tūris saugomas kaip kompozicinė vertybė,  

išorės elementai atkuriami tiek formoje, tiek medžiagoje,  

pastato vidus rekonstruojamas šiuolaikinių netradicinių biurų paklausai. 

Pastate projektuojame penkis apie 500m2 ploto biurus, kurie gali būti skaidomi ar jungiami, nepriklausomus 
konferencijų bloką bei sporto klubą. Prieš pradėdami VKP pastato pakeitimus privalėsime gauti projekto autoriaus 
sutikimą. 

Architektūriškai vertingo VKP pastato išsaugojimas būtų pozityvi žinutė visuomenei, taip pat padėtų sukurti įvairesnę 
nuomojamų plotų pasiūlą.  

Automobilių aikštelė 

Pirmųjų projekto etapų poreikį tenkins laikina antžeminė aikštelė vakarinėje sklypo dalyje. Trečiajame etape siūlome 
pastatyti atvirą apie 720 vietų autoparkingą nuožulniais aukštais. Įvažiuojama į kiekvieną aukštą atskirai- tiesiai iš 
būsimos servitutinės gatvelės, išnaudojant jos nuolydį. 

Inžineriniai tinklai 

 Viso parko statybai reikės iškelti sklype esančius inžinerinius tinklus. Šiuos darbus siūlome atlikti  pirmojo statybos 
etapo metu, supaprastinant kitų etapų plėtrą. Tranzitiniai vandentiekio tinklai rytiniame sklypo pakraštyje galės likti. 

Naujiems pastatams prijungti prie inžinerinių tinklų reikės įrengti naujas linijas iki AB ESO (elektros), UAB „Vilniaus 
vandenys“ (vandentiekio ir buitinių nuotėkų), UAB „Grinda“ (lietaus nuotėkų tinklai), UAB „Vilniaus energija" (šilumos 
tiekimas) nurodytų prisijungimo vietų. 

Sklypo konfigūracija  

Siekdami logiškos pastato konfigūracijos siūlome nežymiai koreguoti sklypo ribas dviejose zonose nekeisdami viso 
sklypo dydžio ir nepažeisdami trečiųjų šalių interesų.  
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Concept  
 

Horizontal solid silhouettes are characteristic for the surrounding townscape. The perspectives of fading hills 
are almost intact here and they are vital for the atmosphere of this part of the town. Therefore we propose 
the silhouette of the building that is resuming the inherent components of composition of the surroundings. 
 
We understand the office park primarily as landscape object rather than just a group of buildings. We 
propose safe, sunny, quiet and green inner court that would connect people and become the distinctive mark 
of the project. 
 
We believe in the added value of integration of old and new, therefore we propose to reconstruct the existing 
building. 

Urban composition 

We design a clear urban block/corner as an initiation of future development of this bank of Neris River. In terms of 
scale and character, the new block would be akin to the neighboring elements of the townscape: the bridge, power 
station, hills and the river.  

Architectural expression 

The park with the red brick building is surrounded by semicircle of metal and glass band. Contrasting materials of the 
two volumes are enhancing each other’s qualities. The old and the new buildings are united via their horizontal 
character, proportion of the cross-section, shared axis of pedestrian flows.  

The inner yard – combination of small lots with different materials and function – and exploitable roof aesthetically 
unite the entire complex. Greenery and sloping terraces on the roof camouflage the technical equipment and help to 
create a lightly flickering silhouette of the new building that blends into the natural horizon.   

Functionality of architectural plans 

Effective, open and easily reshapable layout. Optimal width of the building allows for the two-sided natural insulation 
and views. Modular façade system ensures proper balance between light and shadow as well as rational placement of 
operable windows.  

Car park can be reached via the inner court or through the roof paths. Pedestrian access is oriented towards the bus 
stop and separated from car access to parking area. Drop-off lots are proposed outside the street – facing entrances. 
The technical backyard is proposed in the most isolated place of the plot.  We propose a beach with terrace on the 
Neris . 



Sustainability 

This proposal enables for BREEAM certification. We also propose other sustainable human and nature –related 
measures: 

- Safe, light, soundproofed communal inner court, closed by natural slope with trees and allowing work and 
relaxation in fresh air.  

- Continuity: Inner space of the existing building adjusted to match the changing needs.  

 

VKP building 

We propose to renovate the existing building following these principles: 

The volumetric composition of the building is preserved as valuable 
Outside elements are restored in original shape and materials 
Inside space is reconstructed to match the needs of unconventional contemporary offices. 

Inside the shell of existing building we propose: five office spaces of about 500 m2 with ability to join or separate 
them, independent conference block and sport club.  

Before any changes are made to the building, the permission from the author would be required.  

Preservation of architecturally valuable building would send a positive message to the public and would supply more 
varied office space. 

Car park 

The parking needs of first two stages can be covered with temporary on-ground parking in the western part of the 
plot. Together with the third stage a multistorey sloping deck open carpark for 720 cars is proposed. Every storey of 
the parking is accessed separately directly from the new inclined easement street.  

Utility networks 

The construction of the entire park would require the eviction of existing underground utility networks. We propose 
the execution of these works together with the first stage of building, in order to simplify the works of later stages. 
Transit water supply pipes on the eastern side of the plot can remain.  

In order to connect the new buildings to the utility networks, new links shall be constructed towards connection points 
indicated by AB ESO (electricity), UAB Vilniaus vandenys (water supply and wastewater), UAB Grinda (rain 
wastewater), UAB Vilniaus energija (heating).   

Plot configuration 

In pursuit of logical configuration of the new building we suggest to slightly adjust the plot boundary in two zones 
without changing the size of the plot nor violating the interests of the third parties.  

  



aplink(a) 
 
TECHNINIAI RODIKLIAI 
TECHNICAL PARAMETERS 

Sklypo plotas 
Plot area 

2,1891 ha 

Sklypo užstatymo intensyvumas 
Plot intensity 

1.89 

Statinio užimamas plotas 
Built area 

10 666,61 m2 

Sklypo užstatymo tankumas 
Plot density 

49% 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius 
Parking places 

760 
 

Automobilių saugyklos plotas* 
Carpark area 

16 967,23 m2 

Pastato statybinis tūris 
Building volume 

98 707, 80 m3 

Bendras pastatų plotas  
Building area 

25 265, 85 m2 

Pagrindinis pastatų plotas  
The main area of the building 

22 444, 62 m2 

Pagalbinis pastatų plotas**  
Ausxiliary area of the building 

2 821, 23 m2 

I etapo pastato bendras plotas  
Building area of the first stage 

5875, 00 m2 

II etapo pastato bendras plotas 
Building area of the second stage 

7 556, 07 m2 

III etapo pastato bendras plotas 
Building area of the third stage 

11 834, 78 m2 

I ir III etapų naudingasis plotas *** 
Heated area of the II and III stage 

18 528, 00 m2 

Pastato aukštis 
Building height 

27.05 m 

Aukštų skaičius 
Storeys 

6 

  

 
 
*- Atvira daugiaaukštė automobilių aikštelė – plotas į sklypo rodiklius nėra skaičiuojamas. 
**-Įtraukiami tambūrų, koridorių, techninių patalpų, sanmazgų, laiptų aikštelių (išskyrus laiptatakių 
ir tarpinių aikštelių) plotai. 
***- Skaičiuojamas pagal STR 1.05.06:2005 STATINIO PROJEKTAVIMAS – šiltų atitvarų ribojamas 
plotas 


