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Gyvenamasis pastatas su komercinėmis patalpomis
Kęstučio 53, Vilnius

Priešprojektiniai pasiūlymai

Aiškinamais raštas

Įvadas

 Pateikiami gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis Kęstučio 53, Vilniuje, projekto 
architektūriniai pasiūlymai. Pasiūlymai parengti vadovaujantis Užsakovo pateikta projektavimo 
užduotimi, teritorijoje galiojančiais planavimo dokumentais (DP, BP), atlikta urbanistine analize, 
galiojančiomis statybos ir projektavimo normomis bei taisyklėmis. 

Aplinka

  Rajonas

Istorinis Žvėryno rajonas patenka į BP siūlomą Vilniaus Senamiesčio ir kitų kultūrinių urbanistinių 
draustinių apsaugos zoną. Visas rajonas yra vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV-70 
apsaugos zonoje A. Tarp A. Mickevičiaus ir Latvių gatvių yra vietinės reikšmės urbanistinio 
paminklo teritorija (projektuojamas pastatas yra šiauriau minėto paminklo teritorijos). Toks 
daugiasluoksnis kultūrinis ir istorinis audinys skatina laikytis tam tikro užstatymo tradicijų 
perimamumo. Tačiau svarbiausiu aspektu laikytinas unikalus urbanistinis audinys (gatvių tinklas, 
ryšys ir dermė su gamtine aplinka) ir susiformavęs užstatymas (tipologijos, mastelio ir 
medžiagiškumo aspektais). Atliekant urbanistinę analizę buvo nagrinėjama kvartalinė rajono 
struktūra, išskiriant kiekvieno jų savybes ir besiformuojančias vystymosi tendencijas. Galima 
konstatuoti, kad šiauriau Latvių gatvės esantys Žvėryno kvartalai ne visi turi tolygų užstatymo 
audinį, nors gatvių tinklo struktūra ir nepakitusi. Tarp smulkaus, sodybinio arba miesto vilos 
morfotipų, užstatymo kvartalų įsiterpę mišraus mastelio( morfotipo) kvartalai, o greta pateikiamo 
projekto kvartalo susiformavęs perimetrinio morfotipo stambaus mastelio pastatų kvartalas. Vystant 
vientiso morfotipo kvartalus, tikslinga išlaikyti nusistovėjusią struktūrą, vengiant neadekvataus 
mastelio pastatų. 
Formuojant erdvę svarbus tampa ne tik mastelio aspektas, bet ir pastatų tūrių organizacija, 
išdėstymo sklype logika. Išilgai Kęstučio gatvės esančių kvartalų užstatyme galima įžvelgti keletą 
tendencijų, bet visada po kelias. Kaip ir aplinkiniuose kvartaluose, nagrinėjamoje teritorijoje 
išskirtini trys dažniausiai pasitaikantys pastatų statymo sklype būdai: išilgai, prie sklypo krašto, 
formuojant gatvės perimetrą; statmenai gatvei (siauruoju galu), formuojant gatvės perimetrą; sklypo 
gilumoje, neįtakojant gatvės perimetro.
Rajone daugiau kaip 70 proc. namų yra mūriniai. Medinės architektūros saugotini objektai 
koncentruojasi minėtoje  vietinės reikšmės urbanistinio paminklo teritorijoje, paupyje, arčiau parko.

 Gatvė 

Nagrinėjamas sklypas yra prie centrinės visais aspektais Kęstučio gatvės, kurioje vyksta intensyvus 
visuomeninis gyvenimas, gausu transporto, yra svarbios visuomeninio transporto arterijos. Čia 
esantiems statiniams keliami aukštesni reprezentacijos (architektūrinės kokybės) kriterijai, dėl 
žemės brangumo didėja pastatų tūriai, užstatymo intensyvumas, gyvenamąsias funkcijas stelbe 



komercinės.  Visa tai sąlygoja gatvės užstatymo kaitą, kartais identiteto praradimą. Gatvėje vis dar 
dominuoja smulkesnio mastelio tūriai, išskyrus keletą kvartalų šiaurinėje ir pietinėje dalyse, bei 
pavienius pastatus. 
Vertinant užstatymo intensyvumą gretimuose sklypuose taip pat gretimuose kvartaluose prie 
Kęstučio gatvės, galima konstatuoti, kad jis prie gatvės yra kiek didesnis, nei kvartalų gilumoje: 
Kęstučio g. nr. 51  -0,8; Kęstučio g. nr.55-0,6;  Kęstučio g. nr. 38  -0,7;Kęstučio g. nr. 50  >1,2; 
Kęstučio g. nr. 52  >1,5; Lenktoji g. 26-0,7.
Vertinant esamą Kęstučio gatvės užstatymo liniją, galima konstatuoti, kad  ji nėra visiškai tolygi, 
pasitaiko nesuformuotų atkarpų. Tačiau dauguma statinių išlaiko bendrą gatvės perimetrą, todėl 
planuojant naujus, tikslinga siekti erdvinio kanalo vientisumo, numatant statinius prie gatvės (kaip 
būdinga visam rajonui).
 Išnagrinėjus gatvės išklotines pastebėtas tam tikra pastatų proporcijų dermė: galais stovinčių 
istorinių pastatų būdingas plotis gali būti naudojamas kaip kartotinis dydis (modulis), vertinant 
gretimybių proporcijas.
Gatvės siluetui taip pat būdinga horizontalių (šoninių fasadų, plokščių stogų) linijų ir karpytų 
šlaitinių stogų linijų kaita, be aiškaus dėsningumo.
Dauguma pastatų Kęstučio gatvėje-mūriniai.

Sklypas

 Sklypas yra kvartalo gatvės išklotinės viduryje, siauruoju galu atsuktas į gatvę. Gretimuose 
sklypuose esantys pastatai taip pat orientuoti siauraisiais galais į gatvę. Sklypo paskirtis -kita 
(individualiems namams/ statiniams statyti). Šiuo metu sklype stovi apleistas vieno aukšto su 
mansarda namas bei ūkiniai pastatai, tačiau pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
miesto plėtros departamento kultūros paveldo skyriaus išduotą pažymą, pastatas Vilniuje Kęstučio 
g. 53, nebus siūlomas įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir nebus skelbiamas saugomu. Rytinę 
sklypo dalį formuoja prie pat sklypo ribos esanti aklina, dviejų aukštų ugniasienė. Esamas pastatas 
su pagalbiniais statiniais užima 200  m² sklypo ploto (21,4%). Įvažiavimas į sklypą šiaurinėje 
dalyje, tiesiai iš Kęstučio gatvės. Sklype  esantys vertingi medžiai išsaugomi.

Sprendiniai

Formuojant sklypo užstatymo koncepciją svarbiausias dėmesys skirtas urbanistinio audinio 
kokybės atstatymo, aplinkos mastelio ir kontekstualios, bet šiuolaikinės architektūrinės išraiškos 
sukūrimui. Vertinant minėtus prioritetus bei atliktos urbanistinės analizės rezultatus siūlomi tokie 
sprendiniai:

Struktūra

projektuojamas dviejų aukštų gyvenamasis namas su komercinėmis patalpomis, turinčiomis 
tiesioginį patekimą iš Kęstučio gatvės (į gyvenamąsias patalpas esančias antrame aukšte, 
patenkama iš vidinio kiemo).
atsižvelgiant į pailgą sklypo orentaciją gatvės atžvilgiu ir būdingą aplinkinių teritorijų pastatų 
išdėstymą sklypuose,  pastatas projektuojamas maksimaliai pritrauktas prie būdingos Kęstučio 
gatvės užstatymo linijos (sklypo ribos). 
pastato aukštis neviršija 12 m, prie gatvės esantis tūris projektuojamas 1 m mažesnis (<11m).
pastatas skaidomas į du besikertančius tūrius, taip ne tik pasiekiant būdingą pastato plotį 
(modulį) gatvės išklotinėje, bet ir išlaikant būdingą smulkų tūrių mastelį.
skaidymas į du tūrius padeda sudalinti sklypą į atskiras funkcines zonas: privačią, esančią 
pietinėje sklypo dalyje, garai insoliuojamą (tam daromas papildomas atsitraukimas-kiemelis, 
nuo gretimame sklype esančio pastato) ir komercinę-viešą, kuriai numatytas įėjimas-kiemelis iš 
Kęstučio gatvės pusės.



pastatas sklype išdėstomas ne tik atsižvelgiant į būdingą gatvės išklotinės logiką, bet ir 
įvertinant priešgaisrinius, insoliavimo sąlygų nepabloginimo bei SAZ atstumus iki gretimybių 
(iki gretimų sklypų atstumas >3 m, atstumai nuo automobilių aikštelės >10 m).
pastato užimamas plotas (užstatymo tankis) nustatomas pagal STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji 
pastatai” numatytą skaičiuoklę: 934 m² sklype 29,8 %.
projektuojami šlaitiniai stogai, būdingi didžiąjai senosios Žvėryno dalies architektūrai. 
pastate atsirandančios vitrinos pridengiamos specialiomis fasadinėmis žaliuzi, paliekant atvirus 
plotus tokių pat proporcijų kaip buvusio pastato langai.
semantiškai įprasminamas senojo (griaunamo) pastato kontūras kiemo dangoje.
daugiau kaip 25% sklypo skiriama žaliems plotams, taip pat naudojamos ažūrinės 
apželdinamos klinkerinės trinkelės privažiavimams.
automibiliai (6 vnt.) saugomi sklypo gilumoje, prie kaimyninės ugniasienės, išlaikant 
reikalingus SAZ atstumus iki statinių.

Siūlomas medžiagiškumas ir konstrukcijos

Žvėryne dominuojantis užstatymas-mūriniai pastatai. Dalis šių statinių turi atviro mūro 
fasadus. Siekiant panaudoti ilgaamžes,  natūralias medžiagas ir tuo pačiu išlaikyti tam tikrą 
medžiaginį kontekstualuma, siūloma fasadų apdailoje naudoti klinkerio plyteles ir žaliuzi.
Kaip ir daugelyje senųjų pastatų, fasaduose ryškinamas holizontalumas-naudojamos keraminės 
horizontalaus dalinimo juostos, apdaila.
Siekiant sukurti maksimaliai ažūrinį pastatą, turintį mediniams pastatams būdingą lengvumą, 
numatoma panaudoti betonines monolitines konstrukcijas (perdangas, kolonas) taip pat 
metalinius rėmus, kuriuos dengtų sluoksniuotos karkasinės sienos.
Pastatas be rūsių (dėl aukšto gruntinio vandens), pamatai-  monolitiniai, gręžtiniai.
Sklypas nuo gatvės pusės neaptveriams.

Inžinerinės sistemos

Pastatas jungiamas prie miesto inžinerinių tinklų pagal išduodamas technines sąlygas (dujos, 
vandentiekis-nuotekos, elektra, ryšiai)

Bendrieji rodikliai

Pastato aukštis                            - 10,83-11,85 m(du aukštai)
Užstatymo tankis                        - 29,8% ( 280 m²)
Bendras pastato plotas                - 481,57 m²
Gyvenamojo namo dalies plotas - 269,29 m²
Komercinės dalies plotas            -  212,28 m² 
Žalieji sklypo plotai                    -  26%

Projekto vadovas
Edgaras Neniškis 
(kval. Atest.A1319)


