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LT
Projekto tikslas - sukurti aukštos kokybės būstą, kurio pagrindinis tikslas - būsimų gyventojų patogumas. Vieta 
istoriniame Vilniaus centre yra ypatinga. Ji yra šalia svarbių Vilniaus miestovaizdžio orientyrų. Todėl mūsų projektas 
rodo maksimalią pagarbą jį supančiai aplinkai ir siekia būti šiuolaikišku, bet kontekstualiu miesto papildymu. Iš 
esmės pastatas istoriniame kontekste prisistato kaip paprastas tūris su dvišlaičiu stogu. Du kiemai formuoja perėjimą 
tarp viešosios ir privačios pastato erdvės. Per šiuos kiemelius galima pasiekti abiejų pastatų įėjimus žemesniuose 
aukštuose. Kuriame aktyvias viešąsias erdves ir siūlome naujus ryšius miesto audinyje, todėl pastatų kvartalas tampa 
pralaidesnis. „Viduje“ įgyvendiname naują kvartalo širdį, sukurdami naujus ryšius tarp A. Strazdelio g. ir Žiupronių 
gatvės. 
Naujojo pastato projekte svarbią vietą užima stogas. Iš mansardiniuose aukštuose esančių butų atsiveria geriausi 
miesto vaizdai. Padarius stogą gyvenamąjį, specifinėmis archetipinės dvišlaičio stogo formos transformacijomis, 
stogo kraštovaizdis tampa įdomus ir suteikia pastato architektūrai išskirtinumo. Galiausiai stogas apibrėš pastato 
identitetą. Atskyrus stogą nuo pagrindo per ištisinius langus, stogas plūduriuos virš raudonų plytų cokolio. Taip 
Vilniaus senamiestį papildysime dar vienu raudonu stogu, kuris sklandžiai įsilies į istorinį miesto kraštovaizdį ir kartu 
pasiūlys šviežią ir šiuolaikišką architektūrą šioje vietoje.
Taip pat interjere stogas apibrėžia erdvių įvaizdį, atmosferą ir kokybę. Suteikiame įspūdingus vaizdus į Vilniaus 
senamiestį ir sukuriame išskirtinę gyvenamąją aplinką tiek mansardiniuose, tiek žemesniuose pastato aukštuose.

EN
The aim of the project is to realize high quality housing where the comfort of the future dwellers is the main goal. The 
location in the historical center of Vilnius is very special. It’s around the corner of important landmarks of the Vilnius 
cityscape. Therefore, our project shows maximum respect for its surroundings and aims to be a contemporary, but 
contextual addition to the city. In essence, the building presents itself in the historical context as a simple volume with 
a gabled roof. Two courtyards shape the transition between the public space and the private space of the building. 
Through these patio’s the entrances of both buildings on the lower levels can be reached. We create active public 
spaces and offer new connections within the urban tissue making the building block more permeable. “Inside” the 
block we realize a new heart for the block establishing new connections between A. Strazdelio g. and Ziuproniu 
gatve. 

In the design for the new building, the roof gets an important position. The apartments in the attic levels offer the best 
views over the city. By making the roof inhabitable through specific transformations on the archetypical shape of the 
gabled roof, the roofscape becomes exciting and offers a special feature to the building’s architecture. Ultimately 
the roof will define the building’s identity. By detaching the roof from its base through continuous windows, the roof 
will float over the red brick plinth. Like this, we add another red roof to Vilnius’ Old Town that blends smoothly in the 
historical cityscape and at the same time offers fresh and contemporary architecture on the location.
Also in the interior, the roof defines the image, atmosphere and quality of the spaces. We provide spectacular views 
over Vilnius’ Old Town and create an outstanding living environment both for the attic levels as for the lower levels in 
the building.

„A ROOM WITH A VIEW“
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„DAUGIABUČIAI NAMAI SU KOMERCINĖMIS PATALPOMIS ŽIUPRONIŲ G., KVIESTINIS KONKURSAS“

1. Kontekstas

1.  KURIAME PATOGŲ IR TVARŲ BŪSTĄ, 
GERBDAMI ISTORINĮ VILNIAUS CENTRĄ. 

Projekto tikslas - sukurti aukštos kokybės būstą, kurio 
pagrindinis tikslas - būsimų gyventojų patogumas. 
Vieta istoriniame Vilniaus centre yra ypatinga. Ji yra už 
kampo nuo svarbių Vilniaus miestovaizdžio orientyrų. 
Todėl mūsų projektas rodo maksimalią pagarbą 
jį supančiai aplinkai ir siekia būti šiuolaikišku, bet 
kontekstualiu miesto papildymu. Iš esmės pastatas 
istoriniame kontekste prisistato kaip paprastas tūris su 
stogu. Du kiemai formuoja perėjimą tarp viešosios ir 
privačios pastato erdvės. Per šiuos kiemelius galima 
pasiekti abiejų pastatų įėjimus žemesniuose aukštuose.

2. SUKURIAME NAUJAS JUNGTIS APLINK 
PASTATĄ IR PER JĮ, SUJUNGDAMI NAUJAS 
PATRAUKLIAS VIEŠĄSIAS ERDVES. TAIP 
SUKURIAMAS KONTEKSTUALUS PASTATAS, 
KURIAME SPRENDŽIAMOS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ 
PROBLEMOS IR PASTATO BLOKAS TAMPA 
PRALAIDESNIS.

Šiuo metu ši teritorija nekuria jokios pridėtinės vertės. 
Savo pasiūlyme mes sukuriame aktyvias viešąsias 
erdves ir siūlome naujus ryšius su miesto audiniu, kad 
pastatų kvartalas taptų pralaidesnis. M. Daukšos g. ir 
Žiupronių g. kampe sukuriame žaliąją viešąją erdvę, 

Pav. 1. Viešųjų erdvių tinklo schema

kurioje siūlome atvirą erdvę apylinkėms. Stengiamės 
išsaugoti kuo daugiau esamų medžių ir siūlome aktyvų 
fasadą su įėjimu į gyvenamųjų namų kvartalą ir kavine 
kampe. „Viduje“ kvartalo įgyvendiname naują kvartalo 
širdį, sukurdami naujus ryšius tarp A. Strazdelio g. ir 
Žiupronių gatvės. Naujoje viešojoje erdvėje įrengta 
vaikų žaidimų aikštelė ir poilsio vietos tėvams bei 
praeiviams. Sodri žaluma aikštę ir jungtį pavers 
patraukliomis erdvėmis. Galiausiai realizuojame 2 
jungtis per pastato kiemus, jungiančias abi viešąsias 
erdves.
Naująsias viešąsias erdves apibrėšime žaliaisiais 
elementais. Gyvatvorė apibrėš ribą ir eis palei naująją 
jungtį tarp Strazdelio g. ir Žiupronių gatvės. Taip 
suvienodinsime ir supaprastinsime skirtingas sienas 
kvartalo viduje. Šalia gyvatvorės padarysime kuo 
pralaidesnį paviršių. Žalioji siena ir žalias paviršius 
sukurs gražų ir ramų vaizdą palei naująją viešąją 
erdvę. Kai bus pakankamai vietos, viešojoje erdvėje 
bus pasodinti didesni medžiai. Erdvė Žiupronių gatvės 
kampe jau dabar yra graži, šiek tiek pertvarkome 
nesaugomo kalniuko aukštį, kad būtų galima prisijungti 
prie pastato įėjimų ir atsirastų vietos terasai tarp pastato 
ir žalumos.
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Pav. 2. Vizualizacija iš Žiupronių gatvės
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Pav. 3.Sklypo ir stogo planas
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3. PASTATAS GERBIA IR YRA ĮKVĖPTAS 
VILNIAUS MIESTO CENTRO KULTŪROS 
PAVELDO

Sklypai Žiupronių g. 7 ir 9 yra Vilniaus istoriniame 
centre - UNESCO gamtos ir kultūros paveldo objekto 
teritorijoje, Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) – kultūros 
paminklo, 65 kvartale bei Vilniaus senojo miesto ir 
priemiesčių archeologinėje vietovėje (u.k. 25504).

Vilniaus istorinis centras (angl. Vilnius Historic Centre, 
remiantis (ii) ir (iv) kriterijais, 1994 m. gruodžio 17 d. 
18-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos 
Tailande metu buvo įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą:

(ii) kriterijus: ,,Vilnius yra išskirtinis viduramžiais 
susiformavusio miesto pavyzdys, kelis šimtmečius 
daręs didelę įtaką architektūros ir kultūros raidai 
didelėje Rytų Europos dalyje“.

(iv) kriterijus: ,,Dėl miestovaizdžio ir išsaugotos 
didelės pastatų įvairovės Vilnius yra išskirtinis 
organiškai per penkis amžius susiformavusio Vidurio 
Europos miesto pavyzdys“.
Vilniaus istorinio centro nominacinėje byloje apibrėžtos 
senamiesčio, kaip urbanistinio ir architektūros 
ansamblio, vertę nusakančios savybės, kurios yra:

• Miesto harmoningumas (sintezė) ir integralumas, 
pasireiškiantis kaip kūrybinės žmonių veiklos bei 
natūralios miesto aplinkos sąveikos vaisius.

• Miesto planas ir erdvės struktūra, atspindinti 
visą miesto evoliuciją — nuo Lietuvos valstybės 
užuomazgų iki XX a. pradžios.

• Senų ir unikalių statinių (objektų) tankumas, jų 
ansamblių bei meno kūrinių tarpusavio sąveika.

• Pastatų turtingumas, kultūros istorija, tautos ir 
visuomenės dvasia yra reikšmingas tiek Lietuvos 
valstybei, tiek dideliam Rytų Europos regionui.

• Svarbių administracinių, kultūrinių, religinių ir 
kasdieninės miestiečių buities objektų istorinė 
sankaupa yra ilgametės sostinės ir miesto centro 
paveldas.

• Išskirtinė Vilniaus senamiesčio vertybė yra jo 
universalumas — harmoninga jo įvairių ypatybių 
gausos visuma. 

Vilniaus istorinio centro architektūrinę urbanistinę vertę 
nusakančios savybės suformulavo konkursinio projekto 
uždavinius ir tikslus. Ypatingas dėmesys skiriamas 
projektuojamo objekto architektūriniam urbanistiniam 
integralumui jautrioje Vilniaus senamiesčio aplinkoje, 
saugomose panoramose, perspektyvose, reljefe. 
Atsižvelgta į komplekso santykį su gretimybėmis – 
dominantėmis, t.y. Misionierių vienuolyno statinių 
ansambliu (u. k. 761) su Viešpaties Dangun Žengimo 
bažnyčia (u. k. 27237) ir Sanguškų rūmais (u. k. 
10385), Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansambliu 
(u. k. 1089) su Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (u. k. 
28120), Šv. Dvasios cerkvės ir vienuolyno kompleksu 
(u. k. 748).

Vilniaus istorinio centro architektūrinę urbanistinę vertę 
nusakančios savybės suformulavo konkursinio projekto 
uždavinius ir tikslus. Ypatingas dėmesys skiriamas 
projektuojamo objekto architektūriniam urbanistiniam 
integralumui jautrioje Vilniaus senamiesčio aplinkoje, 
saugomose panoramose, perspektyvose, reljefe. 
Atsižvelgta į komplekso santykį su gretimybėmis – 
dominantėmis, t.y. Misionierių vienuolyno statinių 
ansambliu (u. k. 761) su Viešpaties Dangun Žengimo 
bažnyčia (u. k. 27237) ir Sanguškų rūmais (u. k. 
10385), Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansambliu 
(u. k. 1089) su Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (u. k. 
28120), Šv. Dvasios cerkvės ir vienuolyno kompleksu 
(u. k. 748).
Dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis 
/ administracinėmis patalpomis Žiupronių g. 7 ir 9, 
Vilniuje, projektiniai pasiūlymai atitinka Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatas.
Žemės sklypai Žiupronių g. 7 ir 9 patenka į funkcinę 
zoną „Pagrindinio centro zona“ 
SEN-65-1.

Pav. 4. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano ištrauka
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Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės 
paviršiaus (metrais) ≤18 m 
Didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas ≤3
Didžiausias leistinas užstatymo tankis ≤80%

Papildomi VBP reglamentai pateikiami Priede 2-1. 
Nekilnojamasis kultūros paveldas. Detalizuoti 
Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) teritorijos 
sprendiniai. VBP Nekilnojamojo kultūros paveldo dalis 
integruoja:
• Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo, asaugos 

specialiojo plano (TRP Nr. 1225) sprendinius;
• Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (Žin., 

2004, 25-774 su vėlesniais pakeitimais) nuostatas;
• Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto 

koncepcijos ir sklypų plano (TPD Nr.T00054564) 
principines nuostatas.

Teritorijos užstatymo tipų kodai Esamas pastatų aukštis „nuo-iki“ 
metrais pagal teritorijos užstatymo 

tipą, teritoriją

Leistinas teritorijos užstatymo tankis 
„nuo-iki“ procentais pagal teritorijos 

užstatymo tipą, teritoriją

Perimetrinis reguliarus (PR) 5-40 60-80

Perimetrinis posesijinis (PP) 4,5-21 40-60

[...] kvartalo Nr. 65 sklypuose prie Subačiaus ir 
Vanagėlio gatvių, 1-5 aukštų su pastogėmis pastatais 
kvartale Nr. 84, iš jų atskirais iki 4 aukštų su pastoge 
pastatais kvartaluose: Nr. 64, Nr. 80, Nr. 81, Nr. 86 bei 
pavieniu 6 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 84 
(1-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo 
nuo 2,0 m iki 14,5 m, iki kraigo - nuo 4,0 m iki 17,5 
m [...] 

Vilniaus senamiesčio (u. k. 16073) TRP lape 19 
sklypuose Žiupronių g. 7, 9 esantys statiniai - 
„teritorijoje esantys kiti objektai“. TRP lape 19A 
duomenimis sklypai Žiupronių 7, 9 nepatenka į 
saugomas išklotines, perspektyvas, todėl projektuojami 
tūriai negali turėti neigiamo poveikio. Įvertintas 
projektuojamų tūrių poveikis saugomoms Vilniaus 
senamiesčio panoramoms ir siluetams. Projektuojami 
statiniai nedominuoja nei aukščiu, nei apimtimi ar 
išraiška. 

VBP NKP dalyje sklypai Žiupronių g. 7 ir 9 yra 
Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje. Teritorijos 
tvarkymo prioritetai – „urbanistinių struktūrų 
restauravimas, vertingų prarastų struktūrų 
restauravimas atkuriant, istorinių viešųjų erdvių 
restauravimas, tvarkyba pritaikant kultūriniam turizmui. 
Pakitusių nesusiformavusių struktūrų vystymas/
rekonstravimas laikantis nustatyto morfologinio tipo 
parametrų. Aukšti reikalavimai architektūros kokybei, 
viešieji urbanistiniai architektūriniai konkursai objektų, 
formuojančių viešąsias erdves, tvarkybai“. 

VBP NKP dalyje integruoti Kultūros vertybių registro 
apskaitos duomenys. Vilniaus senamiesčio (u. k. 
16073) vertinimo tarybos akto Nr. KPD-RM-2014 
su vėlesniais pakeitimais Rūdininkų-Aštriojo galo 
priemiesčio užstatymo tipų aprašo parametrai:

Daugiabučiai gyvenamieji namai projektuojami Vilniaus 
senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje 
vietovėje (u. k. 25504), todėl žemės judinimo darbų 
vietose būtini archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2011 
„Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka. 
Numatyti detalieji archeologiniai tyrimai prieš pradedant 
statybos darbus.
Jei „atliekant žemės judinimo darbus bus aptinkama 
archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų 
savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys 
apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo 
departamentą. departamentas gali sustabdyti darbus 
15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės 
paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą 
ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos 
nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, 
kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar 
aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 
reikalavimų patikslinimą“. 
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Dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis 
/ administracinėmis patalpomis Žiupronių g. 7 ir 
9, Vilniuje, projektiniai pasiūlymai atitinka Vilniaus 
senamiesčio apsaugos reglamentą. Žiupronių g. 7, 
9 yra Vilniaus III C senamiesčio zonoje „Rūdininkų – 
Aštriojo galo priemiestyje“; 65 kvartale. „VSAR bendrieji 
reikalavimai rekonstruojamiems ir naujai statomiems 
pastatams 65 kvartale:
1. Užstatymo morfologinis tipas mišrus: sklypuose 

prie Subačiaus ir Vanagėlio gatvių – perimetrinis 
reguliarus užstatymas (tipas PR), prie Daukšos 
gatvės – sodybinis užstatymas (tipas SU). 
Užstatymo tipų apibūdinimai pateikti VSAR priede 
„Vilniaus senamiesčio užstatymo urbanistinių 
struktūrų tipologija“. 

2. Maksimalus užstatymo tankumas – 80 procentų. 
Maksimalus pastatų aukštingumas – 3 aukštai 
su mansarda Subačiaus ir Vanagėlio gatvių 
sklypuose, prie Daukšos ir Žiupronių gatvių – 2 
aukštai su mansarda.

3. Pastati dengiami šlaitiniais stogais. Naujai statomų 
ir rekonstruojamų pastatų karnizo ir stogo kraigo 
lygis neturi viršyti aplinkinių pastatų karnizų ir stogo 
kraigo lygio.

4. Rekonstruojamų ir naujai statomų pastatų 
architektūrinės išraiškos priemonės, apdailos 
medžiagos derinamos prie aplinkinio užstatymo.

5. Prieš pradedant žemės judinimo darbus būtina 
atlikti archeologinius tyrimus.“ 

Projektuojami daugiabučiai gyvenamieji namai 
architektūrinės išraiškos priemonėmis ir apdaila 
derinami prie aplinkinio užstatymo. Architektūrinėje 
komplekso išraiškoje vengiama pseudoistorizmo ir itin 
ekspresyvių formų. Komplekso vizitinė kortelė – ramūs 
tūriai su mansardinių aukštų stiklo plokštumomis bei 
dinamiškomis laužytomis karnizų linijomis. Fasadams 
naudojamos kokybiškos natūralios apdailos medžiagos 
– raudonas klinkeris, stiklas, metalas, medis. Penktasis 
fasadas - raudonų čerpių stogai pranyksta panoramose. 
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Pav. 5. Vizualizacija Vilniaus senamiesčio panoramoje 1

Pav. 6. Vizualizacija Vilniaus senamiesčio panoramoje 2
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2. Architektūra
1.  PASTATO UŽSTATOMAS PLOTAS ATITINKA 
VIETOVĖS YPATUMUS. DU DIDELI KIEMAI 
SUŠVELNINA SANTYKĮ SU VIEŠĄJA ERDVE 
IR UŽTIKRINA SKLANDŲ PERĖJIMĄ TARP 
PASTATO IR MIESTO.

Nauja urbanistinė jungtis per pastatų kvartalą eina 
palei pastato šiaurinį ir vakarinį fasadą. Čia formuojami 
du dideli kiemai, esantys tame pačiame lygyje kaip ir 
viešoji erdvė. Tokiu būdu miesto viešoji erdvė per šiuos 
pusiau viešuosius kiemus išsiplečia pastato perimetro 
viduje ir sukuria sąveiką tarp miesto ir pastato. 
Perėjimas tarp privačios pastato erdvės ir gretimų 
viešųjų ryšių yra palengvintas. Įvedus kiemelius, 
naujasis statinys daug natūraliau įsilieja į miesto 
kontekstą.
Įvesdami kiemelius, kurie praplečia naujos viešosios 
erdvės kokybę pastatų kvartalo viduje, siekiame sukurti 
maksimalią kokybę gatvės lygyje. Tik taip projektas 
taps tikra miesto dalimi ir patrauklia vieta gyventi. 
Kiemų dizainas ir išdėstymas yra neatsiejama aplinkinių 
viešųjų erdvių dizaino dalis. Tokiu būdu išnyksta ribos 
ir įsivyrauja miestas. Strategiškai svarbiose vietose 
siūlome viešąsias pastato programas, kurios daro 
poveikį gretimoms viešosioms erdvėms ir sukuria 
gyvybingą aplinką. Siūlome barą, parduotuvę ir 
restoraną, tiesiogiai susijusius su naujomis viešosiomis 
erdvėmis. Kvartalo viduje įsivaizduojame nedidelę 
žaidimų aikštelę aplinkiniams vaikams.

2. PASTATO STOGAS ĮGAUNA SAVO IŠRAIŠKĄ 
IR PAKIMBA VIRŠ MASYVESNIO COKOLIO. 
IŠORĖJE STOGAS YRA GANA TRADICINIS, O 
BLOKO VIDUJE - IŠRAIŠKINGESNIS.

Šiuo metu ši teritorija nekuria jokios pridėtinės vertės. 
Savo pasiūlyme mes sukuriame aktyvias viešąsias 
erdves ir siūlome naujus ryšius su miesto audiniu, kad 
pastatų kvartalas taptų pralaidesnis. M. Daukšos g. ir 
Žiupronių g. kampe sukuriame žaliąją viešąją erdvę, 
kurioje siūlome atvirą erdvę apylinkėms. Stengiamės 
išsaugoti kuo daugiau esamų medžių ir siūlome aktyvų 
fasadą su įėjimu į gyvenamųjų namų kvartalą ir kavine 
kampe. „Viduje“ kvartalo įgyvendiname naują kvartalo 
širdį, sukurdami naujus ryšius tarp A. Strazdelio g. ir 
Žiupronių gatvės. Naujoje viešojoje erdvėje įrengta 
vaikų žaidimų aikštelė ir poilsio vietos tėvams bei 
praeiviams. Sodri žaluma aikštę ir jungtį pavers 
patraukliomis erdvėmis. Galiausiai realizuojame 2 
jungtis per pastato kiemus, jungiančias abi viešąsias 
erdves.
Naująsias viešąsias erdves apibrėšime žaliaisiais 
elementais. Gyvatvorė apibrėš ribą ir eis palei naująją 
jungtį tarp Strazdelio g. ir Žiupronių gatvės. Taip 
suvienodinsime ir supaprastinsime skirtingas sienas 
kvartalo viduje. Šalia gyvatvorės padarysime kuo 
pralaidesnį paviršių. Žalioji siena ir žalias paviršius 
sukurs gražų ir ramų vaizdą palei naująją viešąją 
erdvę. Kai bus pakankamai vietos, viešojoje erdvėje 
bus pasodinti didesni medžiai. Erdvė Žiupronių gatvės 
kampe jau dabar yra graži, šiek tiek pertvarkome 
nesaugomo kalniuko aukštį, kad būtų galima prisijungti 
prie pastato įėjimų ir atsirastų vietos terasai tarp pastato 
ir žalumos.

Pav. 7.Pastato tūrio formavimo diagrama Pav. 8.Pastato fasado formavimo diagrama
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Pav. 9. Vizualizacija iš tvarkomo parkelio K. Vanagėlio gatvėje
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3. Interjeras

1.  SUTEIKIAME ĮSPŪDINGUS VAIZDUS Į 
VILNIAUS SENAMIESTĮ IR SUKURIAME 
IŠSKIRTINĘ GYVENAMĄJĄ APLINKĄ TIEK 
MANSARDINIUOSE, TIEK ŽEMESNIUOSE 
PASTATO AUKŠTUOSE.

Taip pat ir interjere stogas formuoja erdvių įvaizdį, 
atmosferą ir kokybę. Palėpėse laikomasi specialių 
šioms erdvėms taikomų taisyklių. Labai gerai parinkus 
standartinio dvišlaičio stogo transformacijas ir 
papildymus, atsiranda įspūdingi interjerai. 
Kadangi Vilniaus senamiesčio vaizdai atsiveria į 
šiaurę ir šiaurės vakarus, didelius apartamentus 
mansardiniuose aukštuose padarėme dvigubos 
orientacijos. Taip būsimieji gyventojai galės mėgautis 
įspūdingais vaizdais ir tuo pat metu žiūrėti į pietus ir 
saulę. Šį principą stengėmės pritaikyti maksimaliam 
butų kiekiui.
Žemesniuose pastato lygiuose butai orientuoti į naujas 
viešąsias erdves ir kiemelius pastato perimetre. Šios 
naujos viešosios erdvės padeda sukurti šių butų 
charakterį. Dauguma lauko erdvių yra pastato viduje. 
Tokiu būdu pastato cokolio charakteris išlieka blaivus 
ir ramus. Aplink šias lodžijas įrengtos gyvenamosios 
erdvės. Tik vakarinėje projekto dalyje į pietus 
atsuktiems butams numatėme terasas, išsikišusias iš 
pastato perimetro.

2. PASTATO ĮĖJIMAI STRATEGIŠKAI IŠDĖSTYTI 
TAIP, KAD SUAKTYVINTŲ VIEŠĄJĄ ERDVĘ. 
VIDINĖ CIRKULIACIJA YRA KOMPAKTIŠKA, 
PAPRASTA IR AIŠKI.

Pastatai turi keturis įėjimus, po du į kiekvieną sklypą. 
Du iš jų įrengti žemesniuose pastato perimetro 
vidiniuose kiemuose. Kiti du yra naujoje viešojoje 
erdvėje M. Daukšos g. ir Žiupronių g. kampe, pastarieji 
du yra vienu aukštu aukščiau už pirmuosius du. Taip 
atsiranda du vestibiuliai, po vieną kiekvienai pastato 
daliai, jungiantys abi naująsias viešąsias erdves per 
visą pastatą. Tokiu būdu pastatas ir jo butai puikiai 
pasiekiami nepriklausomai nuo to, iš kurios pusės 
atvyksta gyventojai. Kadangi įėjimai iš viešosios erdvės 
yra skirtinguose lygiuose, vestibiuliai tampa įdomiomis 
erdvėmis su dvigubo aukščio lubomis ir tuštumomis. Tai 
būsimiems gyventojams suteikia papildomo charakterio 
„grįžtant namo“. Kartu su pastato viešosiomis 
programomis įėjimai fasade traktuojami šiek tiek kitaip. 
Šiems ypatingiems pastato elementams suteikiama 
spalvoto betono fasado medžiaga.

Pav. 10.Būtų orientacijos diagrama Pav. 11.Pastato ryšių diagrama
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Pav. 12. Vizualizacija iš Penthauzo interjero su vaizdu į miesto centro traukos taškus



16 

„DAUGIABUČIAI NAMAI SU KOMERCINĖMIS PATALPOMIS ŽIUPRONIŲ G., KVIESTINIS KONKURSAS“

4. Logistika
1.  GRIEŽTAI LAIKOMĖS SKLYPO UŽSTATYMO 
REGLAMENTŲ IR NUMATOME PAKANKAMĄ 
TŪRĮ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, 
ATSIŽVELGDAMI DVIEJŲ SKLYPŲ SITUACIJĄ, 
JIE GALI BŪTI VYSTOMI ATSKIRAI.

Pastatų kompleksas sklypuose Žiuprionių g. 7 ir 
9 yra formuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto 
bendro plano nustatytais reglamentais. Pastato 
sklype Žiuprionių g. 7 aukštis nuo vidutinio žemės 
paviršiaus iki stogo kraigo – 17.2 m (leistinas iki 18 
m aukštis), sklype Žiupronių g. 9 – 14.8 m (leistinas 
iki 18 m aukštis). Vystant projekto idėją kuriama aiški 
takoskyrą tarp sunkių apatinių pastato aukštų ir lengvo, 
permatomo mansardinio aukšto, kuris išlaiko 1,6m 
išorinės sienos aukštį. 

Pastatų komplekso tūrių parametrai yra pakankami 
įgyvendinti konkurso techninėje užduotyje nurodytą 
programą neviršijant Vilniaus miesto bendrajame plane 
nurodyto sklypo užstatymo intensyvumo – 3 ir sklypo 
užstatymo tankumo – 80%. Atitinkamai sklypuose 
Žiupronių g. 7 užstatymo intensyvumas – 1.34 ir 
užstatymo tankumas – 41%, Žiupronių g. 9 užstatymo 
intensyvumas – 1.46 ir užstatymo tankumas – 59%.
 
Naujasis pastatų kompleksas respektuoja sklype 
Žiupronių g. 7 nustatytą sklypo naudojimo tvarką, 
abiejuose sklypuose užtikrinami būtini priešgaisriniai 
atstumai (8m) nuo gretimų pastatų ir pratęsiamas 
servitutas šiaurinėje sklypo Žiupronių g. 9 dalyje.  

2. DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIAME 
INTEGRUOTIEMS TVARIEMS SPRENDIMAMS 
IR KURIAME ATEITIES BUTUS, ATITINKANČIUS 
AUKŠČIAUSIUS TVARUMO REIKALAVIMUS. 

Tvarumas yra labai plati sąvoka, apimanti ne tik 
techninių sprendimų įgyvendinimą. Kalbant apie tvarią 
plėtrą, reikia atsižvelgti į visus mūsų sukurtos aplinkos 
aspektus.
STATYBA IR ENERGETIKA - Logiškos formos ir 
kompaktiški statybiniai blokai leidžia taupiai naudoti 
medžiagas ir užtikrinti tvarius sprendimus. Butai turi 
logišką ir racionalią atraminę struktūrą. Pastatas bus 
prijungtas prie centralizuotų miesto šilumos tinklų.
KLIMATAS - Lietaus vanduo surenkamas į lietaus 
vandens talpas ir naudojamas pakartotinai.
MOBILUMAS - Bus įrengtos priemonės 
elektromobiliams įkrauti. Reikėtų išnagrinėti, kokiu būdu 
į plėtros koncepciją būtų galima integruoti dalijimosi 
automobiliais sistemą. Lengvai prieinamose vietose 
numatomos kolektyvinės dviračių saugyklos.
SVEIKATA - Viešojoje erdvėje bus įgyvendintos naujos 
jungtys, kurios skatins važiavimą dviračiu ir vaikščiojimą 
pėsčiomis. Be to, modernios technologijos užtikrins 
sveiką patalpų mikroklimatą su pakankamą insoliacija 
gyventojams.
EKOLOGIJA - Būsimoje viešojoje erdvėje bus iki 
minimumo mažinamas kietos dangos naudojimas, 
paliekant vietos žalumai, vandeniui ir medžiams.
SOCIALINĖ - Siekiant sukurti tvarų socialinį kontekstą, 
pastato tūriai išdėstyti taip, kad būtų galima užtikrinti 
gerą socialinę kontrolę, lemiančią kolektyvinę gyventojų 
atsakomybę.

Pav. 13.Pastato reglamentų atitikimo schema Pav. 14.Pastato tvarumo diagrama
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Pav. 15.Pastatų komplekso aksonometrinis vaizdas
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5. Projekto 
techniniai ir 
ekonominiai 

rodikliai
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PAVADINIMAS MATO 
VIENETAS ŽIUPRONIŲ G. 7 ŽIUPRONIŲ G. 9

Sklypo plotas kv.m 3095 2035

Sklypo užstatymo tankumas % 41% 59%

Sklypo užstatymo intensyvumas % 134% 146%

Pastato bendrasis plotas kv.m 7849 5884

Pastato naudingasis plotas: kv.m 3843 2770

a. Gyvenamosios paskirties patalpos kv.m 3743 2455

b. Komercinės paskirties patalpos kv.m 100 315

Požeminis pastato plotas kv.m 3706 2897

Pastato tūris kub.m 17670 12879

Pastato aukštų skaičius vnt. 3 su mansarda 2 su mansarda

Pastato aukštis m 17,2 14,8

Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 37 20

1 kambario butas vnt. 7 1

2 kambarių butas vnt. 8 6

3 kambarių butas vnt. 4 2

4 kambarių butas vnt. 7 4

3 kambarių butas vnt. 4 0

4 kambarių butas vnt. 6 3

5 kambarių butas vnt. 0 4

5 kambarių dviaukštis vnt. 1 0

57

13733

6613

6603

57

Bendras pastatų komplekso naudingas plotas 

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius

Daugiabutis gyvenamasis namas

Sklypai

Aukštesnės klasės būstas

Išskirtinės klasės būstas

Penthauzai

Bendras pastatų komplekso plotas

Bendras požeminis pastatų komplekso plotas 

Bendras butų skaičius
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