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                                                                                      P.Jurjevičius. Vilnius, Daukšos gatvė. 1896. Drobė, aliejus. LDM 

 

Vilniaus priemiesčiai yra išsidėstę aplink senamiestį palei magistralinius kelius, jungiančius 

miestą su apylinkėmis, lyg žvaigždė išsiskleidusiais spinduliais į visas puses ir nutįsusius gana 

toli nuo centro. Priemiesčiai gana ryškiai skiriasi nuo senamiesčio kalvotu paviršiumi, 

turtingesniu reljefu, topografiškai aukštesne padėtimi. ... Priemiesčių statyba yra ne mažiau 

įvairi ir turtinga kaip senamiesčio. Jų magistralinės gatvės buvo apstatytos daugiausiai 

nedideliais amatininkų ir darbininkų nameliais ar smulkių bajorų bei valdininkų dvareliais, 

būtinai su sodais.  

Vladas Drėma, Dingęs Vilnius, 1991 
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ĮVADAS 

 

 

Vienas iš Vilniaus miesto identiteto bruožų yra jo urbanistinės struktūros neišbaigtumas. Perimetrinis 

kvartalinis užstatymas staiga gali išbyrėti ir virsti priemiesčiams būdingu miesto vilų ar sodybų užstatymo 

morfotipu. Nagrinėjamoje situacijoje, kuri yra priemiestyje vadintame Aštriuoju, arba Aštriojo galo,  tai 

ypatingai gerai atsiskleidžia. Greta yra ir aiškūs senamiesčio branduoliui būdingi išbaigti kvartalai ir 

pavieniai namai, o naujos gatvių trajektorijos kertasi su istorinių traktų linijomis aštriais kampais.   
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PROJEKTO IDĖJA 

 

Kuriamas įvairialypis užstatymas apie pėsčiųjų traktą, jungiantį dvi naujai kuriamas viešąsias erdves. Būsto 

vertę lemia ne tik vaizdas pro langą, tačiau ir erdvė, kuria ateinama iki durų. Konkurso programa gal kiek 

disonuoja su vietos dvasia - prašomi suprojektuoti tokio tipo prabangūs būstai kurie, visgi, labiau tiktų 

Naujamiesčio centrinėje dalyje o ne Senamiesčio paribyje.  

Vilniaus senamiesčiui būdinga ir nepasikartojančios, netikėtai atsiveriančios erdvės ir perspektyvos. 

Siūlomas naujasis užstatymas tęsia šią tradiciją – skirtingos konfigūracijos kiemų  erdvės natūraliai 

persilieja tiek su gamtine tiek ir su supančia urbanistine aplinka. Jos vizualiai jungiasi, tačiau turi aiškiai 

išreikštas ribas. Senamiesčio panoramoje, žvelgiant nuo pilies bokšto apžvalgos aikštelės, komplekso 

siluetas yra tapybiškas ir daugiaplanis. Toks tūrių išdėstymas kartu leidžia formuoti butus taip, kad jie 

būtų maksimaliai insoliuoti ir pro jų langus atsivertų puikūs vaizdai.  
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ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI 

 

Išnaudojant reljefo aukščių perkritimą, abiejuose sklypuose projektuojamas cokolinis aukštas, ant kurio 

išsidėsto skirtingo tipo korpusai, pažymėti raidėmis A,B,C,D,E,F,G.  

Sklype Žiupronių 9 korpusai E ir F suformuoja trikampį kiemą atsuktą į pietus. Pro nedidelį plyšį tarp jų 

atsiveria tolimesnės panoramos. Ties pietine šio sklypo kraštine stovi korpusas G – kvadratinio plano, 

dviejų aukštų su mansarda priemiesčiui būdingas tūris. Įėjimai numatyti iš kiemo, kiemas užtveriamas 

ažūrine tvorele su varteliais. Į kiemą galima patekti tiek iš šiaurinės pusės tiek ir iš pietinės. Korpuse F 

pirmame aukšte numatomos komercinės patalpos su įėjimu iš gatvės. Korpusas E projektuojamas 

galerijinio tipo – į butus patenkama iš vidinio kiemelio galerijų. Pirmojo aukšto butams numatyti privatūs 

kiemeliai, kartu paliekant erdvės ir bendram kiemo naudojimui. 

Užstatymas Žiupronių 7 sklype dalinasi į dvi dalis. Korpusai A ir B pietinėje pusėje, o korpusai C ir D – 

šiaurinėje. Juos skiria vidinė gatvelė, jungianti kalną rytuose su skveru vakaruose. Korpusas B panašaus 

tipo kaip ir korpusas G, o A jau tarsi K.Vanagėlio gatvės perimetro fragmentas. Cokoliniame aukšte po A 

korpusu galėtų būti tiek gyvenamosios patalpos tiek ir administracinės ar komercinės.  

Korpusas C blokuojamas su korpusu D.  Į korpusą D galima patekti pro cokoliniame aukšte esančią 

konsjeržo patalpą iš šiaurinės pusės ir į pirmąjį aukštą iš pietinės pusės, iš viešosios erdvės. Korpuse D 

projektuojami dideli butai, centre erdvi laiptinė apšviečiama stoglangiu. Visi butai turi dideles lodžijas ir 

bendrus kambarius su vaizdais į senamiestį ir į pietus orientuotus miegamuosius. Viršutiniame aukšte 

esantis butas maksimaliai atitinka prašomo unikalaus panoraminio penthauzo įvaizdį. Šiems dideliems 

butams siūlome po du įėjimus (aptarnaujančiam personalui ar privatus patekimas į kabinetą), todėl 

nesunkiai šiuos butus galima padalinti ir į du. 

Abiejų sklypų cokoliniuose aukštuose projektuojama automobilių saugykla, dviračių patalpos, gyventojų 

sandėliukai ir komercinės patalpos šiaurinėje ir vakarinėje kraštinėse. Į visus butus galima patekti ir tiesiai 

iš cokolinio aukšto ir į pirmuosius aukštus iš kiemų ar viešųjų erdvių. 

Nors dar vieną požeminį aukštą būtų galima projektuoti, tačiau siūlome to nedaryti, nes, visų pirma, tai 

labai padidina statybos kainą, ir tuomet reikia būtinai statyti daugiau antžeminio ploto, kad tą 

pabrangimą būtų galima kompensuoti. Antra, tai nėra tvaru – kasti gilią duobę, išvežti galybę grunto, 

laidoti tonas betono... Pagal mūsų siūlomą planą cokoliniame aukšte telpa 60 automobilių. Tai pilnai 

atitinka normatyvinį automobilių skaičiaus poreikį. Projektuojant požeminius aukštus kiekvienam sklypui 

atskirai, dėl dviejų autonominių rampų prarandamas ir cokolinio aukšto naudingas plotas. 

Architektūrinę kuriamo komplekso išraišką būtų galima apibūdinti vienu žodžiu – subalansuota. 

Kintančias erdves formuoja taisyklingi ramūs tūriai. Visų fasadų apdaila gelsvų plytų mūras su tinko 

užtrynimu, o prabangos įspūdį turėtų sustiprinti preciziška realizacijos kokybė. Langų angos dėstomos 

tiek ritmiškai tiek ir laisvai, angų dydis ir proporcijos kiek varijuoja. Šlaitiniai stogai būtų dengiami lakštine 

lygia skarda su pakeltomis jungimo briaunomis.  
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BENDRIEJI  STATINIŲ RODIKLIAI 
 

    

 Žiupronių 7    Žiupronių 9  BENDRAS 

    
SKLYPAS    

Sklypo plotas (m²) 3095 2035 5130 

Pastatais užstatomas plotas  (m²) 2299 1620 3919 

Sklypo užstatymo tankis % 74,3% 79,6% 76,4% 

Sklypo užstatymo intensyvumas 1,2 1,0 1,1 

Parkavietės požemineje dalyje 32 27 59 

    

PASTATAI    

Korpusai A, B, C, D E, F, G   

Komplekso paskirties rodikliai    

Butu skaičius 24 23 47 

Komercinių patalpų skaičius 4 1 5 

Gyventojų sandėliukų skaičius 13 20 33 

Vietos dviračiams (apytiksliai) 30 33 63 

Bendras antžeminės komplekso 
dalies patalpų plotas m² 3 617 2 062 5679 

                       t.sk. butų plotas m²   2 793 1 830 4623 

                       t.sk. komercinis plotas m² 477 126 603 

Bendras požeminės komplekso dalies 
patalpų  plotas m² 1 305 1 446 2751 

                       t.sk. sandėliukų plotas m² 141 193 334 

                       t.sk. automobilių 
                       saugyklos plotas m² 899 926 1 825 

Bendras (antžeminis + požeminis) 
pastatomas plotas  m² 4 923 3 507 8 430 

        

BUTŲ RODIKLIAI    

Vieno kambario butų kiekis  6 6 

 plotas (pertvaros išskaičiuotos) m²   258 258 

Dviejų kambarių butų kiekis 3 4 7 

plotas (pertvaros išskaičiuotos) m² 171 220 391 

Trijų kambarių butų kiekis 8 9 17 

plotas (pertvaros išskaičiuotos) m² 673 802 1 475 

Keturių kambarių butų kiekis 9 4 13 

plotas (pertvaros išskaičiuotos) m² 1 141 549 1 690 

Penkių kambarių butų kiekis 4  4 

plotas (pertvaros išskaičiuotos) m² 808   808 
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LT 

Vilniaus senamiesčiui būdinga ir nepasikartojančios, netikėtai atsiveriančios erdvės ir perspektyvos. 

Siūlomas naujasis užstatymas tęsia šią tradiciją – skirtingos konfigūracijos kiemų  erdvės natūraliai 

persilieja tiek su gamtine tiek ir su supančia urbanistine aplinka. Jos vizualiai jungiasi, tačiau turi aiškiai 

išreikštas ribas. Toks tūrių išdėstymas kartu leidžia formuoti butus taip, kad jie būtų maksimaliai insoliuoti 

ir pro jų langus atsivertų puikūs vaizdai. Būsto vertę lemia ne tik vaizdas pro langą, tačiau ir erdvė, kuria 

ateinama iki durų, todėl siūlome įvairialypį užstatymą formuoti apie pėsčiųjų traktą, jungiantį dvi naujai 

kuriamas viešąsias erdves. Išnaudojant reljefo aukščių perkritimą abiejuose sklypuose projektuojamas 

cokolinis aukštas, ant kurio išsidėsto skirtingo tipo korpusai. Architektūrinę kuriamo komplekso išraišką 

būtų galima apibūdinti vienu žodžiu – subalansuota, o prabangos įspūdį turėtų sustiprinti preciziška 

realizacijos kokybė.  Kintančias erdves formuoja taisyklingi ramūs tūriai. Visų fasadų apdaila gelsvų plytų 

mūras su tinko užtrynimu. 

EN 

Vilnius Old Town is also characterized by unique, unexpectedly opening spaces and perspectives. The 

proposed new building continues this tradition - courtyards of different configurations naturally blend 

with both the natural and the surrounding urban environment. They connect visually, but have clear 

boundaries. This arrangement of volumes together allows the apartments to be formed in such a way 

that they are maximally insulated and offer great views through their windows. The value of the home is 

determined not only by the view through the window, but also by the space that comes to the door, so 

we offer to form a diverse building around the pedestrian path, connecting the two newly created public 

spaces. Using the overlap of relief heights in both plots, a plinth floor is designed, on which different 

types of buildings are placed. The architectural expression of the developed complex could be described 

in one word - balanced, and the impression of luxury should be enhanced by the precise quality of 

realization. Changing spaces are formed by regular calm volumes. Finishing of all facades is yellow brick 

masonry with plaster rubbing. 
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