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Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas

Įvadas

Projektuojamas daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis/administracinė-
mis patalpomis kompleksas, susidedantis iš užstatymo dviejuose kaimyniniuose sklypuose 
adresais Žiupronų g. 7 ir 9, Vilniuje. 

Projektuojamas užstatymas sudaro vientisą tūrinę ir erdvinę kompoziciją vidinėje, 
Vilniaus senamiestyje esančio kvartalo, apriboto Subačiaus, Žiuprionų, A. Strazdelio bei M.
Daukšos gatvėmis, dalyje. Projektuojamu užstatymu užpildoma Žiupronų g. išklotinė, su-
formuojamos dvi viešosios erdvės – A. Strazdelio skveras bei M. Daukšos skveras greta 
Žiupronų ir M. Daukšos gatvių.
Projektuojamam užstatymui pasirinktas būdingas perimetrinio užstatymo tipas. Kiekviena-
me sklype suformuojamos privačios kiemo erdvės. Bendra sklypų užstatymo kompozicija 
kuriama taip, kad būtų užtikrinama geriausio patalpų apšviestumo, patraukliausių atsive-
riančių senamiesčio panoramų apžvalgos galimybė vertinant teritorijos reljefą bei aplinkinį 
užstatymą. 
Projektuojamam užstatymui parinkta kontekstuali apdaila. Fasaduose dominuoja reguliarus 
stačiakampių angų, dekoruotų minimalistiniais angokraščiais ritmas. Projektuojamas užsta-
tymas penktuoju fasadu – stogų danga integruojamas į aplinkinį užstatymo audinį paren-
kant stogų apdailai senamiestyje vyraujančią apdailą.
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3095 kv. m

Techniniai ir ekonominiai rodikliai

Tankumas

Žiupronių g. 7 (B)Žiupronių g. 9 (A)

Intensyvumas

Aukštų skaičius

Sklypo plotas

Pastato bendras antžeminės dalies plotas

Bendras butų skaičius

3a su mansarda

2035 kv. m

2a su mansarda

0.520.58

1.391.14

56

Butų sk. : 3818

Bendras plotas 10174 kv. m

Bendras naudingas plotas 6566 kv. m

Aukštenės klasės 28

Bendras požeminės dalies plotas 3520 kv. m

Išskirtinės klasės 23

Penthauzai 5

Bendras parkingo vietų sk. 90

BENDRI RODIKLIAI

Bendras komercijai skirtas plotas 502 kv.m

4315 kv. m2339 kv. m

Bendras antžeminis plotas 6654 kv. m
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pav. 1 Situacijos schema
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1. Urbanistinė koncepcija

Kiekvieno sklypo užstatymas formuojamas kaip atskiras kvartalas su perimetrinio užstatymo 
kontūru.

Sklypas A - uždaro perimetrinio kontūro palei sklypo ribas ir servitutinį pravažiavimą šiaurinėje 
dalyje. 

Sklypas B - atviro perimetrinio kontūro. Perimetras formuojamas ties servitutiniu pravažiavimu, 
Vanagėlio gatve ir šiaurinėje sklypo dalyje. Tik dalis pietinės sklypo dalies yra užstatomas, formuoja-
mas vidinis kiemas orientuotas į žaliąsias erdves ir pietinę saulę. 

Perimetras formuojamas pastatų fasadais arba aplinkiniam užstatymui būdingomis tvoromis. 
Užstatymu taip pat siekta gauti kuo didesnį fasado ilgį į pietinę saulę ir šiaurinėje dalyje esančius vaiz-
dus į senamiestį. 

Pastatu tūriai projektuojami taip, kad pratestų susiklosčiusias esamo aplinkinio užstatymo lini-
jas ir kryptis, pratestų dabar nutraukta erdvinę kvartalo struktūrą į vientisą takų ir pravažiavimų tinklą. 
Daugiabutis gyvenamasis namas maksimaliai atsiveria į pietinę saulę, o priešingoje fasado pusėje į 
vertingus senamiesčio vaizdus. 

1.1 Užstatymo formavimas
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pav.  2  Viešų ir privačių erdvių schema

pav.  3 Judėjimo schema
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1.2 Viešos ir privačios erdvės
Projektuojamose sklypuose ir greta jų numatomos skirtingų charakterio savybių erdvės, kurios kuria 
pridetinę kokybę viso kvartalo gyventojams. 

Parkelis šalia Žiupronių ir M. Daukšos gatvės sankirtų - Daukštos skveras (A)
Projektuojamas skveras gamtiškas, esama susiformavusi žalia teritorija sukultūrinama, numatant pa-
pildomų medžių ir kitų kultūrų sodinimą. Įrengiami birios dangos takeliai. Takai apšviesti, papildomo 
jaukumo ir saugumo suteikia šalia projektuojamo tūrio gyventojų terasos. Įrengiami takeliai pasivaikš-
čiojimui sujungia Daukšos skverą su Strazdelio skveru. 

Strazdelio skveras (B)
Kuriama miestietiška erdvė daugiausiai skirta aplinkinių gyventojų kokybiškam poilsiui, toliau nuo 
miesto gatvių.  Projektuojamos skirtingos zonos: vaikų žaidimų aikštelė su spalvota danga ir įrenginiais, 
žalia zona skirta ramiam poilsiui. Želdynai apšviečiami suteikiant skverui jaukumo ir saugumo. 

Vidiniai kiemai (C)
Projektuojamas užstatymas formuoja tris vidines erdves. Į vidines erdves patenkama per konsjeržo 
patalpas, (kiekvienam sklypui po vieną patalpą). Kiemai privatūs, skirti tik butų gyventojams. Kiemuo-
se numatomos žalios ir poilsio zonos, vaikų žaidimo aikštelės bei gyventojų terasos. Visa teritorija 
aptveriama. 

Žalios terasos (D)
Ant projektuojamų sutapdintų stogų projektuojama bendra kvartalo gyventojų erdvė, kurioje ben-
druomenė gali susitikti bei leisti laiką kartų. Iš erdvės atsiveria vaizdai į senamiesčio panoramas.

Naujai projektuojamas įvažiavimas ir pėščiųjų takai 
Šiaurinėje sklypo dalyje iš Žiupronių g. projektuojamas įviažiavimas skirtas gyventojams patekti į 
požeminį parkingą (išskirtas ruda spalva)

Projektuojami pėsčiųjų takai sujungia ir išbaigia jau esamą takų sturktūrą, kuri šiuo metų sklypo 
teritorijoje buvo nunykusi (išskirta melsva spalva). 
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pav.  4 Insoliacijos schema

pav.  5 Vaizdų schema
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2. Architektūrinė koncepcija
2.1 Santykis su aplinka

Projektuojamas kvartalas - bendros architektūrinės išraiškos abiejuose sklypuose. 

Aukštesnės pastatų dalys projektuojamos dviejų arba trijų aukštų su mansarda. Stogai šlaiti-
niai, langų angos reguliarios, pavieniai balkonai iškišami į vidines kiemų erdves, o nuo gatvių regimuo-
se fasaduose - įtraukiami į vidų. Šlaitiniuose stoguose projektuojami tūriniai stoglangiai su terasomis. 

Vieno aukšto pastato dalis projektuojama tarsi tvoros elementas, skiriantis vidines kvartalo 
erdves nuo viešųjų. Stogas sutapdintas, langų angos išdėstomos ritmiškai, periodiškai lango anga 
pakeičiama pilnu užpildu. Piliastrai tarp langų projektuojami masyvūs, sluoksniškai gilėjantys link lango 
angos. 

Kvartalas suprojektuotas taip, kad kuo didesnė fasado dalis būtų insoliuojama iš pietų pusės ir 
didžioji dalis butų turėtų vertingus vaizdus į senamiestį. Taip pat tūris reaguoja į šalia esantį užstatymą, 
formuojamos ir pabrėžiamos susiklosčiusios užstatymo kryptys. 

2.2 Tūris

pav.  6 Žiupronių g. išklotinės schema

Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas darniai įsilieja į Vilniaus senamiesčio teritoriją, 
naudojamos būdingos apdailos medžiagos, tūriniai sprendimai. Pastatų aukščiai ir užstatymo pobūdis 
projektuotas atsižvelgiant į greta esančias struktūras: 

- Žiuprionių gatvės išklotinėje projektuojami tūriai ir jų karnizai leidžiasi pagal šlaito liniją, įsilie-
dami į bendrą kompoziciją su esamais pastatais. Užstatymas būdingas Žiuprionių gatvei: perimetrinis 
ant sklypo ribos, susidedantis iš pastatų ir tvoros. 

- Šiaurinėje sklypo dalyje užstatymas atitraukiamas nuo sklypo ribos, paliekant servitutinį pra-
važiavimą. Projektuojamas siluetas pulsuoja nuo vieno aukšto iki dviejų ir trijų aukštų pastato dalių. To-
kiu siluetu siekiama sumažinti kontrastą tarp projektuojamo pastato ir besiribojančiame sklype esančių 
statinių. 

- Vanagėlio gatvės išklotinėje projektuojamas tūris vieno aukšto, artimas šalia esantiems vieno 
- dviejų aukštų pastatams.  

- Pastatai projektuojami atsižvelgiant į reljefą, o aukščiausios pastatų dalys lieka kvartalo vidu-
ryje. 
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Skarda

Medžio apdaila

pav.  7 Funkcinė ir vertikalių ryšių schema

Tinkas
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2.3 Medžiagiškumas
Kadangi tūrinė išraiška sudaryta iš dviejų skirtingų dalių, medžiagiškumas taip pat panaudotas 

skirtingas.

Didžiosios dalies tūrių fasadai tinkuojami rausvai rudu, grubios tekstūros tinku, ties langais 
formuojami įgilinti angokraščiai su medžio apvadu. Langai - mediniai, rudos medžio spalvos. Stogo 
danga - rusva skarda, būdinga senamiesčiui. 

Vieno aukšto fasadai sudaryti iš masyvių medžio piliastrų, tarp kurių įstatomi langai. 

3. Pastatų funkcinio planavimo koncecpcija

Kiekviename sklype projektuojamas atskiras daugiabutis gyvenamasis namas.
Į abi teritorijas patenkama pro vestibiulio - konsjeržo patalpas. Šalia šių patalpų numatomos susitikimų 
zonos, didesnį žmonių kiekį galinčios talpinti salės ir bendros kvartalo terasos ant stogo.

Patekimas į A sklypą projektuojamas iš servitutinio pravažiavimo šiaurinėje sklypo dalyje. Projektuo-
jamas daugiabutis gyvenamasis namas iš trijų korpusų: vieno aukšto dalis su konsjeržo patalpomis, 
vieno aukšto su mansarda korpusas ties Žiupronių gatve ir dviejų aukštų su mansarda korpusas pietinė-
je - vakarinėje sklypo dalyje. Kai kuriuose korpusuose projektuojamos antresolės viršutiniame aukšte. 
Numatomos dvi laiptinės su liftais, kylančios į antrą ir mansardinį aukštus, liftai leidžiasi ir į požeminę 
automobilių stovėjimo aikštelę. Kai kurie butai projektuojami per du aukštus, o nuo Žiuprionių gatvės 
projektuojamos komercinės patalpos.

Į B sklypą patenkama iš Vanagėlio gatvės vakarinėje sklypo dalyje. Daugiabutis gyvenamasis namas 
sudarytas iš trijų korpusų: vieno aukšto korpusas su konsjeržo ir komercinėmis patalpomis; trijų aukštų 
su mansarda korpusas kvartalo centre ir pietinėje sklypo dalyje. Pastate projektuojamos trys laiptinės 
su liftais, aptarnaujančios pirmą - mansardinį aukštus, o liftai leidžiasi ir į požeminę automobilių stovėji-
mo aikštelę. Kaip ir A sklype, kai kurie butai per du aukštus, su vidiniais laiptais (pirmas - antras aukštas, 
mansardinis aukštas - antresolės). Komercinės patalpos numatomos iš Vanagėlio gatvės.

Butų skaičius ir dydžiai suprojektuoti pagal užsakovo pateiktą užduotį.

3.1 Vidaus erdvių planavimas



PROJEKTO APRAŠYMAS LIETUVIŲ KALBA

Projektuojamas daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis/administracinėmis patalpomis kom-
pleksas,  esantis dviejuose besiribojančiuose sklypuose, adresais Žiupronių g. 7 ir 9, Vilniuje. 
Kompleksas patenka į senamiesčio kvartalą, kuris apribotas Subačiaus, Žiupronių, A. Strazdelio bei 
M.Daukšos gatvėmis. Projektuojamas užstatymas sudaro vientisą tūrinę ir erdvinę kompoziciją vidinėje 
šio kvartalo struktūroje. Projektuojamu užstatymu  papildoma Žiupronių g. išklotinė, suformuojamos 
dvi viešosios erdvės:  A. Strazdelio skveras bei M. Daukšos skveras, greta Žiupronų ir M. Daukšos ga-
tvių.
Projektuojamam kompleksui pasirinktas būdingas perimetrinio-posesijinio užstatymo tipas, atskiruose 
sklypuose projektuojami pastatai į bendrą kompoziciją sujungiami ugniasienėmis. Kiekviename sklype 
suformuojama privati kiemo erdvė. Bendra sklypų užstatymo kompozicija kuriama taip, kad būtų užti-
krinama geriausia patalpų insoliacija bei patraukliausių senamiesčio panoramų apžvalga, atsižvelgiant 
į teritorijos reljefą ir aplinkinį užstatymą. 
Projektuojami tūriai su dvišlaičiais stogais. Sklype adresu Žiupronių g. 9 pastatas projektuojamas- dvie-
jų aukštų su mansarda, sklype adresu Žiupronių g. 7 - trijų aukštų su mansarda. Žiupronių gatvės išklo-
tinėje užstatymo aukštis projektuojamas vieno aukšto su mansarda, siekiant išlaikyti būdingą gatvės 
užstatymo aukštį, siūlomos komercinės/administracinės patalpos gatvės perimetro gyvybingumui už-
tikrinti. Įvažiavimas į teritoriją projektuojamas iš Žiupronių gatvės. Išilgai šiaurinio pravažiavimo projek-
tuojami vieno aukšto intarpai, plokščiais stogais, ant kurių įrengiamos terasos su želdynais. Šie intarpai 
žymi įėjimų į sklypus vietas, juose projektuojamos kiekvieno daugiabučio įėjimo holo su konsjeržu 
patalpos. Šios erdvės gali būti lengvai transformuojamos bei pritaikomos bendruomenės poreikiams. 
Iš holo patalpos patenkama į sklypų vidinių kiemų erdves, kuriose projektuojami įėjimai į daugiabučių 
gyvenamųjų namų laiptines ir  į atskirus butus, kuriems numatomi individualūs įėjimai pirmame aukšte.
Daugiabučių gyvenamųjų namų komplekse projektuojami išskirtinės ir aukštesnės klasių butai, taip pat 
penkių kambarių butai, vadinami “penthouzais”. Visiems butams projektuojamos terasos/balkonai, 
numatomos bendro naudojimo terasos ant kiekvieno sklype esančių vieno aukšto tūrių.
Automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamos požeminėse dalyse, kiekvienam sklypui numatoma 
atskira vieno aukšto požeminė automobilių saugykla. 
Fasadų apdailai numatoma aplinkinei teritorijai būdinga tinko apdaila. Fasaduose dominuoja regulia-
rus, stačiakampių langų angų su angokraščiais ritmas. Stogo danga numatoma iš senamiesčiui būdin-
gos rausvo atspalvio skardos.

Daugiabučiai gyvenamieji namai su komercinėmis/administracinėmis patalpomis Žiupronių g. 
7 ir 9, Vilnius



PROJEKTO APRAŠYMAS ANGLŲ KALBA 

A complex of multi-apartment residential houses with commercial/administrative functions is being 
designed, located in two adjacent sites, at Žiuproniai str. 7 and 9, Vilnius.
The complex is situated inside one of the Vilnius old town city blocks, which is defined by Subačius, 
Žiuproniai, A. Strazdelis, and M. Daukša streets. Designed buildings contribute to the existing Žiupro-
niai str. layout, also two public spaces are being formed: A. Strazdelis square and M. Daukša square 
near Žiupronių and M. Daukša streets.
The urban structure is being designed following the perimeter-possession urban grid type features.  
Two separate buildings that are being designed in adjacent sites are connected via a common firewall. 
Private courtyard spaces are being formed on each site. The composition of the volumes is designed 
in such a way as to achieve the best possible insolation and to have the best visual connections to the 
old town panoramas.
Buildings are designed with sloped roofs. The building on the Žiuproniai str. 9 site is two story’s tall 
with an attic, while the building on the Žiuproniai str. 7 site is three story’s tall with an attic. To maintain 
existing street characteristics, the building on the side of the Žiuproniai str. is being designed one 
story tall with an attic. On its first floor commercial and administrative functions are being designated 
to liven up the existing street. Access to the sites is organized from the Žiuproniai str. Alongside the 
northern driveway, one-story sections with flat roofs are being designed, on top of which are located 
terraces and vegetation. These sections mark the main entrances to the apartment building complex. 
In them, entrance hall spaces are located with concierges. These sections can be freely transformed 
following the needs of the community. From the main entrance halls, residents can access private 
inner courtyards in which the entrances to the vertical communications and separate apartments are 
located.
Apartment buildings comprise exclusive and high-class apartments, alongside the five-room pent-
house suites. Each apartment has a terrace or a balcony, also shared terraces are designed on the 
one-story sections, on each site.
The parking area is designed in the underground part of the apartment complex. A separate one-story 
underground car park is provided for each site. If necessary, it is possible to connect them in the future.
The facade of the buildings is designed to be covered with a plaster finish which is inherent to the 
surrounding area. Facade composition is dominated by a regular rectangular window opening rhythm, 
with custom casings. The roof is to be covered with metal sheets that are characteristic of the Vilnius 
old town architecture.

Multi-apartment residential buildings with commercial / administrative premises Žiupronių str. 
7 and 9, Vilnius




