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ĮVADAS

Projektuojama Žiupronių g. 7, 9 teritorija - Rasų priemiesčio dalis. Sklypai ribojasi su po II PK atsiradusia 
Žiupronių gatve. Nors aplinkinė teritorija gausi savo autentiška senamiesčio architektūra, Žiupronių g. 
7,9 sklypų valdos neturi architektūrinės vertės, jų užstatymas buvo sugriautas karo metu ir šiandien 
išlikęs tik fragmentiškai.

Sklypų aplinkinė teritorija gausi architektūriniais paminklais. Už buvusios Vilniaus miesto sienos 
stovi Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčia ir vienuolyno pastatai. Buvę vienuolių sodai 
Misionierių - Užupio kalvų slėnyje šiandien yra populiari miestiečių laisvalaikio praleidimo vieta. Rasų g. 
pradžioje pastatyta seserims skirta Švč. Jėzaus Širdies (Vizičių) bažnyčia. Šiaurinėje Rasų priemiesčio 
dalyje prie XIX a. nutiesto geležinkelio Juozapo Montvilos pasiturintiems miestiečiams įkurtas 
gyvenamųjų namų kvartalas - Rasų kolonija. Šiandien aktyviai naudojama Žiupronių g. kerta nutrūkusią 
istorinę Rasų g. ašį, vedusią link Subačiaus miesto vartų.

Planuojamas daugiabučių kompleksas sugrąžins istorinę - gyvenamąją paskirtį, atkurs karo metu 
sunaikintą, šiandien apleistą teritoriją, sustiprins senamiesčio urbanistinį audinį, sukurs naujas 
visuomenines - komercines, poilsines erdves esamiems ir būsimiems teritorijos gyventojams.



5

PROJEKTO KONCEPCIJA

Sukuriami prakirtimai perimetriniame 
užstatyme komplekso gyventojams atveriant 
vaizdus į vertingas miesto panoramas.

Pietinėje sklypų dalyje esantys tūriai 
praskiriami. Sukuriamas gyventojams skirtas 
tiesioginis ryšys su projektuojamu parkeliu.

Abiejuose sklypuose per bendrą ugniasienę 
formuojamas posesijinis - perimetrinis 
užstatymas. Sukuriamos dvi atskiros posesijos, 
galinčios funkcionuoti nepriklausomai 
viena nuo kitos. Šiaurinėje sklypų pusėje 
suformuojama servitutinė erdvė komplekso 
aptarnavimui ir miesto aikštės įveiklinimui.

URBANISTINĖ IDĖJA

Suformuojamos komplekso prieigos 
pabrėžiant nutrūkusią istorinę Rasų g. ašį. 

Pietinėje sklypų dalyje esantys tūriai 
atitraukiami nuo sklypo ribos, o reljefas 
performuojamas, suteikiant pirmo aukšto 
gyventojams pakankamai insoliacijos ir 
privačias terasas.
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ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA

Projektuojami pastatai kuria darnią kompoziciją sklypuose, kuri sustiprina Žiupronių bei Vanagėlio g. 
ašis ir harmoningai užpildo apleistą teritoriją senamiesčio audinyje. Skirtingos tūrių formos atspindi 
kintantį senamiesčio siluetą, o tarp jų atvertos properšos sukuria naujas vizualines ašis komplekso ir 
miesto gyventojams. 

Žiupronių g. perimetru projektuojamas komplekso tūris ties servitutu pakeičia kryptį ir atsitraukia nuo 
sklypo ribos. Taip ne tik respektuojama nutrūkusi, tačiau dar jaučiama Rasų g. ašis, bet ir sukuriama 
jauki komplekso prieigų erdvė. Šis tūris savo charakteriu išsiskiria iš bendro komplekso architektūrinės 
kalbos ir tampa savotišku atkuriamos teritorijos vietoženkliu. 

Pagal projekto užduotį formuojami du tūriai, kurie sujungiami bendra ugniasiene ir formuoja vientisą 
kompleksą. Nors siūloma architektūros kalba - viena - skirtinguose sklypuose esantys pastatai 
atskiriami per detales. Tūriniai stoglangiai, terasų forma, langų ritmas ir įtraukimas, fasado medžiagos 
charakteriai niuanso principu kuria skirtingą charakterį komplekso sklypuose. 

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
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Sklypai formuojami pagal konkurso programos pasiūlymus bei reikalavimus. 

Šiaurinėje komplekso dalyje nuo Žiupronių g. formuojama servitutinė erdvė, skirta automobilių bei 
gaisrinės saugos transporto patekimui ir bendram abiejų sklypų aptarnavimui. Ši servitutinė gatvelė taip 
pat įveiklina aikštę, besiribojančią su Žiupronių g. 7 sklypu. 

Į Žiupronių g. 9 sklypo pastatą pėstieji gali patekti trimis būdais: iš Žiupronių g. suformuotu praėjimu 
į vidinį kiemą, iš servitutinės gatvelės pakilus laiptais arba iš projektuojamo parko pietinėje teritorijos 
dalyje. 

Į Žiupronių g. 7 sklypą pėstieji gali patekti dviem būdais: iš servitutinės gatvelės suformuotu praėjimu į 
vidinį kiemą šiaurinėje komplekso dalyje arba laiptais iš projektuojamo parko pietinėje teritorijos dalyje.

Automobiliai į abiejų sklypų požemines automobilių saugyklas patenka iš servitutinės gatvelės 
atskirtomis rampomis.

JUDĖJIMAS SKLYPE

Šios patalpos projektuojamos pirmame pastatų komplekso aukšte. Pagal techninę užduotį, komercinės 
patalpos siūlomos Žiupronių g. ir Vanagėlio g. korpusuose. Nuomojamos patalpos aiškios planinės 
formos,  jas galima jungti, dalinti pagal poreikį. Siūloma sezono metu įveiklinti Vanagėlio g. pusės  
komercines patalpas jų funkcijas išplečiant į projektuojamą aikštę. Bendras visuomeninių komercinų 
patalpų plotas Žiupronių g. 7 sklype - 217.2 kv. m., Žiupronių g. 9 - 236.8 kv. m. Iš viso - 454 kv. m.

VISUOMENINĖS  KOMERCINĖS PATALPOS

dunamu



Žiupronių g. 9

Pagrindinis patekimas į sklypo gyvenamąsias patalpas vyksta per praėjimą iš Žiupronių g. pusės. 
Praėjime į kiemą galima patekti į vieną iš laiptinių, šalia kurios yra konsjeržo patalpa bei didesnis 
susirinkimams skirtas holas. Iš vidinio kiemo patenkama į likusias laiptines bei butus. 

Pirmame ir antrame aukšte projektuojami aukštesnės ir išskirtinės klasės būstai, trečiame - išskirtinės 
klasės būstai ir penthauzai. Pirmame aukšte viena laiptine dalinasi ne daugiau nei trys butai, 
viršutiniuose aukštuose - ne daugiau nei du butai. Bendras parduodamas butų plotas - 2330.1 kv. m.

Žiupronių g. 7

Pagrindinis patekimas į sklypo gyvenamąsias patalpas vyksta per praėjimą iš servitutinės gatvelės 
pusės. Praėjime į kiemą galima patekti į vieną iš laiptinių, šalia kurios yra konsjeržo patalpa bei didesnis 
susirinkimams skirtas holas. Iš vidinio kiemo patenkama į likusias laiptines bei butus. 

Pirmame ir antrame aukšte projektuojami aukštesnės ir išskirtinės klasės būstai, trečiame - išskirtinės 
klasės būstai ir penthauzai. Pirmame aukšte viena laiptine dalinasi ne daugiau nei keturi butai, 
viršutiniuose aukštuose - ne daugiau nei trys butai. Bendras parduodamas butų plotas - 4477.1 kv. m. 

GYVENAMOSIOS PATALPOS
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Žiupronių g. 7

Sklypo vidinis kiemas užpildomas organiškų formų sprendiniais. Aplink butus, turinčius terasas į vidinį 
kiemą, numatomos privatumą formuojančios želdinių zonos. Toks sprendinys leidžia gyventojams aplink 
terasas turėti po mažą sodelį, atribojantį privačias, pusiau privačias ir viešas erdves. Kiemo viduryje - 
vaikų žaidimų aikštelė.

Žiupronių g. 9

Sklypo vidiniame kieme mažoji architektūra atkartoja į Žiupronių g. ir Rasų g. ašis atsuktus 
projektuojams tūrius. Žaluma atriboja praeivius nuo pirmame aukšte esančių butų. Siūloma vaikų 
žaidimų aikštelę integruoti į Daukšos - Žiupronių g. sankirtoje esančio sklypo sprendinius.

VIDINIAI SKLYPŲ KIEMAI

Projektuojamame parke siekiama palikti kuo daugiau žalumos minimaliai suformuojant pakilimą reljefu 
ir integruojant poilsio zonas. Parkelio centrinėje dalyje numatoma aktyvios veiklos zona tankiausiai 
medžiais apaugusią parkelio dalį paliekant neliestą. Šiaurinėje dalyje projektuojami laiptai skirti 
Žiupronių 9 sklypo gyventojams bei takelis, vedantis Žiupronių 7 sklypo link. 

PARKAS (Daukšos - Žiupronių g. sankirta)

Projektuojama miesto aikštė, apjungianti numatomą servituto gatvelę, istorinę Vanagėlio g. ašį nuo 
Subačiaus bei Daukšos g. pusių. Centrinėje viešosios erdvės dalyje numatoma laisvo planavimo erdvė 
su rekreacinėmis - poilsinėmis salomis. Erdvę siūloma apsodinti medžiais taip suteikiant papildomo 
privatumo komplekso gyventojams ir užpildant aikšte žaluma. Atviroje erdvėje galima išplėsti 
komercines - visuomenines funkcijas, vykdyti kultūrines veiklas.

MIESTO AIKŠTĖ (Vanagėlio g. ašis)

Projektuojamos dvi požeminės automobilių aikštelės su įvažiavimais iš servituto gatvelės nuo Žiupronių 
g. pusės. 

Žiupronių 9 sklypo požeminėje aikštelėje suprojektuota 36 automobilių vietos, sklypo gyventojų 
dviračių saugykla (34 vnt.), 14 rakinamų sandėliukų, techninės patalpos.

Žiupronių 7 sklypo požeminėje aikštelėje suprojektuota 57 automobilių vietos, 19 rakinamų sandėliukų, 
techninės patalpos. Gyventojų dviračių saugykla numatoma pirmajame pastato aukšte (78 vnt. statant 
dviračius dviem aukštais)

Bendras požeminių aikštelių talpinamas automobilių stovėjimo vietų kiekis - 93 vnt. 

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS

Žiupronių g. 7 sklype esanti tranformatorinė integruojama į sklypo projektuojamo tūrio pirmąjį aukštą 
šalia automobilių aikštelės rampos.

TRANSFORMATORINĖ

dunamu



Projektui pasirinktos senamiesčiui artimos medžiagos, kurių šiuolaikiškas charakteris skirtas 
šiandieninei architektūrai. Siūlomos ilgaamžės, su aplinkiniais pastatais derančios šviesių atspalvių 
natūralaus molio/klinkerio plytos. Siūloma skirtinguose sklypuose stovinčius komplekso tūrius 
niuansiškai atskirti parenkant skirtingos proporcijos bei spalvos plytomis. 

MEDŽIAGIŠKUMO SPRENDINIAI

Projektuojamų pastatų fasadų stiklo plokštumų kiekis saugo pastatą nuo perkaitimo. Vidiniuose 
kiemuose formuojami želdynai, pastatų prakirtimai leidžia cirkuliuoti orui kiemuose ir aušinti fasadus. 
Lietaus vanduo surenkamas ir panaudojamas želdynų laistymui. Fasadų apdailai parenkamos natūralios 
ilgaamžės medžiagos. Projektuojamų pastatų aukštos energetinės klasės langai apsaugo nuo šilumos 
nuostolių šaltuoju sezonu ir nuo perkaitimo šiltuoju sezonu.

ENERGETINIS TVARUMAS

Siūlomas Žiupronių g. 9 fasado ir stogo medžiagiškumas

Siūlomas Žiupronių g. 7 fasado ir stogo medžiagiškumas

GSPublisherVersion 0.0.100.22

GYVENAMASIS KORPUSAS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

1 kambario butai (aukštesnė klasė) 3 41-46

2 kambarių butai (aukštesnė klasė) 4 51-58

3 kambarių butai (aukštesnė klasė) 3 64-78

94-1223

128,9

219,8

216,1

327,1

Plotas, m2

381,6Bendros patalpos

2711,1

- -

VISO:

KOMERCINĖS PATALPOS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

Patalpos 72-87 236,8

Plotas, m2

236,8

3

VISO:

POŽEMINĖS PATALPOS

Rodiklis Kiekis

Aukštų skaičius 1

Automobilių vietos 36

34 (68)Dviračių vietos gyventojams

SKLYPAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Sklypo plotas m2 2035

Užstatymo intensyvumas 1,95

% 55,9%

-

BP<3

Pastabos

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Užstatymo tankumas BP<80%

PASTATAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Bendras plotas m2 3979,4

Pastato naudingas plotas

11599,5

-

Pastabos

Pastato tūris

m2

m3

Aukštų skaičius

Pastato aukštis

2531,2 -

-

2 + Mvnt.

m 12,70

Požeminis plotas m2 1448,2

2330.1Parduodamas butų plotas:

Žiupronių g. 9

4 kambarių butai (aukštesnė klasė)

3 kambarių butai (išskirtinė klasė)

4 kambarių butai (išskirtinė klasė)

5 kambarių butai (penthauzas)

1

5

2

-

99

125-173

195

98,9

711,9

390,2

Bendras parduodamų būtų ir komercijos patalptų plotas 6817 m2
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GYVENAMASIS KORPUSAS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

1 kambario butai (aukštesnė klasė) 3 41-46

2 kambarių butai (aukštesnė klasė) 4 51-58

3 kambarių butai (aukštesnė klasė) 3 64-78

94-1223

128,9

219,8

216,1

327,1

Plotas, m2

381,6Bendros patalpos

2711,1

- -

VISO:

KOMERCINĖS PATALPOS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

Patalpos 72-87 236,8

Plotas, m2

236,8

3

VISO:

POŽEMINĖS PATALPOS

Rodiklis Kiekis

Aukštų skaičius 1

Automobilių vietos 36

34 (68)Dviračių vietos gyventojams

SKLYPAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Sklypo plotas m2 2035

Užstatymo intensyvumas 1,95

% 55,9%

-

BP<3

Pastabos

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Užstatymo tankumas BP<80%

PASTATAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Bendras plotas m2 3979,4

Pastato naudingas plotas

11599,5

-

Pastabos

Pastato tūris

m2

m3

Aukštų skaičius

Pastato aukštis

2531,2 -

-

2 + Mvnt.

m 12,70

Požeminis plotas m2 1448,2

2330.1Parduodamas butų plotas:

Žiupronių g. 9

4 kambarių butai (aukštesnė klasė)

3 kambarių butai (išskirtinė klasė)

4 kambarių butai (išskirtinė klasė)

5 kambarių butai (penthauzas)

1

5

2

-

99

125-173

195

98,9

711,9

390,2

Bendras parduodamų būtų ir komercijos patalptų plotas 6817 m2

dunamu
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GYVENAMASIS KORPUSAS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

1 kambario butai (aukštesnė klasė) 6 34-45

2 kambarių butai (aukštesnė klasė) 4 50-54

3 kambarių butai (aukštesnė klasė) 3 65-80

94-1077

199,1

208,3

146,8

496,9

Plotas, m2

381,6Bendros patalpos

4858,3

- -

VISO:

KOMERCINĖS PATALPOS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

Patalpos 32-82 217,1

Plotas, m2

217,1

4

VISO:

POŽEMINĖS PATALPOS

Rodiklis Kiekis

Aukštų skaičius 1

Automobilių vietos 57

39 (78)Dviračių vietos gyventojams

SKLYPAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Sklypo plotas m2 3095

Užstatymo intensyvumas 2,21

% 52,2%

-

BP<3

Pastabos

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Užstatymo tankumas BP<80%

PASTATAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Bendras plotas m2 6851,5

Pastato naudingas plotas

22538,24

-

Pastabos

Pastato tūris

m2

m3

Aukštų skaičius

Pastato aukštis

4858,3 -

-

3 + Mvnt.

m 17,50

Požeminis plotas m2 1993,2

4477.1Parduodamas butų plotas:

Žiupronių g. 7

4 kambarių butai (aukštesnė klasė)

3 kambarių butai (išskirtinė klasė)

4 kambarių butai (išskirtinė klasė)

5 kambarių butai (penthauzas)

10

8

3

-

90-107

124-180

205-260

587,4

761,4

696,1

Bendras parduodamų būtų ir komercijos patalptų plotas 6817 m2
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TRUMPAS APRAŠYMAS (LT)

SHORT DESCRIPTION (EN)

GSPublisherVersion 0.0.100.22

GYVENAMASIS KORPUSAS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

1 kambario butai (aukštesnė klasė) 6 34-45

2 kambarių butai (aukštesnė klasė) 4 50-54

3 kambarių butai (aukštesnė klasė) 3 65-80

94-1077

199,1

208,3

146,8

496,9

Plotas, m2

381,6Bendros patalpos

4858,3

- -

VISO:

KOMERCINĖS PATALPOS

Patalpa Kiekis, vnt. Dydis, m2

Patalpos 32-82 217,1

Plotas, m2

217,1

4

VISO:

POŽEMINĖS PATALPOS

Rodiklis Kiekis

Aukštų skaičius 1

Automobilių vietos 57

39 (78)Dviračių vietos gyventojams

SKLYPAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Sklypo plotas m2 3095

Užstatymo intensyvumas 2,21

% 52,2%

-

BP<3

Pastabos

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Užstatymo tankumas BP<80%

PASTATAS

Rodiklis Mato vienetas Kiekis

Bendras plotas m2 6851,5

Pastato naudingas plotas

22538,24

-

Pastabos

Pastato tūris

m2

m3

Aukštų skaičius

Pastato aukštis

4858,3 -

-

3 + Mvnt.

m 17,50

Požeminis plotas m2 1993,2

4477.1Parduodamas butų plotas:

Žiupronių g. 7

4 kambarių butai (aukštesnė klasė)

3 kambarių butai (išskirtinė klasė)

4 kambarių butai (išskirtinė klasė)

5 kambarių butai (penthauzas)

10

8

3

-

90-107

124-180

205-260

587,4

761,4

696,1

Bendras parduodamų būtų ir komercijos patalptų plotas 6817 m2

Projektuojama Žiupronių g. 7, 9 teritorija - Rasų priemiesčio dalis. Sklypai ribojasi su po II PK atsiradusia 
Žiupronių gatve. Nors aplinkinė teritorija gausi savo autentiška senamiesčio architektūra, Ž 7,9 sklypų 
valdos neturi architektūrinės vertės, jų užstatymas buvo sugriautas karo metu ir šiandien išlikęs tik 
fragmentiškai.

Planuojamas daugiabučių kompleksas sugrąžins istorinę - gyvenamąją paskirtį, atkurs karo metu sunaikintą, 
šiandien apleistą teritoriją, sustiprins senamiesčio urbanistinį audinį, sukurs naujas visuomenines - 
komercines, poilsines erdves esamiems ir būsimiems teritorijos gyventojams.

Projektuojami pastatai kuria darnią kompoziciją sklypuose, kuri sustiprina Žiupronių bei Vanagėlio g. ašis 
ir harmoningai užpildo apleistą teritoriją senamiesčio audinyje. Skirtingos tūrių formos atspindi kintantį 
senamiesčio siluetą, o tarp jų atvertos properšos sukuria naujas vizualines ašis komplekso ir miesto 
gyventojams. 

Žiupronių g. perimetru projektuojamas komplekso tūris ties servitutu pakeičia kryptį ir atsitraukia nuo 
sklypo ribos. Taip ne tik respektuojama nutrūkusi, tačiau dar jaučiama Rasų g. ašis, bet ir sukuriama jauki 
komplekso prieigų erdvė. Šis tūris savo charakteriu išsiskiria iš bendro komplekso architektūrinės kalbos ir 
tampa savotišku atkuriamos teritorijos vietoženkliu. 

Pagal projekto užduotį formuojami du tūriai, kurie sujungiami bendra ugniasiene ir formuoja vientisą 
kompleksą. Nors siūloma architektūros kalba - viena - skirtinguose sklypuose esantys pastatai atskiriami 
per detales. Tūriniai stoglangiai, terasų forma, langų ritmas ir įtraukimas, fasado medžiagos charakteriai 
niuanso principu kuria skirtingą charakterį komplekso sklypuose. 

Šalia sklypų projektuojama aikštė bei parkelis miesto ir komplekso gyventojams. Projektuojamame parke 
siekiama palikti kuo daugiau žalumos minimaliai suformuojant pakilimą reljefu ir integruojant poilsio 
zonas. Projektuojama miesto aikštė, apjungianti numatomą servituto gatvelę, istorinę Vanagėlio g. ašį 
nuo Subačiaus bei Daukšos g. pusių. Centrinėje viešosios erdvės dalyje numatoma laisvo planavimo erdvė 
su rekreacinėmis - poilsinėmis salomis. Erdvę siūloma apsodinti medžiais taip suteikiant papildomo 
privatumo komplekso gyventojams ir užpildant aikšte žaluma. Atviroje erdvėje galima išplėsti komercines - 
visuomenines funkcijas, vykdyti kultūrines veiklas.

The site of Žiupronių st. plots no. 7, 9 is part of the territory of Rasų suburbs. The plots border on the 
Žiupronių Street, which appeared after WWII. Although the surrounding area is rich in its authentic 
architecture of the old town, the estates of Ž 7,9 plots have no architectural value, their construction was 
destroyed during the war and today remains only in fragments.

The planned multi-apartment complex will restore the historical - residential typology, restore the 
territory destroyed during the war, abandoned today, strengthen the urban fabric of the Old Town, create 
new public - commercial, recreational areas for the current and future inhabitants of the territory.

The designed buildings create a harmonious composition in the two plots, which strengthens Žiupronių 
and Vanagėlio str. axis and harmoniously fills an abandoned area in the fabric of the old town. The different 
shapes of the volumes reflect the changing silhouette of the old town, and the open spaces between them 
create new visual axes for the residents of the complex and the city.

The volume of the complex is designed on the perimeter of Žiupronių st., at the easement it changes 
direction and deviates from the boundary of the plot. This not only respects the interrupted, but still 
noticeable axis of Rasų, but also creates a cozy access to the complex. This volume differs in its character 
from the architectural language of a common apartment complex and becomes a kind of landmark of the 
restored area.

According to the project task, two volumes are formed, which are connected by a common firewall and 
form a single complex. Although the architectural language is unified, the buildings on different plots are 
separated by details. Volumetric skylights, the shape of the terraces, the rhythm and inclusion of the 
windows, the character of the façade material all create a different character in the two complex’s plots.

A square and a park are designed next to the plots to accomodate both the residents of the apartment 
complex and the city. The aim of the newly designed park is to leave as much greenery as possible with 
minimal formation of elevation and integration of recreation areas. A city square is designed, connecting 
the planned easement street with the historic Vanagėlio str. axis from Subačiaus and Daukšos str. sides. In 
the central part of the public space there is a free planning space with recreational islands. It is proposed 
to fill  this space with trees, thus providing additional privacy to the residents of the complex and filling the 
square with greenery. In the open space it is possible to expand commercial - social functions, to carry 
out cultural activities.
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