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REdAKCIJOS    
ŽOdIS
Auksinis ruduo mūsų žurnalą tarsi nukėlė į studentiškus metus: susitikimai univer-
sitetuose, kasdieniai reikalai su akademine bendruomene, svarstymai, kas šian-
dien motyvuoja ir įkvepia studentus. Ir tai neišvengiama, kai žurnalas organizuo-
ja tokio masto konkursą, kaip „Išmanusis miestas“. Be galo džiugu, kad šiandien 
studentų nuomonė yra svarbi, gerbiama ir reikalinga. Norėčiau būti jų vietoje, kad 
ateityje galėčiau pasakyti: „MES kūrėme ateities miestą.“ Būtent „MES kūrėme“, nes 
konkurso tikslas ir yra skatinti jaunus žmones kurti ir mokytis dirbti kartu su pačių 
įvairiausių specialybių kolegomis. 

Studentiškos dvasios šiame numeryje bus justi ir daugiau. Norėjosi parodyti, 
kad šiuolaikinės mokymo įstaigos šiandien jau žengia dar vieną žingsnį – in-
vestuoja į modernias naujas patalpas. „Statant naująjį Socialinių mokslų ko-
legijos pastatą Vilniuje buvo siekiama sukurti tai, ko Lietuvos aukštojo mokslo 
įstaigos dar neturėjo, – sako SMK direktorė Gabija Skučaitė. – Sėmėmės patir-
ties lankydamiesi užsienio aukštosiose mokyklose, vertinome jų infrastruktūrą, 
ieškojome gerųjų pavyzdžių, ką galėtume pritaikyti. Ir drąsiai galime teigti, kad 
tai, ką sukūrėme čia, Vilniuje, tikrai nenusileidžia pasaulinio lygio aukštosioms 
mokykloms.“

Šiandien jau nebestebina „A“ energinės klasės biurai ir net daugiabučiai namai, 
tačiau Klaipėdos universitetas (KU) bus pirmasis, galėsiantis pasididžiuoti to-
kio lygio studentų bendrabučiu. Poreikį statyti naują bendrabutį lėmė tai, kad 

šiuo metu veikiantys universiteto bendrabučiai yra 
fiziškai ir morališkai nusidėvėję, juos reikia rim-

tai pertvarkyti, būtina investuoti milžiniškas 
lėšas. Todėl nuspręsta ne rekonstruoti esa-
mus, bet statyti naują pastatą, kuris išsi-

skirs modernia, funkcionalia išvaizda, jame 
numatyti ir įvairūs šiuolaikiniam gyvenimui 

būtini patogumai. 

Tokie teigiami poslinkiai gali tik džiuginti. Dar dau-
giau – norisi tikėti, kad šviesiausi Lietuvos jaunieji protai 

jau greitai mus visus nustebins savo darbais. 
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CHAMELEONIŠKO 
fASAdO 
TRAUKA

 STATYBŲ VIETA
Ginza-1-chome, Čiūo, Tokijas, Japonija

 dARBŲ PABAIgA
2013 m. kovas

 PROJEKTUOTOJAI
„Amano Design Office“

 BENdRAAUTORIAI
„Atorie Oica“, „Azzurro Architects“

 STATYBŲ įMONė
 „Kumagai Gumi Co. Ltd.“

 PAgRINdINė fUNKCIJA
parduotuvių ir biurų pastatas

 SKLYPO dYdIS
187,20 m2

 STATYBŲ PLOTAS
155,55 m2

 BENdRAS gRINdŲ PLOTAS
1300,02 m2

 MAKSIMALUS AUKŠTIS 
     VIRŠ BėgIO gALVUTėS LYgIO

31,955 m
 KONSTRUKCIJA

plieno karkasas
 LAIPTŲ IR AUKŠTŲ SKAIčIUS

devyni aukštai virš žemės ir požeminis aukštas
 PAgRINdINė MEdŽIAgA

grafiškai apdorotas perforuotas aliuminis, 
presuoto cemento plokštė

AmAno Yoshihiro,
architektas

Jurga grigienė

Šis „Amano design Office“ projektuotas preky-
bos korpusas ginzoje (Tokijas) išsiskiria briau-
notu fasadu, primenančiu suglamžytą saldai-
nio popieriuką ir galinčiu keisti spalvą, žiūrint, 
koks yra metų laikas.

	Už metalinių plokščių įrengtas apšvietimas užprogramuotas 
 keisti spalvą. Atsižvelgiant į metų laiką, kaitaliojasi raudoni, 
 mėlyni ir žali atspalviai.
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fASAdAS, įSILIEJANTIS į VIdAUS APdAILą
Devynių aukštų pastate įrengta daugybė atskirų sekcijų, 
kurios gali būti naudojamos ir kaip biurai, ir kaip parduo-
tuvės. Išskyrus stiklinį pirmąjį aukštą, visi aukštai slepiasi 
po dvisluoksniu fasadu, kurį sudaro perforuota metalinė 
išorinė dalis ir skaidraus stiklo vidinė dalis. 

Tokijuje įsikūrusios įmonės „Amano Design Office“ archi-
tektai briaunotą aliumininę formą projektavo pasitelkda-
mi kompiuterius, vėliau pridėjo gelėtų raštų, taip fasadui 
suteikdami „minkštumo“.  Už metalinių plokščių įrengtas 
apšvietimas užprogramuotas keisti spalvą. Atsižvelgiant 
į metų laiką, kaitaliojasi raudoni, mėlyni ir žali atspalviai. 

„Fasadas įsilieja į vidaus apdailą, tad atkrinta rūpesčiai 
dėl langų puošimo ir dengimo – nereikia kabinti žaliu-
zių ar užuolaidų“, – priduria architektai.

Kadangi aplinkinis peizažas 
paprasčiausiai kelia neviltį, atrodė 
beprasmiška, kad į jį atsivertų 
langai. Todėl buvo pritaikyta 
dviguba konstrukcija, susidedanti 
iš stiklo uždangų ir grafiniu būdu 
apdoroto perforuoto aliuminio.
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IŠŠŪKIS – PRITRAUKTI KLIENTŲ
Į architektus kreipusis statybos bendrovė buvo įsigijusi 
ilgai trokštamą sklypą Ginzoje ir čia planavo statyti ko-
mercinės paskirties  / biurų pastatą. Pastatas stovi Gin-
za-1-chome Gaslight gatvėje, kurią nuo Ginzos Centrinės 
gatvės skiria vos viena gatvė. Jis stūkso už Mizuho banko 
ir bendrovės „Pola“ pastatų Centrinėje gatvėje. Čia tvy-
ranti atmosfera gerokai skiriasi nuo įstabiosios Centrinės 
gatvės, sklypas driekiasi tuščioje gatvėje, kuri dažnai ma-
tyti pro galingus Centrinės gatvės pastatus.
Architektai gavo iššūkį – pritraukti į tokią gatvę kaip įma-
noma daugiau žmonių. Klientas pageidavo įstabaus regi-
nio, o projektuotojai troško, kad praeivių akyse pastatas 
išsiskirtų kaip „šiek tiek kitoniškas“, trauktų juos užsukti 
vidun.

Kadangi aplinkinis peizažas paprasčiausiai kelia neviltį, 
atrodė beprasmiška, kad į jį atsivertų langai. Todėl buvo 
pritaikyta dviguba konstrukcija, susidedanti iš stiklo už-
dangų ir grafiniu būdu apdoroto perforuoto aliuminio. 
Naudojant du sluoksnius, sumažinama oro kondicionavi-
mo apkrova ir supaprastėja langų valymas. 

	Atskiros perforuotos aliuminio plokštės yra netaisyklingų formų ir
 su netaisyklingais kampais, tačiau visos tinka standartiniam dydžiui.
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„Netaisyklingą fasado dizainą lėmė siekis jį kurti vengiant 
standartinių formų ir priartėti prie natūralių formų. Mūsų 
nuomone, gerai išplėtota atsitiktinė forma labiau pasi-
teisina. Tai, kad pastatą daugiausia supa modernistinė 
architektūra, išsiskirianti horizontaliomis, vertikaliomis ir 
geometrinėmis linijomis, suteikia jam kitoniškumo, jis itin 
traukia dėmesį ir yra patrauklus kaip komercinis pastatas. 
Abstraktūs gėlėti raštai sušvelnina bendrą fasado vaizdą, 
kuris kitaip taptų pernelyg aštrus“, – kalba pastato kūrėjai.

Atskiros perforuotos aliuminio plokštės yra netaisyklin-
gų formų, su netaisyklingais kampais, tačiau visos tinka 
standartiniam dydžiui, o tai leidžia pasiekti puikią me-
džiagos išeigą. Siekiant išvengti nerangumo įspūdžio, 
buvo būtina visiškai lengva konstrukcija, tad itin didelis 
dėmesys skirtas jos elementams. 

Spalvotas viršutinis šviesos diodų (LED) apšvietimas, 
įrengtas tarp dviejų sluoksnių, džiugina praeivių akis 
pagal metų laiką kintančiomis programomis. Į būsimų 
nuomininkų sąrašą jau įrašytas grožio salonas, estetikos 
salonas, tad lūkesčiai materializuojasi.  

	Abstraktūs gėlėti raštai sušvelnina bendrą 
 fasado vaizdą, kuris kitaip taptų pernelyg aštrus.

9
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gEdIMINO KALNAS: 
išgelbėtas ir nušvitęs
atkurtas gynybinės paskirties piliakalnio siluetas, išsaugotos vertingosios savybės

10

VĮ „Lietuvos paminklai“ ir Lietuvos 
nacionalinio muziejaus specialistų 
išskirtinis interviu žurnalui „Structum“ 
apie atliktus darbus, siekiant 
išsaugoti ateities kartoms Lietuvos 
valstybingumo ir šalies sostinės 
simboliu tapusį kultūros paveldo 
objektą – Gedimino kalną.
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egidiJa lekavičienė

gedimino kalno ir 
Aukštutinės pilies Vil-
niuje tvarkybos dar-
bai, kurių organiza-
toriaus vaidmenį nuo 
2010 m. atlieka Vį 
„Lietuvos paminklai“, 
išgelbėjo gedimino 
kalną nuo akivaiz-
džių grėsmių ir atvė-
rė mūsų akims jo istorinį vaizdą. 
Vį „Lietuvos paminklai“ darbus atlie-
ka glaudžiai bendradarbiaudama su 
šio išskirtinio objekto šeimininkais 
Lietuvos nacionaliniu muziejumi bei 
patyrusiais UAB Projektavimo ir res-
tauravimo instituto specialistais ir 
kitais nekilnojamojo paveldo bei jo 
tvarkybos žinovais.
„Ypatingomis Lietuvos nacionalinio 
muziejaus direktorės Birutės Kulny-
tės pastangomis gedimino kalnas ir jo 
prieigos iš trejopo pavaldumo perėjo 
į vieno šeimininko – Nacionalinio mu-
ziejaus – rankas, ir tai neabejotinai yra 
viena iš sėkmės sąlygų, mums atliekant 
dabartinius kalno tvarkybos darbus, –  
įsitikinęs Vį „Lietuvos paminklai“ di-
rektorius Vydmantas drumsta. – LNM 
labai aktyviai veikė viso tvarkybos pro-
ceso metu ir neleido kitiems neveikti.“ 
gedimino kalno tvarkybos investici-
nį projektą finansavo LR Kultūros mi-
nisterija.

 STATYTOJAS
Lietuvos nacionalinis muziejus

 UŽSAKOVAS
VĮ „Lietuvos paminklai“

 PROJEKTUOTOJAS
UAB Projektavimo ir restauravimo institutas

11

VYdmAntAs drumstA,
VĮ „Lietuvos paminklai“ 
direktorius
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LIŪTYS PAgREITINO PROCESUS
Geologai jau prieš kelerius metus nustatė intensyvėjan-
čią Gedimino kalno šlaitų eroziją, o lietinga 2010 m. va-
sara atskleidė visus šio Lietuvos simboliu tapusio kalno 
skaudulius: įgriuvų, smegduobių atsivėrė ne tik šlaituo-
se, bet ir kelio, takų dangoje. Lietuvos kultūros ministerija 
paskyrė komisiją Gedimino kalno šlaitų būklei nustatyti, 
ir komisijos verdiktas buvo negailestingas: įžvelgti avari-
nės grėsmės požymiai, galima statinių, šlaitų ir papėdės 
statinių griūtis.

Nors artėjo žiema, delsti nebebuvo galima, nes kiekviena 
diena galėjo atnešti nepataisomų nelaimių. 

„Komisija būklę konstatavo, bet priežastys nebuvo įvar-
dytos, – prisimena tą nerimastingą rudenį VĮ „Lietuvos 
paminklai“ direktorius V.  Drumsta. – Sukviesti įvairių 
sričių specialistai aiškinosi priežastis ir siūlė, kokių ne-
atidėliotinų priemonių reikia imtis šiai didelei grėsmei 
pašalinti. Buvo daug ginčų, įvairių pasiūlymų, tarp jų – 
net uždengti visą viršutinę kalno dalį ir vykdyti tyrimo 
darbus.“ 

Pasak direktoriaus, nuo seno žinoma, kad ginčuose gims-
ta tiesa. Buvo pasiūlyta išanalizuoti visą turimą ankstesnę 
medžiagą – visais laikotarpiais atliktų tyrimų, projektavi-
mo ir projektų įgyvendinimo dokumentus. „Buvo surinkti 
visi išlikę dokumentai iš archyvų ir, atlikus įvairių tvarky-
bos projektų, įvykdytų ir nebaigtų, analizę, situacija tapo 
daug aiškesnė“, – sako V. Drumsta. Jo nuomone, šis nu-
veiktas milžiniškas „dokumentinis“ darbas buvo naudin-
gas ne tik šiam projektui – toks susistemintų dokumentų 
lobynas vienoje vietoje bus neįkainojamas ir ateities spe-
cialistams. 

PASLAPTINgI POŽEMINIAI TUNELIAI 
IR ŠALTINėLIS: AR IR JIE „KALTI“?
Kalbėdamas apie kalno erozijos priežasčių nustatymą, 
V. Drumsta praskleidžia dar vieną Gedimino kalno sau-
gomą paslaptį – tai požeminiai tuneliai. VĮ „Lietuvos 
paminklai“ vadovo rankose – detali jų schema ir nuo-
traukos: paslaptingai vingiuojantys požeminiai korido-
riai, išplatėjantys į patalpas, plytų arba medžio sienojų 
sienos, vietom medinėmis atramomis paremtos lubos. 
Kai kur matyti net medinių baldų... Pasak direktoriaus, 
tunelius Antrojo pasaulinio karo metais iškasė karo be-
laisviai, šių tunelių būklė neištirta. Karo metais tokių tu-
nelių buvo iškasta ne vienas, ir daugiau apie juos niekas 
nežinojo.

„Ieškant kalno įgriuvų ir nuošliaužų priežasčių, buvo 
iškelta ir hipotezių, kad jas lėmė būtent šių paslaptin-
gų požemio statinių prasta būklė ar jų konstrukcijų 
griūtis, – pastebi V. Drumsta. – Buvo nustatytos tune-
lių koordinatės ir vietos kalno atžvilgiu. Detaliam jų 
vaizdui susidaryti buvo naudinga gauta jų schema ir 

POŽEMINIAI gEdIMINO KALNO TUNELIAI

	Prieš restauravimą.
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Ypatingajame archyve išlikęs 1948 m. tuose tuneliuo-
se kilusio gaisro aprašas. Tuneliai yra apie 20 m gylyje. 
Pietiniame kalno šlaite buvo įėjimo anga, o viršutinėje 
kalno aikštelėje – ventiliacijos šachta. Pokario metais 
požeminiai tuneliai iš dalies buvo užversti, veikiausiai, 
kad nekeltų pavojaus aplinkiniams. Vėliau buvo už-
kastas ir jų įėjimas bei šachta. Taigi techniniu požiūriu 
dabar tuneliai problemų kalnui nekelia, o detalesni jų 
tyrimai – tai jau ateities darbai, kuriems reikia didelių 
investicijų.“ 

Dar viena probleminė kalno vieta – šaltinėlis rytiniame 
Pilies kalno šlaite. Tai viršutinėje kalno aikštelėje tarp gy-
nybinės sienos mūrų buvusio šulinio vandens gysla, atsi-
vėrusi šliaužiant kalno šlaitui. Jo vanduo, kadaise buvęs 
gyvybiškai svarbus Pilies kalno gynėjams, dabar galbūt 
kažkaip prisideda prie rytinio šlaito erozijos. Į šį klausimą 
specialistai, įžvelgiantys deformacijų, grunto nusėdimo ir 
pasislinkimo požymių, kol kas neturi aiškaus atsakymo. 

ISTORINIS EKSKURSAS
Analizuodami visą su Gedimino kalnu susijusią medžia-
gą specialistai iš istorinių šaltinių ir atliktų geologinių 
tyrimų duomenų nustatė, kad natūraliai susiformavusio 
Pilies kalno šlaituose įvairaus masto nuošliaužos – ne 
pirmiena. 

Pasak UAB Projektavimo ir restauravimo instituto pro-
jekto vadovės Gražinos Kirdeikienės, viena didžiausių jų 
buvo užfiksuota XIV a. pabaigoje, 1396 m., kai slenkant 
Pilies kalno šlaitui žemėmis buvo užversti papėdėje sto-
vėję Vilniaus vaivados Montvydo rūmai. XV a. pradžioje 
flamandų keliautojas Guillebert’as de Lannoy, aprašy-
damas gynybinius statinius Gedimino kalne, mini, kad 
pilis pastatyta ant aukšto kalno, sutvirtinto akmenimis, 
žeme ir mūru. Kalnas buvo tvirtinamas ne tik statant 
pastatus ir gynybines sienas, bet ir siekiant apsaugoti 
kalno papėdėje buvusius pastatus nuo nuošliaužų. 

Statiniai ir gynybinės sienos autentiška pietinė ir ryti-
nė dalis XX a. ne kartą restauruoti: apie 1939 m., vėliau 
apie 1960 m., 1980 m. ir pan. Išsamų Gedimino kalno 
sutvarkymo ir šlaitų sutvirtinimo projektą 1983 m. pa-
rengė architektas G. Laucius ir inžinierius J. Mendele-
vičius. 

Darbai buvo vykdomi 1989–1991 metais. Projekte 
buvo numatyta kalno viršutinę terasą apjuosti užda-
ru žiedu gelžbetonio rostverku ant gręžtinių polių, 
o ant rostverko atstatyti buvusias gynybines sienas 
spėjamoje jų vietoje, bet tik 1 m pločio ir 1 m aukščio 
(autentiška buvo 2,6–2,8 m.). Dėl lėšų stokos (blokada) 
darbai buvo sustabdyti ir atnaujinti tik 1995 metais. 
Tyrimais nustatyta, kad poliai įrengti mažesnio skers-
mens, negu numatyta projekte, ir nepakankamai įgi-
linti, rostverke atsiradę plyšių ir pan. 

VAKARINIS BOKŠTAS. TYRIMAI 

	Restauravimo metu.

13

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Nugriauta 1660, atstatyta 1937–1939 m.

Restauruota 1901 m.

Nugriauta 1660, atstatyta 1948–1950 m.

Restauruota 1948–1950 m.
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KUO SUdėTINgESNė PROBLEMA, 
TUO PAPRASTESNIS SPRENdIMAS 
Išsami visų dokumentų analizė atskleidė, kad didžiausia 
neišspręsta Pilies kalno problema, sukelianti daug įvai-
rių padarinių ir lemianti dar daugiau problemų, – lietaus 
vandens surinkimas ir nuvedimas. Ne veltui daugybė kal-
no paviršiaus defektų išryškėdavo tirpstant sniegui ir po 
lietingų periodų.

„Lietaus kanalizacijos būklei nustatyti buvo užsakyta tele-
diagnostika, – pasakoja V. Drumsta. – Į lietaus kanalizacijos 
tinklus, vietomis tiestus dar prieškariu, kitur – sovietme-
čiu, nuleistos kameros užfiksavo, kad jų būklė apgailėtina: 
nuotraukose matyti, kad lietaus kanalizacijos vamzdžiai 
susidėvėję, vietomis trūkę ir persistūmę. Buvo nustatyta ir 
tokių vietų, kur vamzdžiai neveda niekur arba juose ramiai 
karaliauja vorai... O juk iškritę krituliai turi kur nors dėtis, 
tad vanduo renkasi lengviausią kelią ir tekėdamas plauna 
gruntą – taip ir atsirado išplovos ir įgriuvos.“ 

Išsiaiškinę problemą specialistai parengė objekto inves-
ticinius projektus su tvarkybos darbų programomis, ku-
riose numatyti tyrimo, projektavimo ir tvarkymo darbai. 

Darbų programa buvo suskirstyta į du etapus: neatidė-
liotinų ir vėlesnių tvarkybos darbų, kuriems būtina gerai 
pasiruošti: parengti projektus, atlikti pirkimus ir pan. 

1414
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	Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) – di-
džiausia šalyje Lietuvos istorinio kultūros pavel-
do saugykla. Muziejaus ištakos – 1855 m. įkurtas 
Senienų muziejus Vilniuje. LNM tikslas – kaupti, 
saugoti, restauruoti Lietuvos archeologijos, isto-
rijos ir etninės kultūros vertybes. Ekspozicijomis, 
leidiniais, edukacine veikla populiarina sukauptą 
Lietuvos istorinį paveldą. Įsikūręs Vilniaus pilių 
teritorijos gynybinės veiklos pastatuose. Gedimi-
no pilies bokštas, Naujasis ir Senasis arsenalai – 
vieni iš LNM ekspozicinių padalinių.

	Vį „Lietuvos paminklai“ – šiuolaikiškai dirban-
ti kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo 
institucija. 1991 m. įkurta įmonė dirba su geriau-
siais šalies restauratoriais, architektais, menoty-
rininkais, inžinieriais ir kitų sričių specialistais. 
Įmonės galimybes geriausiai liudija įvairi ir gausi 
atkurto Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo 
panorama. Per daugiau nei 20 savo veiklos metų 
„Lietuvos paminklai“ atliko įvairių tvarkybos dar-
bų ir naujam gyvenimui prikėlė apie 3 tūkst. kul-
tūros paveldo – architektūros ir dailės – objektų. 
Kasmet „Lietuvos paminklai“ organizuoja apie  
100 kultūros paveldo objektų tvarkybą. 

 UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, 
perėmęs daugiau kaip pusės šimtmečio Nekil-
nojamųjų kultūros vertybių tyrimo ir tvarkymo 
darbų projektavimo tradicijas, metodiką bei 
patirtį, savo jėgomis rengia kompleksinius pro-
jektus.  Įmonės specialistai pastaraisiais metais 
parengė daugumos reikšmingų Vilniaus ir kitų 
respublikos miestų objektų bei garsiausių Lietu-
vos dvarų ansamblių projektus – tai Prezidentū-
ros rūmų ansamblio restauravimas ir pritaikymas  
LR prezidento rezidencijai, Vilniaus pilių jungti-
nio komplekso ir Nacionalinio muziejaus pastatų 
rekonstravimas ir pritaikymas, Vilniaus žemutinės 
pilies Valdovų rūmų atkūrimo projektas, Palan-
gos, Pakruojo, Plungės, Žagarės, Šilutės, Kurtuvė-
nų dvaro sodybos ir kt.

Rangovų darbus koordinavo VĮ „Lietuvos paminklai“ 
direktoriaus pavaduotojas Valentinas Šimas. „Atliekant 
tvarkybos darbus, objektas buvo veikiantis – Gedimi-
no kalną lankė turistai ir užsienio svečiai, tad buvome 
reiklūs rangovams, kad jie darbus atliktų labai tvar-
kingai, nepaliktų šiukšlių, nesutvarkytų medžių šakų, 
statybos ir remonto atliekų. Džiaugiuosi, kad mūsų 
reiklumas davė teigiamų rezultatų“, – sako direktoriaus 
pavaduotojas, kurio atsakomybė buvo ir darbų atliki-
mas numatytais terminais pagal sutartis su rangovais. 

Darbų atlikimo pagal projektus priežiūrą vykdė pro-
jekto administravimo ir techninės priežiūros vadovai 
Viktoras Vilkišius ir Petras Bartkus. 

„Tik visų proceso dalyvių: tyrėjų, projektuotojų, valdy-
tojų, rangovų, dėka grėsmė Gedimino kalnui ir istori-
niams statiniams buvo panaikinta“, – sako V. Drumsta.

NEATIdėLIOTINI dARBAI
Išsiaiškinus kalno šlaitų erozijos priežastį, pirmu-
čiausia buvo imtasi neatidėliotinų darbų, nes lai-
kas nelaukė, artėjo žiema. Tose vietose, kur buvo 
nustatyti lietaus kanalizacijos defektai, buvo stato-
mos palapinės, įgriuvų vietose lietaus kanalizacijos 
tinklai ir šuliniai atkasami ir remontuojami, nors 
šlaitus jau ėmė dengti sniegas... 
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„2010 m. atlikus I etapo Gedimino kalno būklę stabilizuo-
jančius ir aiškiai matomų avarijos grėsmę sukeliančių defor-
macijų pašalinimo darbus, tokius kaip esamos lietaus nuo-
tekynės neatidėliotini remonto darbai bei kalno aikštelėje 
ir šlaituose atsiradusių įgriuvų ir smegduobių likvidavimo, 
taip pat pėsčiųjų tako remonto darbai, 2011–2014 m. dar-

bai buvo tęsiami pagal II etapo tvarkybos darbų programą. 
Kadangi Gedimino kalnas yra sandara piliakalnio ir ant jo 
stovinčių bei jį remiančių statinių, kurie atskirai reaguoja į 
vykstančius šlaitų destrukcinius procesus, buvo priimtas 
sprendimas juos tvarkyti atskiromis dalimis, palaipsniui. 
Buvo pasirinktos tokios tvarkybos darbų kryptys, kaip me-
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 VILNIAUS PILIAVIETė

 Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kal-
nu, Aukštutine ir Žemutine pilimis, paskelbta kul-
tūros paminklu 2008 metais. Teritorijos plotas – 
187 000 m2. 

 ištrauka iš vertingųjų savybių: piliakalnis (Pilies 
kalnas, Gedimino kalnas) įrengtas atskiroje kalvoje, 
Neries ir Vilnios kairiuosiuose krantuose, jų santakoje 
(...). Aikštelė ovali, (...) 120 x 45 m dydžio (...). Šiaurinia-
me šlaite yra senojo kelio žymės. Šlaitai statūs, 48 m 
aukščio. Jie ne kartą yra slinkę (ankstyviausia nuoš-
liauža žinoma iš 1396 m.). Aikštelėje XV a. pradžioje 
pastatyta mūrinė Vilniaus aukštutinė pilis, kurios lie-
kanos XX a. ne kartą restauruotos. Vilnius, kaip didžio-
jo kunigaikščio Gedimino rezidavimo vieta, minimas 
nuo 1322 m. (...) Piliakalnis (Pilies kalnas) datuojamas 
I tūkst. pr. Kr., I tūkst. viduriu ir XIV–XVII amžiais.

džių šalinimas etapais, šiaurinės atraminės sienos, Pietinio, 
Šiaurinio bokštų, pilies gynybinės sienos liekanų avarijos 
grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai“, –  
sako Lietuvos nacionalinio muziejaus architektė Asta Meš-
kauskienė. Pasak jos, pasirinktas tvarkybos darbų būdas 
pagal komplekso dalis leido suplanuoti nenutrūkstamą ty-

rimų, projektinių pasiūlymų, tvarkybos darbų projektų ren-
gimą, ekspertizių atlikimą ir planingai vykdyti šiuos darbus.

90 % Gedimino kalno ir jo statinių tvarkybos darbų pro-
jektų rengė ir projektų vykdymo priežiūrą atliko UAB Pro-
jektavimo ir restauravimo instituto specialistai. 

17



18

Arch i tektūrA

AUTENTIKA dIKTUOJA TECHNOLOgIJAS
Pagal nekilnojamųjų kultūros vertybių reikalavimus bet 
kokie tvarkybos darbai, susiję su žemės judinimu ant Ge-
dimino kalno, gali būti atliekami tik kartu su archeologi-
niais tyrimais arba po jų. Jei tvarkomi supiltiniai gruntai, 
archeologo priežiūra būtina, pasiekus nejudintus gruntus. 

Visi drenažo darbai atlikti ne ardomuoju, o prastūmimo 
būdu: naudojant seną lietaus kanalizacijos sistemą ir į se-
nus vamzdžius prakišant naujus, plastikinius, taigi jokių 
didelių žemės kasimo darbų nebuvo atliekama. Visus lie-
taus nuotekynės ir drenažo tvarkymo darbus atliko UAB 
„Grundolita“. 

Didžioji dalis Gedimino kalno tvarkybos darbų buvo 
vykdoma rankiniu būdu. Lengvi krovininiai automobi-
liai naudoti tik medžiagoms ir gruntui atvežti ar išvežti. 
Pasak UAB „Nivara“ technikos direktoriaus ir statybos va-
dovo Zeno Kaminsko, šio objekto darbų išskirtinumas – 
fiziškai ir technologiškai sudėtingi darbai. 

„Gynybinėms sienoms restauruoti tenka ieškoti akmenų, 
atitinkančių autentiškus, o jų sunaudojama keli šimtai 
kubinių metrų. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo paprasta, 
tačiau bet kokie akmenys netinka, juk mūrijame juos tam 
tikrų gabaritų, gražiai eilėmis. Paieška sudėtinga: ieškome 
pas ūkininkus, skaldynuose, karjeruose, o iš tikrųjų galime 
panaudoti tik maždaug penktadalį rastų akmenų.“

Darbams tinkami apie 50 cm skersmens lauko rieduliai,  
kiekvienas jų sveria nuo 100 iki 200 kg. Galima įsivaizduoti, 
kaip sudėtinga juos pakelti į kalno viršų! Z. Kaminskas pabrė-
žia, kad įmonei teko investuoti į specialią techniką: buvo nu-
pirktas specialus mažesnis sunkvežimis, galintis užvažiuoti 
iki pat kalno viršūnės, tačiau vis tiek dauguma darbų galima 
atlikti tik rankomis. Taigi darbų sąnaudos tikrai nemenkos... 
Juk į kalno viršų tenka gabenti ir kitą sunkiąją techniką. Įmo-
nės specialistai prieš porą metų su panašia darbų specifika 
susidūrė rekonstruodami Liubavo malūną, tačiau technikos 
vadovas pripažįsta, kad ten viskas buvo paprasčiau. „Gedi-
mino pilis – unikalus objektas, todėl stengiamės parinkti 
kiek įmanoma autentiškesnes medžiagas, – sako Z. Kamins-
kas. – Tarkime, restauruojant šiaurinę atraminę sieną teko 
rinktis brangias belgiškas plytas, kurių viena kainuoja apie 
17 litų. Skiedinys joms mūryti – jo sudėtis, spalva, užpildų 
dydis – taip pat negali būti įprastas, nes turi atrodyti lyg se-
novinis. Dėl to įmonei teko gaminti specialų skiedinį. 

MEdŽIAI IŠKELIAVO...
Per antrąjį darbų etapą buvo sutvirtintos kalno papėdės, 
naudojant lauko akmenis, restauruotos atraminės sienu-
tės ir nuogrindos, pradėti erozijos pažeistų šlaitų stabili-
zavimo darbai, taip pat tvarkomos atsidengusių rostver-
kų ir gręžtinių polių vietos. 

Tvarkybos proceso metu vienas iš problematiškiausių 
sprendimų buvo pašalinti ant Gedimino kalno šlaitų au-
gančius medžius. „Šis sprendimas nebuvo lengvas, bet, 
mano įsitikinimu, teisingas, – tvirtina „VĮ „Lietuvos pamin-
klai“ direktorius ir savo įsitikinimą grindžia istorine Pilies 
kalno paskirtimi ir medžių daryta žala kalno šlaitams. – 
Nors dalis visuomenės reiškė pasipiktinimą, kad medžius 
čia gali kirsti tik vandalai, bet istoriškai tai piliakalnis – gy-
nybinis įtvirtinimas, ir ant tokių įtvirtinimų senovėje me-
džiai negalėjo augti. Taigi dabar Gedimino kalnas atspindi 
istorinę praeitį. Be to, medžiai taip pat susiję su kalno ero-
zija: jų šaknų vainikai išsiplėtoję, o kai lyja lietus ir pučia 
smarkus vėjas, medis juda, jo šaknų vainikas irgi juda ir pa-
kelia žemes. Tada po juo pateka vanduo... Geriausiai šlaitus 
sutvirtina velėna, o po medžiais žolės buvo labai nedaug, 
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ir visa tai taip pat itin silpnino kalno šlaitus. Todėl ir buvo 
priimtas sprendimas medžius iškirsti.“ Pasak direktoriaus, 
nukirtus medžius buvo stengiamasi šlaitus apželdinti kuo 
greičiau, ne tik sėta žolė, bet daug kur šlaitai ir velėnuoti, 
kad tik jų neplautų vanduo. Visus šlaitų tvarkybos darbus 
atliko AB „Panevėžio trestas“: žolės sėjimo, šlaitų velėnavi-
mo, medžių pjovimo, įgriuvų šalinimo, pėsčiųjų tako re-
monto darbus ir kt. 

Medžiai kirsti taip pat etapais: pirmiausia pašalinti augan-
tys per arti statinių, taip pat augantys ant apatinio akme-
nimis tvirtinto šlaito ir šaknimis jį ardantys. Iškirsti ligoti, 
apdžiūvę, beveik statmenai su šlaitu pasvirę medžiai, su-
darantys sąlygas nuošliaužoms rastis, taip pat augantys 
grupėmis, užgožti, menko estetinio vaizdo medžiai. Pa-
skutinis medis nukirstas 2013-ųjų balandžio viduryje. 

Specialistų nuomone, želdiniai buvo kalno vertingąsias 
savybes žalojantis veiksnys, o ne funkciškai, kompozi-
ciškai ar istoriškai su Vilniaus piliaviete susiję elementai. 
Atliekant darbus pradėjo ryškėti piliakalnio siluetas ir 
atsirado galimybė suvokti buvusios Vilniaus pilies su gy-
nybine siena užstatymą, o nuo viršutinės sienos atsivėrė 
nuostabus Senamiesčio vaizdas. 

TVARKOMI IR STATINIAI
Gedimino kalno ir Aukštutinės pilies tvarkybos projektuo-
se daug dėmesio skiriama ir statiniams. Pagal Lietuvos na-
cionalinio muziejaus specialistų sudarytas ir aprobuotas 
programas bei UAB Projektavimo ir restauravimo instituto 
parengtus projektus įvykdyti Šiaurinės atraminės sienos  
1 dalies (tarp Senojo arsenalo vakarinio korpuso ir Pilinin-
ko namo) ir 2 dalies (tarp Senojo arsenalo rytinio korpuso 
ir bibliotekos) tvarkybos darbai, baigiami Pietinio bokšto 
ir Šiaurinio bokšto, Aukštutinės pilies Rūmų liekanų ir pi-
lies gynybinės sienos liekanų avarijos grėsmės pašalinimo, 
konservavimo ir restauravimo darbai.

Nustačius, kad gynybinės sienos zondažuose eksponuo-
jamų autentiškų fragmentų erozija ypač suaktyvėjo, nu-
spręsta autentišką mūrą nuvalyti, įtvirtinti judančius akme-
nis ir plytas, mūrą konservuoti ir užmūryti eilėmis, klojant 
akmenis su plytų intarpais iki viso gynybinės sienos storio 
ir inkaruojant naują mūrą su senu, o betoninius apsauginius 
(zondažų) stogelius ir juos remiančias metalines kolonas iš-
montuoti. 

Restauruojant gynybinę sieną buvo atsisakyta mūro viršaus 
uždengimo akmenų „karūnėle“ ant hidroizoliacinio sluoks-
nio. Buvo priimtas sprendimas viršutinę akmenų eilę mūryti 
ant polimerinio skiedinio, kartu skiediniu užtaisant ir siūles 
tarp akmenų. Tokia mūro apsaugos nuo atmosferos povei-
kio metodika taikoma ir restauruojant visą gynybinę sieną. 

Remontuojami skeltų akmenų laiptai prie Aukštutinės 
pilies rūmų šiaurinio fasado – jie siaurinami, o vietoj 
nuardytos dalies įrengiami vandens nuvedimo lata-

kai. Atliekama ir daug kitų darbų, tarp jų – ir Vakarinio 
bokšto, visiems mums įkūnijančio Gedimino pilį, fasadų 
plytų mūro konservavimas ir restauravimas. „Nuo Aukš-
tutinės pilies rūmų sienų pašalinome stogelius, nes čer-
pių dangos būklė buvo kritiška (šiuos darbus atliko UAB 
„Jogrida“ specialistai). Po stogeliais esamų sienų viršus 
yra padengtas betonu, perteptu bituminiu apsauginiu 
sluoksniu, kraštai apskardinti, todėl rūmų sienos yra ap-
saugotos“, – sako LNM architektė A. Meškauskienė.

Už Gedimino kalno ir Aukštutinės pilies priežiūros dar-
bus Lietuvos nacionalinis muziejus 2013  m. geriausių 
archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurse ap-
dovanotas Didžiuoju prizu. 

ATEITIES VIZIJA
„Dabar nauju rakursu atsivėręs Gedimino pilies kalnas pui-
kuojasi televizijų užsklandose ir užsienio leidiniuose, jo iš-
ryškėjusi istorinė didybė priverčia stabtelėti ir pakelti galvą 
ne vieną vilnietį ar sostinės svečią, – sako VĮ „Lietuvos pa-
minklai“ direktorius V. Drumsta, – bet mes visas tvarkybos 
priemones čia taikėme ne dėl grožio, o pirmiausia, kad pa-
šalintume avarinę grėsmę ir išsaugotume šį mums ypatin-
gą kultūros paveldo objektą.“ Pasak specialistų, Gedimino 
kalne nuolat vyksta geologiniai pokyčiai, tad būtina neapsi-
riboti atliktais pirmojo ir antrojo etapo darbais, bet tęsti kal-
no ir statinių tyrimo, stebėjimo ir tvarkymo darbus – įrengti 
kalno ir pagrindinio tako apšvietimą (šiuo metu apšviestas 
tik Vakarinis bokštas), atlikti šaltinėlio rekonstrukciją (nesu-
tvarkyta vandens nuvedimo sistema), pakeisti susidėvėjusį 
keltuvą į naujos technologijos, jį įkomponuojant į Šiaurinio 
bokšto atkuriamus fragmentus, ir atlikti blogėjančios būklės 
Vakarinės atraminės sienos tvarkybos darbus. 

Gedimino kalnas vertas nuolatinio specialistų dėmesio, nes 
tai yra Lietuvos valstybingumo ir šalies sosti-
nės simboliu tapęs kultūros paveldo objek-
tas, kuris per visą mūsų istoriją buvo viena iš 
svarbiausių Vilniaus dominančių.  

19



20

Arch i tektūrA

PREKYBOS 
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Jurga grigienė,
 asta geibūnienė, 
giedrė balčiūtė, 

ieva Mačiulytė

Pasak ne vieną prekybos 
tinklą projektavusio žinomo 

architekto gedimino Jurevičiaus, 
Lietuvoje gimsta sava prekybos cen-

trų architektūra, atsiranda naujų elemen-
tų, savita stilistika, ko pasižvalgęs po kaimy-

nines šalis Lenkiją ar Latviją jis nepastebėjo. Lie-
tuvoje jau net tokios standartinės parduotuvės kaip 
„Lidl“ ir „Rimi“ tampa nebe visiškai skardinėmis 
dėžėmis. Tai yra nemažas centrus projektuojančių 
architektų nuopelnas. „Nors prieš daug metų, kai 
vienoje architektų parodoje buvau pristatęs kaž-
kokio prekybos centro (PC) projektą, komisija iš-
reiškė nuomonę, kad prekybos centrų projekta-
vimas – tai ne architektūra, o gryna komercija ir 
čia net nėra ką svarstyti, bet šiuo metu kolegų 
požiūris į tokius darbus yra visiškai pasikeitęs, – 
sakė g. Jurevičius. – Tačiau PC užsakovai Lietu-

voje tiek architektūrines, tiek technolo-
gines naujoves kol kas priima atsar-

giai, nepatikliai, ilgai jas tyrinėja.“
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Prie visų keturių Lietuvos „Akropolių“ 
projektavimo prisidėjęs architektas 
gerai prisimena pirmąjį „Akropolį“ 
Vilniuje, kurį jis pasiūlė apdailinti su-
rūdijusio plieno plokštėmis, kas ir už-

sakovams, ir rangovams pasirodė labai 
neįprasta, netgi nepriimtina. Tačiau ar-

chitektams, sukėlus savotišką sąmyšį užsa-
kovų stovykloje, pavyko įrodyti, kad ši medžiaga 

yra gera, ir ją sėkmingai panaudoti. „Dėl tų rūdžių fasadas 
atrodo natūralesnis, arčiau gamtos. Be to, tai ne bet koks 
metalas. Jo sudėtis ypatinga – paviršius oksiduojasi, o 
po to procesas sustoja ir plokštės tampa labai atsparios 
aplinkos poveikiui“, – aiškino G. Jurevičius. 

Šiuo metu architektas projektuoja prekybos centrą 
Kaune, Šiaurės prospekte. „Iš pradžių užsakovas buvo 
„Vičiūnų“ įmonių grupė, – pasakojo architektas. – Šio-
je parduotuvėje mes panaudojome ne įprastą skaldą, o 
dengtą tinklą, kai ant fasado iš karto matyti toks gražus 
ažūras. 

„Statybų užsakovą kartais 
reikia auklėti. O kas jį auklės, 
jei ne architektas?“

– gediMinas Jurevičius, architektas
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Tačiau iš „Vičiūnų“ statybas perėmus „Maximai“ kilo abejo-
nių, ar tas dengtas tinklas atitinka „Maximos“ standartus, 
bet mums pavyko įtikinti, kad toks sprendimas yra tinka-
mas ir neginčijamas. Nors dabar parduotuvė atrodo gana 
keistai, tokia, sakyčiau, net įžūloka ir visiškai ne tokia kaip 
kitos „Maximos“ tinklo parduotuvės, bet toje vietoje, kur 
pastatyta, ji yra savotiškai įdomi. Jeigu būtume priėmę 
sprendimą projektuoti iš kažkokių standartinių nusistovė-
jusių medžiagų ir laikęsi „Maximos“ reikalavimų, parduotu-
vė būtų atrodžiusi gal ir ne blogiau, bet būtų tiesiog tokia 
kaip visos, o dabar ji išskirtinė.“ 

O gal užsakovas visgi teisus, norėdamas savo prekybos 
tinklą turėti standartinį, gerai iš bet kur atpažįstamą?  
G. Jurevičiaus nuomone, bet kuriuo atveju teisios yra abi 
pusės: ir užsakovas, ir architektas. „Be to, tie standartai 
nėra blogi, jie vis tiek yra padaryti pagal paskutinius ge-
riausius to prekybos tinklo pavydžius, kita vertus, urba-
nistinė situacija ir architekto ego kiekvienu atveju diktuo-
ja kitokią išraišką, o taip, manau, ir turėtų būti. Man, kaip 
architektui, vis knieti iškrapštyti ką nors nauja, norisi ieš-
koti, nes tie standartai vis tiek sensta ir, jeigu mes neieš-
kosime, galų gale praeis 5–10 metų ir pamatysime, kad 
sėdime tokiame dugne, o viskas estetikos ir supratimo 
atžvilgiu jau pažengė gerokai toliau. Taigi reikia stengtis 
tą užsakovą auklėti. O kas jį auklės, jei ne architektas?“ – 
įsitikinęs pašnekovas.

G. Jurevičius pasakojo, kad kartais su užsakovu tenka su-
tikti, o kartais ir pakovoti, mat būsimo pastato vaizdą la-
bai lemia vieta, kurioje jis bus statomas, tad kartais kova 
yra būtina ir nusileisti ne tik negalima, bet ir neįmanoma. 
„Iš užsienio atėję tinklai turi savo nusistovėjusius stan-
dartus, pavyzdžiui, „Rimi“ turi raudoną spalvą, kuri ne vi-
suomet tinka, arba kaimo stiliaus parduotuvės „Lidl“ su 
skliautiniais čerpiniais stogais, – sakė architektas. – Tar-
kime, raudonas pastatas naujame rajone gal ir neblogai 
įsilieja, tačiau kur nors senamiestyje ar ypatingoje miesto 
vietoje tokie akcentai nereikalingi. Su tokiais ir panašiais 
reiškiniais sąžiningi architektai turi kovoti, siūlyti savo 
sprendimus ir stengtis įtikinti užsakovą, kad nebūtina 
laikytis tam tikro atnešto stiliaus, o kurti projektą pagal 
esamas aplinkybes. Ir ta prasminga kova duoda vaisių. 
Štai kad ir tokios parduotuvės kaip „Maxima“, kurios vi-
sos turėjo atrodyti vienodai. Mums pabandžius paekspe-
rimentuoti, užsakovams tapo aišku, kad galima naudoti 
ir geresnes, ir brangesnes medžiagas. Neseniai projek-
tuodami „Rimi“ Kaune, Savanorių prospekte, pasiūlėme 
gana įmantrių formų juodą pastatą ir labai lengvai įtiki-
nome užsakovus, kad tokį jį statyti ir reikia.“ 

G. Jurevičius pasidžiaugė, kad ir kiti kolegos architek-
tai nelieka nuošaly, kovojant už tinkamesnius, estetiš-
kesnius prekybos centrų architektūrinius sprendimus: 
„Neseniai Kauno architektų taryboje buvo svarstytas 

prekybos centro „Mega“ Kaune (užsakovas „Senukai“) 
rekonstrukcijos projektas. Čia savo mintis išsakė prof. 
Rolandas Palekas. Mane maloniai nustebino, kad tokio 
lygio architektas imasi projektuoti komercinį pastatą, 
ypač tada, kai užsakovas gana įnoringas ir jo mąstymą 
labai sunku pakreipti moderniąja kryptimi. Prof. R. Pa-
lekas padarė tokį neįtikėtinai gražų sprendimą – dabar 
tas prekybos centras bus šis tas visai nauja: paprastas, 
modernus, labai santūrus, visiškai ne toks, koks atrodė 
iki šiol, – kažkokia kakofonija.“ O iš savo darbų, labiau-
siai pasisekusių architektūrine prasme, architektas G. 
Jurevičius paminėjo jau anksčiau savo suprojektuotą 
nedidelį prekybos centrą NIC, Kaune, Pramonės pros-
pekte, liko patenkintas Kauno „Akropolio“ automobilių 
aikštelės sprendimu, kuris yra ne tik architektų, bet ir 
transportininkų, tokių kaip Gediminas Šinkūnas, nuo-
pelnas, jo manymu, pavykęs yra ir Klaipėdos „Akropolis“. 
Žinoma, pašnekovas pripažino, kad dėl greito prekybos 
centrų projektavimo tempo gal ir ne visais atvejais buvo 
priimti tinkamiausi sprendimai, ne visada pavykdavo iš-
vengti klaidų.

PASIKEITė NE į gERA
„Prekybos centras yra gyvas organizmas. Tai – miestas 
mieste, kuriame nuomininkai keičiasi kas 3–5 metus: kaž-
kas bankrutuoja, kažkas pritraukia naują prekių ženklą“, –  
teigia su ne vienu prekybos centro projektu tiek Lietu-
voje, tiek ir kitose šalyse dirbęs architektas Valerijus Star-
kovskis. Šis architektas – Vilniaus, Kauno ir Šiaulių „Akro-
polių“ interjero autorius, Šiaulių prekybos centro „Tilžė“ 
kūrėjas. Vienas naujausių jo darbų – Panevėžio prekybos 
centro „Babilonas I“ rekonstrukcijos projektas.

Lygindamas tai, kas buvo prieš dešimtmetį, su dabartimi 
V. Starkovskis liūdnai konstatuoja, kad, nepaisant naujų 
technologijų ir medžiagų, dabar investuotojų požiūris į 
prekybos centrus pasikeitė ir ne į gera.

„XXI a. pirmąjį dešimtmetį buvo juntamas tiek investuo-
tojų, tiek architektų troškimas bendrai sukurti ką nors 
ypatinga, išbandyti naujoves. Tada visi jautė kūrybinį 
alkį ir dirbo kaip komanda. Kai 2000 m. atsirado pirmasis 
Vilniaus „Akropolis“, buvo labai stiprus visų noras įrodyti, 
kad mes galime padaryti ne prasčiau negu kitur. O dabar 
viskas paprastėja. Investuotojai įsigudrino nebeinves-
tuoti daug į objektus“, – pastebėjo architektas.

V.  Starkovskis prisiminė, kad tuomet, kai Lietuvoje tik 
pradėjo rastis pirmieji prekybos centrai, architektai va-
žiuodavo į Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Čekiją ir kitas šalis 
mokytis, stebėti, kaip tokie objektai atrodo ten, ir bandyti 
tą patį atkartoti Lietuvoje.

„Tada savo didele iniciatyva ir nuoširdumu sugebėjome 
įgyvendinti tai, kas galbūt ir prilygo vakarietiškiems stan-
dartams. O tai, kas vyksta dabar, pavadinčiau vienu žodžiu –  
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„Lenkija“. Dabar niekam neberūpi nei statybos kokybė, 
nei medžiagos – jos dažniausiai būna ukrainietiškos, 
lenkiškos, čekiškos, bet tikrai ne inovatyvios. Dabar ar-
chitektams tenka kautis dėl kiekvieno varžto, kiekvie-
nos vinies ar apdailos medžiagos lopinėlio“, – pasakojo 
architektas.

Dabar mūsų prekybos centrai kokybe nusileidžia net ir 
Rytų šalių komerciniams objektams.

„Kuo toliau į rytus, tuo labiau žmonės vertina ilgalaikes 
medžiagas, pavyzdžiui, akmenį. Jokių plytelių, jokių imi-
tacijų, jokių akmens masių. Ten deda granitą, marmu-
rą. Lietuvoje kokybės prasme galėčiau išskirti pirmojo 
„Akropolio“ statybas. Tada vienas iš investuotojų buvo 
Mindaugas Marcinkevičius – labai logiškai mąstantis 
žmogus. Jis sakydavo: „Mes nedarysime padirbinių, 
naudosime tik tikras, geras medžiagas.“ Iki šios dienos 
tas Vilniaus „Akropolis“, nesuprantama, kodėl, yra unika-
lus“, – stebėjosi V. Starkovskis.

KORIdORIUOSE NELIEKA PRIEBLANdOS
Lygindamas anų ir šių laikų prekybos centrų interjerą 
V.  Starkovskis šypteli prisiminęs, kaip prieš dešimtmetį 
architektams atrodė svarbu, kad koridoriuose būtų prie-
blanda, o parduotuvių vitrinos ryškiai šviestų, vilioda-
mos užeiti į vidų ir visko geisti, viską pirkti. Todėl anais 
laikais prekybos centrų koridorių apšvietimas siekdavo 
vos 250–300 lux, o vitrinos akindavo net 1 000–1 200 lux 
stiprumo šviesa.

Dabar tendencijos keičiasi, nes keičiasi žmonių įpro-
čiai. Dabar žmonėms prekybos centruose būtinas ne-
mokamas belaidis interneto ryšys, galimybė atsisėsti 
hole ir visur ranka pasiekiama kava vienkartiniais puo-
deliais.

„Tai – tam tikri naujojo gyvenimo, naujojo suvokimo, 
naujojo „dolce vita“ (it. „saldaus gyvenimo“) segmentai. 
Todėl ten, kur yra galimybė, atsiranda šoninis apšvieti-
mas, zenitiniai švieslangiai“, – kalbėjo architektas.
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Prekybos centrų 
interjero tendencijos 

keičiasi kas dešimtmetį ar net kas 
penkmetį. Dabar čia nebestatomi kaimai po stogu, kurie 
anuomet, anot pašnekovo, atrodė tikros technologinės 
naujovės. Visiškai skiriasi prekybos centrų viešojo maiti-
nimo zonos: kavinių, restoranų vidus tampa šiuolaikišku, 
maloniu ir patogiu klientui.

Skirtumą tarp to, kokie prekybos centrai buvo prieš de-
šimtmetį ir kokie jie yra dabar, netrukus pajus panevė-
žiečiai. Prekybos centro „Babilonas I“ išvaizda po rekons-
trukcijos, palyginti su tuo, kas buvo prieš tai, turėtų skirtis 
kaip diena ir naktis.

„Ten viskas griaunama, išvaloma, visos senovės liekanos –  
šiaudai ir moliai – negailestingai išgramdomos ir išmeta-
mos. Neliks absoliučiai jokio kičo! Tai bus normalus euro-
pinio lygio prekybos centras. Nors Panevėžys yra šiauri-
nėje Lietuvoje, periferijoje, bet ir jo gyventojai turi teisę 
turėti normalų prekybos centrą su gražiais šiuolaikiškais 
fasadais“, – sakė architektas.

Architektams pavyko in-
vestuotojus įtikinti prekybos 

centro „Babilonas I“ fasadui naudoti 
inovatyvias medžiagas, tokias kaip beto-

nas „Fibre C“ ir aliuminio lamelės „fShape“. Taip 
pat šiame prekybos centre daug dėmesio bus skirta ap-
švietimui. Iš UAB „Gaudrė“ tiekiamų 3 km juostinių švies-
tuvų čia bus suformuotas specialus apšvietimo raštas ir 
visi koridoriai turės aštrią, aktyvią dominantę.

SPECIfINIAI REIKALAVIMAI, 
KELIAMI PREKYBOS CENTRŲ gRINdIMS
Akivaizdu, kad grindys – intensyviausiai naudojama pa-
talpos dalis, nes joms tenka didelės apkrovos ir žmonių 
srautai. Prekybos centrams papratai taikomi specifiniai 
reikalavimai: modulumas, dizainas, greita galimybė pa-
keisti dangas, ypač didelis atsparumas. 

Atsižvelgiant į visuomeninių pastatų paskirtį, apkrovas, 
taikomi skirtingi reikalavimai. Parenkama individuali, 
būtent tam objektui pritaikyta grindų danga. Gydymo 
įstaigose prioritetas teikiamas grindų dangų kokybei, 
higieniškumui, priežiūrai; mokymosi įstaigose svarbu 
didelis dangos atsparumas bei akustika; maisto pramo-
nės objektuose – neslidžios dangos; prekybos centruose 
svarbų vaidmenį atlieka dizainas ir modulumas, dangos 
turi būti atsparios ir suteikti pastatui išskirtinumo.

Prekybos centrams puikiai tinka „Tarkett Luxury Vinyl Ti-
les“ tipo modulinės vinilinės grindų dangos.
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Jos išsiskiria puikiomis eksploatacinėmis savybėmis, 
lankstumu bei prabangaus dizaino išvaizda. Kolekcija, 
gaminama plytelėmis ir lentomis, puikiai tinka ir kitos 
komercinės paskirties patalpoms, pavyzdžiui, krautu-
vėms ir parduotuvėms, svetingumo paslaugų teikimo 
įmonėms, biurams ir gyvenamiesiems plotams. Nauja 
modulinių lentelių kolekcija „ID Inspiration Click“ sutei-
kia produktui modulumo: lengvas įrengimas ir moduli-
niai sprendiniai suteikia galimybę pasikeisti ir atsinaujin-
ti, kai tik to reikia.

Dideliems mažmeninės prekybos tinklams renkantis 
dangas dizainas nėra pagrindinis kriterijus, todėl dažnai 
siūlomos ypač atsparios, homogeninė IQ kokybės, vinili-
nės grindų dangos. Didelis spalvų ir raštų asortimentas 
sukuria aplinką ir valdo pirkėjų srautus. „Tarkett“ spren-
diniai turi ir ilgalaikę vertę, nes yra lengvai įrengiami, 

valomi ir prižiūrimi, kad prastova būtų kuo trumpesnė ir 
mažesnės naudojimo laikotarpio išlaidos.

Svarbu tinkamai nustatyti galimą dangos dėvėjimo in-
tensyvumą, gerai apskaičiuoti planuojamas apkrovas ar 
žmonių srautus. Nėra „gerų“ ar „blogų“ dangų, svarbiau-
sia – tinkamai jas parinkti pagal naudojimo paskirtį.

„Tarkett“ grindų dangos išsiskiria puikiomis eksploataci-
nėmis ypatybėmis, lankstumu bei prabangaus dizaino 
išvaizda. Aukščiausios kokybės IQ homogeninės dangos 
suklotos Vilniaus oro uoste. Vilniaus „Akropolio“ parduo-
tuvėje „Kotryna“ įrengtos heterogeninės „Tapiflex Excel-
lence 65“ dangos. Modulinių vinilinių lentelių „ID Inspi-
ration“ projektas įgyvendintas mažmeninės prekybos 
tinkle „Lingerie“ Lenkijoje, prekybos centre „Tasku I.L.U“ 
Estijoje.
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ERdVėS NERIBOJANTI APSAUgA NUO gAISRO 
Architektų, projektuojančių visuomeninės paskirties pasta-
tus, taip pat ir tokius, kaip prekybos centrai su po jais esan-
čiais garažais, erdvinių sumanymų įgyvendinimą labai ribo-
ja gaisrinės saugos aktai. Kokias galimybes projektuotojams 
atveria naujos gaisrinės saugos technologijos, pasakoja 
įmonės „FOGO“ gaisrinės saugos inžinierius Martynas Ma-
tulevičius, šiuo metu atliekantis antro pagal dydį pasaulyje 
prekybos centro „Avia-Park“ gaisrinės saugos auditą.

Prekybos centrai (PC) – gaisrinės saugos atžvilgiu su-
dėtingi ir pavojingi statiniai, kur ugnis ir dūmai greitai 
plinta, o dėl nemažo centrą lankančių žmonių skaičiaus 
evakuacija ypač sudėtinga. Norint sukurti plačias erdves, 
svarbu suvaldyti nuodingus gaisro dūmus. Tam šiuolaiki-
niuose PC naudojamos kombinuotos viršslėgio ir mecha-
ninės bei gravitacinės dūmų šalinimo sistemos. Kompiu-
teriniais modeliavimo metodais kuriamos koncepcijos 
leidžia suvaldyti aukštų temperatūrų susidarymą užda-
roje erdvėje, saugo besievakuojančius žmones ir sudaro 
saugias darbo sąlygas ugniagesiams gelbėtojams.

Tačiau nereikia pamiršti, kad tai susiję ir su pasyvios gais-
rinės saugos sistemų projektavimu, o ypač su tokių sis-
temų įrengimu. Priešgaisrinės sienos turi būti įrengtos 
tinkamai, visos linijinės, temperatūrinės siūlės ir inžine-
rinių komunikacijų kertamos angos sandarinamos profe-
sionalų naudojamomis sertifikuotomis sistemomis, o ne 
šiaip „raudonomis putomis“.

Ilgą laiką statybos inžinieriai stengėsi išspręsti tarpo tarp 
perdangos ir fasado (arba sienos ir fasado) priešgaisrinio 
sandarumo problemą. Dabar toks sprendinys yra: specialia 
kieta priešgaisrine vata sandarinta anga užpurškiama tam 
skirta išsipučiančia pasta „Hilti CFS-SP-WB“. O tokia naujovė 
Lietuvoje, kaip berėmės priešgaisrinio stiklo pertvaros su 
durimis („Promaglass“), ne tik padeda įgyvendinti drąsiau-
sias architektų idėjas, bet ir užtikrina aukščiausią saugumo 

lygį. Šie sprendimai architektams 
leidžia įgyvendinant savo vizijas ir 
prekybos centruose, ir išsaugant 
istorinį paveldą Kultūros vertybių 
apsaugos departamento (KVAD) 
saugomuose statiniuose.

Tenka atkreipti dėmesį, kad 
dažnai pamirštama apsaugoti 
požemines automobilių saugy-
klas tranzitu kertančius elektros 
kabelius. Pagal galiojančius tei-
sės aktus jie turi būti apsaugoti 
EI 45 atsparumo ugniai kons-
trukcijomis. Šiuo metu ergonomiškiausias sertifikuotas 
sprendimas yra kalcio silikato plokštės „Promatect-L500“.

Visuotinėje inovacijų aplinkoje požeminėse automobilių 
saugyklose pamažu lyderio pozicijas užima JET FAN srau-
tinė vėdinimo ir dūmų šalinimo technologija. Sistema yra 
tokia efektyvi neaukštose garažo erdvėse, kad gerai įver-
tinus aplinkybes atitinkamais atvejais nebereikia įrengti 
gaisro gesinimo sistemos. Pritaikant JET FAN beortakę 
vėdinimo ir dūmų šalinimo technologiją, toksiniai dūmai 
šalinami taip greitai, kad nekyla pavojus nei žmonėms, 
nei statinio konstrukcijoms. Ugniagesiai gelbėtojai šią 
sistemą išties giria, nes jai esant gaisras užgesinamas 
bent triskart greičiau nei erdvėje, kur dūmai šalinami per 
ortakius. Didžiausią patirtį šios sistemos projektavimo 
srityje turi įmonė UAB „Poliprojektas“.

Projektuojant šiuolaikinius prekybos centrus, pasitelkia-
mi sudėtingi gaisrinės saugos skaičiavimai, kompiuteri-
niai gaisrų modeliavimai. Tačiau pastaruoju metu šiais 
projektavimo metodais dažnai piktnaudžiaujama, tapo 
paranku atsisakyti gyvybiškai statiniui svarbių, bet bran-
gių saugos sprendinių. Taip būti neturėtų, neseniai įvy-
kusios statybinės tragedijos daugiau pasikartoti negali.

mArtYnAs mAtuleVičius,
įmonės „FOGO“ gaisrinės 
saugos inžinierius
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UŽBURTAS RATAS
UAB „Inspecta“ Statybos techninės priežiūros grupės va-
dovas Valdas Kuckailis neretai susiduria tiek su prekybos 
centrų projektuotojų, tiek su rangovų, tiek ir su užsakovų 
neišmanymu, nežinojimu, kokie yra normatyviniai doku-
mentai ir kaip juos tinkamai taikyti.

Techninės specifikacijos labai dažnai parengiamos neko-
kybiškai. Jose klaidingai nurodomi gaminiai, jų kokybės 
kriterijai bei leistini nuokrypiai. Be to, neretai projektuo-
tojai laikančiųjų metalo konstrukcijų technines specifi-

kacijas, kuriomis vadovaujantis toliau vykdoma gamyba, 
parengia neišsamiai ir net naudodami ne tuos norminius 
dokumentus.

„Atsiranda užburtas ratas: parengiama netinkama tech-
ninė specifikacija ir metalo darbų rangovas įgyja teisę 
improvizuoti, kaip jam atrodo patogiausia. Todėl, jeigu 
tai laikančiosios konstrukcijos, gresia griūtys, o jeigu tai 
nekokybiškos sienų atitvarinės arba izoliacinės medžia-
gos, padidėja šilumos nuostoliai“, – įspėjo UAB „Inspecta“ 
Statybos techninės priežiūros grupės vadovas.

w w w. s t a k i . l t

Didžiausias ąžuolinių 
grindų pasirinkimas:
	parketlentės;
	grindinės lentos;
	„top-lag“ grindys.

Tvirtos, ilgalaikės, akį traukianti 
apdaila ir išskirtinės spalvos!

gRINdYS „LITUBEL STAKI PARKET“ – PRABANgA IR ELEgANCIJA JŪSŲ NAMAMS!

uAB „Plankmara“, Gamyklos adresas: Užusalių k., LT-55333 Jonavos r., mob. +370 614 80 016, el. p. info@staki.lt
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YRA IR UŽSAKOVŲ KALTėS
Nuolat dalyvaujantis statybos procesuose V. Kuckailis ne-
galėjo išskirti, kas labiausiai lemia statybų broką. Prie to 
esą prisideda visi po truputį. Dalis kaltės tenka ir tiems 
užsakovams, kurie yra orientuoti tik į mažiausią kainą, 
o ne į protingą kainos ir kokybės santykį. Pašnekovas 
mano, kad broko sumažėtų, jeigu statybose dirbtų ge-
riausi specialistai: pradedant projektuotojais, medžiagų 
tiekėjais, rangovais, baigiant techniniais prižiūrėtojais.

„Prieš keletą dienų apsilankęs viename objekte labai 
nustebau, kai rangovas pirmą kartą išgirdo, kad dar-
bus gali pradėti vykdyti tik patvirtinus techninio pro-
jekto technines specifikacijas ir darbo projekto darbo 
brėžinius. Kai nežinoma net apie aktualius norminius 
dokumentus, apie kokią rangovo kvalifikaciją galima 
kalbėti? – pateikė pavyzdį pašnekovas ir čia pat prisi-
minė kitą nuostabą sukėlusį reiškinį. – Neseniai teko 
stebėti, kaip projektavimo darbų vadovas visiškai ne-
kontroliavo darbų kokybės. Pasirodo, projektavimo 
darbus atlikusi organizacija konkursą laimėjo, nes pa-
siūlė mažiausią kainą ir specialistus pasirinko atsitik-
tinai. Todėl projektuotojas braižydavo tai, ką liepdavo 
rangovas.“

SKIRIASI POŽIŪRIS
Užsakovų požiūris į techninę priežiūrą, kaip pastebėjo 
V. Kuckailis, neretai priklauso nuo to, kas objektą užsakė –  
Lietuvos ar užsienio įmonė. Kitų šalių užsakovai projek-
to parengimo kokybei ir išnagrinėjimui prieš pradedant 
darbus skiria gerokai daugiau dėmesio.

Net ir Lietuvos statytojai techninę priežiūrą vertina 
skirtingai: dažniausiai tie, kurie stato objektus savo rei-
kmėms, gerokai daugiau dėmesio skiria kainos ir koky-
bės santykiui, labiau domisi projektavimo ir statybos 
darbų eiga.

„To negaliu pasakyti apie dalį nekilnojamojo turto plėto-
tojų, kurių požiūris ir principai visiškai nesikeičia: pastaty-
siu kaip galima pigiau, o techninė priežiūra tik trukdo ir 
yra nereikalinga, o jeigu būtina, tai tik kaip galima piges-
nė ir formali“, – atskleidė specialistas.

PATARIMAI UŽSAKOVAMS
Prekybos centrų užsakovams, norintiems, kad objektas 
būtų pastatytas kokybiškai, V. Kuckailis patarė dar staty-
bų metu pasirinkti profesionalius techninius konsultan-
tus. Jie galėtų per visas statybas prižiūrėti, kaip vyksta 
darbai techniniu požiūriu.

Statinį būtina detaliai išnagrinėti kaip visumą. Reikia at-
kreipti dėmesį į technologijas, nes nuo jų turėtų ir prasidė-
ti projektas. Taip pat svarbu atidžiai pasirinkti medžiagas, 
susipažinti su jų gamintojų ir tiekėjų galimybėmis į Lietu-
vos rinką pateikti kokybiškus ir sertifikuotus produktus.

V. Kuckailis patarė atsižvelgti ir į projektuotojų bei rangovų 
patirtį, kvalifikaciją, įvertinti objektus, su kuriais jie anks-
čiau dirbo, įsiklausyti į buvusių užsakovų atsiliepimus.

Taip pat būtina išsinagrinėti ir įvertinti eksploatacines išlai-
das, kokios jos būtų esant konkrečiai statinio konstrukcijai 
ir konfigūracijai, naudojamų medžiagų kompozicijai.  
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Pagrindinis prekybos erdvės apšvietimo tikslas – padidinti vizualinio komforto 
jausmą, prisidedantį prie vartotojo apsisprendimo pirkti. Šis veiksnys tinka tiek 
dideliems prekybos centrams, tiek prabangos prekių ar nišinėms parduotuvėms.

PREKYBOS ERdVIŲ 
APŠVIETIMAS PATRAUKIA

PIRKėJŲ dėMESį
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Prekybos erdvių apšvietimas atlieka daug svarbių funkcijų: 
tinkamas apšvietimas kuria jaukią atmosferą, kryptingai 
orientuoja pirkėjus prekybos erdvėse, suteikia akcentus bei 
išskirtinumą eksponuojamoms prekėms, išryškina parduo-
tuvių ir prekybos tinklų pavadinimus, prekių ženklus. Dirbti-
nis apšvietimas, kaip teatrinių efektų visuma, yra nepapras-
tai efektyvi priemonė, padidinanti pardavimus. Ją taiko ne 
tik prabangos prekių ir specializuotos parduotuvės, bet ir 
didieji prekybos centrai. Dirbtinis apšvietimas, harmoningai 
integruotas į bendrą prekybos erdvių architektūrą, aktyviai 
patraukia pirkėjų dėmesį ir didina žmonių apsilankymą pre-
kybos vietose, pailgina jų praleidimo parduotuvėse laiką ir 
skatina vartotojų aktyvumą.

Dirbtinis apšvietimas sudaro ir didžiąją dalį prekybininkų 
išlaidų, t. y. ≥ 25 % bendro energijos suvartojimo maisto 
prekybos vietose ir ne mažiau nei 62 % kitos paskirties 
prekybos vietose. Taigi apšvietimo koncepcijoje labai 
svarbi tampa ne tik vizualinė ir emocinė apšvietimo pa-
skirtis, bet ir racionalusis projektavimo aspektas – ener-
giją taupantys sprendimai, apšvietimo įrangos kokybė, 
patikimumas, priežiūros išlaidos bei tinkamas apšvietimo 
įrangos pozicionavimas prekybos plotuose. 

Patogus apšvietimo valdymas, kuriuo išsiskiria UAB 
„Gaudrė“ sprendimai, taip pat nelieka pamirštas.

„Čia gimsta užduotis specialistams, su kuria puikiai su-
sitvarko mūsų įmonės apšvietimo profesionalai. Preky-
bos objektų apšvietimo projektavimui reikia patirties, o 
jos įgyjama dirbant su tokiais projektais – mes galime 
tai pasiūlyti. 

Atlikdami darbus remiamės šiuolaikinėmis techno-
logijomis ir aukštais kokybės reikalavimais, o kai pri-
sideda išskirtinis šviestuvų dizainas ir daugiau kaip 
20-ies metų ekspertų patirtis, tai tampa pagrindu, 
siekiant tobulo apšvietimo sprendimo visoms veiklos 
sritims“, – sako UAB „Gaudrė“ direktorius Vladislavas 
Mickevičius.

„Gaudrė“ ne tik įgyvendina apšvietimo projektus, bet ir 
pati juos kuria. Puikaus įgyvendinimo pavyzdys – par-
duotuvių „Emporio Armani“ apšvietimo projektai Vilniu-
je, Rygoje, Taline ir kituose miestuose. Apšvietimo spren-
dimai įgyvendinti pagal parduotuvių „Emporio Armani“ 
įrengimo koncepciją: panaudoti specialiai šiam projektui 
gaminti įleidžiami į lubas berėmiai apšvietimo kanalai, 
kuriuose integruoti šviestuvai, vėdinimo sistema bei ava-
rinis apšvietimas.

„Kurdami ir gamindami šviestuvus, ypatingą dėmesį ski-
riame jų kokybei ir dizainui. Šiuolaikinio dizaino sprendi-
mai, išsiskiriantys subtiliomis formomis ir tvirta techno-
logine argumentacija, kreipia mūsų mintis minimalizmo 
link. Inovacijos ir išskirtinė specializacija apšvietimo sri-
tyje visada buvo mūsų varomoji jėga. Siekiame įgyven-
dinti modernius apšvietimo sprendimus, maksimaliai 
atitinkančius klientų poreikius, ir, regis, mums tai puikiai 
sekasi“, – teigia V. Mickevičius.  
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Dirbtinis apšvietimas, 
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prekybos erdvių architektūrą, 
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ir didina žmonių apsilankymą 
prekybos vietose, pailgina jų 
praleidimo parduotuvėse laiką ir 
skatina vartotojų aktyvumą.
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Teatras prasideda nuo drabužinės, o apsilankymas viešo-
se įstaigose, prekybos ir verslo centruose – nuo automo-
bilių aikštelės. Patogi aikštelė yra tarsi geras durininkas, 
nuo kurio priklauso, ar klientas jausis sutiktas maloniai.

IŠMANIOSIOS SISTEMOS
AUTOMOBILIŲ AIKŠTELėSE: 
patoguMas, ekonoMiJa, tiksluMas

Lietuvos išmaniųjų inžine-
rinių sprendimų bendrovė 
„Fima“ siūlo visą automo-
bilių statymo sprendimų 
asortimentą: nuo įvažia-
vimo kontrolės bei lanks-
čių valdymo ir mokėjimo 
sistemų iki automobilio 

pastatymo pagalbos (angl. parking guidance) sistemų. 
„Mums svarbu ne parduoti atskirus daviklius, bet parink-
ti kiekvienam konkrečiam atvejui tinkamą sprendinį. Jį 
parenkame remdamiesi partnerių sukaupta patirtimi“, 
– tvirtina „Fimos“ Sprendimų departamento direktorius 
Rokas Šlekys.

Įmonė bendradarbiauja su pasauline stovėjimo aikštelių 
sprendimų lydere – šveicarų bendrove „Schick Electro-
nic“. Ši partnerystė leidžia „Fimai“ pasiūlyti ir automobi-
lių aikštelėse įrengti „žaliąsias“ sistemas, kurios padeda 
sumažinti aplinkos taršą, efektyviai nukreipdamos vai-
ruotojus į laisvas stovėjimo vietas. „Schick Electronic“ 
yra sukūrusi ir patentavusi unikalią automobilių aikštelių 

sistemą, kuri skaičiuoja laisvas stovėjimo vietas ir nukrei-
pia vairuotojus tiesiai į jas. „Mes su partneriu, kuris per  
40 veiklos metų įrengė per 400 tūkst. automobilių staty-
mo vietų visuose pasaulio žemynuose, išskyrus Antarkti-
dą, siūlome, kaip organizuoti eismą stovėjimo aikštelėse, 
kaip jas suprojektuoti, kad nebūtų spūsčių, ir žmonės 
kuo greičiau sugebėtų pasistatyti automobilį. 

„Fimos“ specialistai teikia konsultacijas automobilių 
aikštelės optimizavimo klausimais, sukuriant iki 20 % 
papildomų vietų, palyginti su įprastomis automobilių 
stovėjimo aikštelėmis“, – akcentavo R.  Šlekys. Pasak jo, 
„Schick Electronic“ sukurta automobilio statymo palydos 
sistema yra efektyviausia, kai aikštelės užimtumas būna 
didesnis nei 70 %. Tada visos populiariausios vietos būna 
užimtos, tačiau žmonės vis tiek į jas važiuoja ir ieško, 
kur galėtų pasistatyti automobilį. Taip gaištamas laikas, 
vyksta intensyvus klientams trukdantis judėjimas. Paly-
dos sistema pasako, kur važiuoti ir kaip greičiausiai rasti 
vietą. Ji niekada neves automobilio ten, kur vietos nėra. 
Taip pat sistema naudinga ir esant mažesniam aikštelės 
užimtumui, nes gali padėti taupyti priežiūros išlaidas. 

rokAs ŠlekYs,
bendrovės „Fima“ Sprendimų 
departamento direktorius
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Pavyzdžiui, jeigu aikštelės užimtumas mažas, iš pradžių 
sistema vis tiek nukreipia vairuotojus tik į vieną zoną ar 
aikštelės aukštą, kol visos vietos užsipildo. Taip sutaupo-
ma apšvietimui ir vėdinimui. Suskaičiuota, kad ši sistema 
vairuotojams automobilio statymo laiką leidžia sutrum-
pinti net penktadaliu, tad sumažinamas ir išmetamų ter-
šalų kiekis.

Modernūs stovėjimo aikštelės sprendimai paprastai 
diegiami aikštelėse, kuriose telpa nuo 300 automobilių. 
Mažiausioje aikštelėje, kurioje įdiegta sistema „Schick 
Electronics“, yra 24 vietos, didžiausioje – 6 000. Jei kelia-
aukštės aikštelės architektūra sudėtinga, yra daug po-
sūkių, vaizdą užstojančių kolonų, tada net ir nedidelėse 
aikštelėse tokie sprendimai naudingi. „Fimos“ specialistai 
visada prieš teikdami pasiūlymus apžiūri esamą ar būsi-
mą aikštelę, išsiaiškina, kokie yra poreikiai, ir tik tada siūlo 
sprendimą. 

Bendradarbiaudama su šveicarų bendrove „Schick 
Electronics“ „Fima“ yra įrengusi modernią automobilių 
srautų valdymo sistemą šiuolaikiniame laisvalaikio ir 
prekybos centre „Panorama“ Vilniuje. „Tai pirmoji ir kol 
kas vienintelė tokio tikslumo ir kokybės automobilių 
aikštelė Baltijos šalyse, realiuoju laiku rodanti padėtį 
aikštelėje ir pateikianti labai tikslią informaciją, nes 
kiekviena automobilio vieta sistemos „tikrinama“ du 
kartus per sekundę. 

Džiaugiamės, kad naujausią transporto srautų valdymo 
sprendimą pritaikėme būtent „Panoramoje“ – ji tapo po-
puliaria susitikimų vieta, tad efektyvus automobilių val-
dymas čia itin aktualus, – sako „Fimos“ Sprendimų depar-
tamento direktorius R. Šlekys. – „Panoramos“ aikštelė yra 
didžiausia ir iš pirmo žvilgsnio labai paini. Bet, nepaisant 
to, ten automobilį pastatyti labai lengva ir tai padaryti 
galima tikrai greitai.“ Rūpinantis geromis sąlygomis, vie-
noje didžiausių Baltijos šalyse 60 tūkst. m2 ploto požemi-
nėje automobilių aikštelėje veikia vėdinimo bei automo-
bilių išmetamųjų dujų šalinimo sistemos, už automobilių 
saugumą atsako apsaugos darbuotojai, įrengtos vaizdo 
stebėjimo kameros. 

Artimiausiu metu išmaniųjų inžinerinių sprendimų  
bendrovės „Fima“ patronuojamoji įmonė „Fima BR“ Bal-
tarusijoje diegs „Schick Electronics“ sistemas viename di-
džiausių Minske statomų sporto ir poilsio kompleksų.  33

Mums svarbu ne parduoti 
atskirus daviklius, bet parinkti 
kiekvienam konkrečiam 
atvejui tinkamą sprendinį. 
Jį parenkame remdamiesi 
partnerių sukaupta patirtimi.
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giedrė balčiūtė

Lietuviškos įmonės sėkmingai projek-
tuoja ir stato prekybos centrus ne tik Lietuvoje, bet ir 

gretimose šalyse. Apie dešimt komercinės paskirties objektų, daugiau-
sia – prekybos centrų, Baltarusijoje pastatė lietuviškos kontroliuojančiosios 
bendrovės „Capital City group“ įmonės. Kurį laiką šios įmonės Baltarusijoje 
komercinius objektus tik projektuodavo ir statydavo vietiniams užsakovams. 
Tačiau pernai gretimoje šalyje duris atvėrė prekybos centras „Bonus“, kurį 
kontroliuojančiosios bendrovės įmonės ne tik projektavo, statė, bet ir buvo 
atsakingos už jo valdymą bei priežiūrą.

LIETUVIŠKAS PREKYBOS 
CENTRAS – VIENAS 
gRAŽIAUSIŲ MINSKE

NEATROdO BALTARUSIŠKAI
Prekybos centrą „Bonus“ baltarusių žiniasklaida vadina 
vienu gražiausių ir moderniausių Minske.

„Prekybos centrą suprojektavo lietuvių įmonė UAB „City 
Projects“, priklausanti kontroliuojančiajai bendrovei 
„Capital City Group“, kuri taip pat iš dalies ir finansavo 
projektą. Taigi galima buvo tikėtis, kad „Bonus“ atitiks, 
kad ir ne europietišką, bet bent jau Baltijos šalių koky-
bę. Ir viltys išsipildė“, – rašė baltarusių interneto portalas 
„blizko.by“.

Kontroliuojančiosios bendrovės „Capital City Group“ ge-
neralinis direktorius Mindaugas Zaremba sutinka, kad 
šis prekybos centras turi daugiau europinių bruožų, o ne 
sunkiai apibūdinamo baltarusiško savotiškumo.

„Bonus“ vertinamas kaip vienas gražesnių Minsko preky-
bos centrų – tiek dėl interjero, tiek dėl eksterjero. Iš tikrųjų 
mes su architektais nemažai padirbėjome, į grožį investa-
vome. Ir iš atsiliepimų girdime, ir patys jaučiame, kad tai 
yra jaukus, estetiškas prekybos centras, gal net šiek tiek 
per geras miegamajam rajonui“, – pripažino M. Zaremba.
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IŠKILO dIdŽIULIAME MIKRORAJONE
Apie 2 mln. gyventojų turinčioje Baltarusijos sostinėje 
Minske, kaip ir Vilniuje, prabangesni prekybos centrai 
statomi centre, o gyvenamuosiuose rajonuose – viduti-
nės klasės.

„Bonus“ iškilo viename didžiausių Minsko mikrorajo-
nų Kamennaja gorka. Šis yra gana naujas, šiuo metu 
jame labai intensyviai vyksta statybos. Skaičiuojama, 
kad šiame rajone gyvena per 400 tūkst. žmonių. Tai-
gi prekybos centro poreikis šiame rajone buvo išties 
didelis.

„Mūsų prekybos centras tame rajone atsirado vienas pir-
mųjų. Kai mes jį pradėjome statyti, investuotojų ten dar 
nebuvo. O dabar didelius ir vidutinius prekybos centrus 
ten jau pradėjo statyti ir kiti investuotojai“, – pasakojo ge-
neralinis direktorius.

YRA IR SLENKANTIS TAKAS
M. Zarembos teigimu, nors „Bonus“ vertinamas kaip gy-
venamojo kvartalo prekybos centras, jo tikslinė klientų 
grupė apima ne tik vieno mikrorajono gyventojus, nes 
„Bonus“ stovi prie dviejų didelių gatvių. Taigi čia apsipirk-
ti užsuka ir nemažai pro šalį važiuojančių, kitur gyvenan-
čių žmonių.

 STATYBOS PRAdŽIOS dATA
2012 m. birželis

 ATIdARYMO dATA
2013 m. birželio 20 d.

 PROJEKTUOTOJAI, STATYTOJAI IR VALdYTOJAI
kontroliuojančioji bendrovė 
„Capital City Group“

 ARCHITEKTAI
UAB „City Projects“

 INVESTICIJOS į PREKYBOS CENTRą SUdARė
17 mln. JAV dolerių (apie 45 mln. litų)

 PROJEKTAVIMO IR STATYBOS dARBUS fINANSAVO
kontroliuojančiosios bendrovės „Capital City Group“ 
įmonė Baltijos šalių investicinė bendrovė (ИООО 
«Прибалтийская Инвестиционная Компания»)

 BENdRAS PREKYBOS CENTRO PLOTAS
13 300 m2

 BENdRAS MAISTO PREKIŲ PARdUOTUVėS PLOTAS
5 150 m2

 PASTATO AUKŠTŲ SKAIčIUS
2

 PREKYBOS CENTRE įSIKŪRUSIŲ 
     OPERATORIŲ SKAIčIUS

daugiau nei 50
 VIETŲ AUTOMOBILIAMS SKAIčIUS
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Apie nemažus „Bonus“ pirkėjų srautus liudija faktas, kad 
vien per tris pirmąsias darbo dienas šiame prekybos cen-
tre apsilankė 70 tūkst. Minsko gyventojų ir pirkiniams iš-
leido apie 1 mln. litų.

Šiuo metu prekybos centrą per dieną vidutiniškai aplan-
ko apie 15 tūkst. žmonių, o švenčių dienomis – neretai ir 
per 20 tūkst. pirkėjų.

Paklaustas, kuo lietuviškas prekybos centras ypatingas, 
pašnekovas sakė, kad nieko ypatingo, be įdomesnių 
architektūros ar dizaino sprendimų, nėra. Tai vidutinio 
dydžio prekybos centras, skirtas pagrindiniams mikrora-
jono gyventojų poreikiams tenkinti. Be didžiulės beveik 
visą pirmąjį aukštą užimančios maisto prekių parduotu-
vės „Rodnaja storona plius“, čia veikia dar per 40 įvairių 
parduotuvių, vaistinė, grožio salonas, bankų skyriai, kavi-
nės. Didžioji dalis nuomininkų yra įsikūrę antrajame pre-
kybos centro aukšte, į kurį galima patekti slenkančiu taku 
(o tai yra gana išskirtinis dalykas Minske) bei liftu.

SKIRTUMAI – NEŽYMŪS
Pasidomėjus, ar sudėtinga užsienio bendrovei statyti 
prekybos centrus Baltarusijoje, M. Zaremba sakė, kad šio-
je šalyje yra sukurtas gana palankus investicinis klimatas.

„Prieš kelerius metus Baltarusijoje atsirado investicinė 
programa, pagal kurią galima sudaryti investicinę sutartį 
su valstybe ir gauti investavimo sklypus. Palankios sąly-
gos pritraukė daug tiek vietinių, tiek užsienio investuoto-
jų. Šiuo metu investavimo sąlygos yra pakitusios, bet pati 
rinka diktuoja, kad Baltarusijoje vis dar yra tokių objektų 
paklausa“, – atskleidė pašnekovas.

Nors Baltarusija lietuviams atrodo kaip visiškai kitokia ša-
lis: su savomis taisyklėmis ir įstatymais, M. Zaremba sakė, 
kad statytojams arba projektuotojams ten nekeliama ko-
kių nors išskirtinių reikalavimų.

„Jaučiama skirtumų, pavyzdžiui, dar nuo sovietinių lai-
kų likę techniniai reikalavimai, bet sparčiai perimamos 
europinės normos. Tarp Baltarusijos ir Lietuvos ar kitos 
Europos dalies nėra labai didelio kontrasto“, – mano ge-
neralinis direktorius. 



PAgRINdINIAI PROJEKTO RėMėJAI

PROJEKTO PARTNERIAI

PROJEKTO INFORMACINIAI PARTNERIAI

Išsamesnės informacijos apie konkursą galima teirautis tel. +370 5 272 38 11.
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SAVIVALdYBIŲ 
INTEgRUOTOS TERITORIJOS:
PRIE MIESTŲ ATEITIES KŪRIMO
PRISIdėS IR STUdENTAI
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egidiJa lekavičienė

Žurnalas „Structum“, skelbdamas „Išmaniojo miesto“ konkursą, siekia skatinti 
glaudų statybų sektoriaus specialistų bendradarbiavimą nuo pat aukštosios 
mokyklos suolo, taigi konkurso „Išmanusis miestas“ dalyviai – aukštųjų mo-
kyklų architektūros, statybos, inžinerijos ir susijusių programų studentai – 
pateiks autoritetingai vertinimo komisijai savo vizijas ir sprendimus, kaip mo-
dernizuoti penkių didžiųjų savivaldybių – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio – tikslines teritorijas ar atskiras jų dalis. 

„Structum“ žurnale pristatysime visų penkių savivaldybių tarybų patvirtintas vadinamąsias integruotas teritorijas, kurias 
2014–2020 m. ES ir savivaldybių bei privačių investuotojų lėšomis planuojama atgaivinti ir išplėtoti pagal ateities miestų vi-
ziją. Būtent į šias teritorijas savu žvilgsniu pažvelgs ir „Išmaniojo miesto“ konkurse dalyvaujantys studentai. Šiame numeryje 
pristatome Vilniaus miesto integruotų teritorijų plėtros programą.

Pasak „Išmaniojo miesto“ konkurso komisijos nario garsaus architekto urbanisto Mindaugo Pakalnio, studentų atlikti darbai 
šia tema taip pat gali ir turi būti viešinami, o savivaldybėms tai gali būti naujų šiuolaikiško miesto idėjų šaltinis. 

TIKSLAS – dIdINTI gYVENAMOSIOS 
VIETOS PATRAUKLUMą 
2014–2020 m. tikslinė Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų parama planuojama penkiems didiesiems Lie-
tuvos miestams (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio). 

2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybė nutarimu  
Nr. 1482 patvirtino 2014–2020 m. Nacionalinės pažan-
gos programą (NPP). NPP 7 prioriteto „Regioninė plėtra“  
2 tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 1 uždavi-
nio „Spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vieto-
vėms) būdingas problemas – didinti jų konkurencingumą 



I Š M A N U S I S  M I E S TA S

39

Mi esto „išmanumą“ lemia 
daugybė veiksnių, tačiau 
svarbiausia – tokiame mieste 
turi būti malonu gyventi, gera 
kurti, fantazuoti, svajoti, mylėti 
ir auginti vaikus.

 – ričardas Malinauskas,
lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas

Informacinės technologijos da-
rosi neatsiejamos nuo mūsų bui-
ties, darbų, įprasto gyvenimo ri-
tmo, tad natūralu, kad ir į miesto 
infrastruktūros tvarkymą reikia 
pažvelgti „išmaniai“, sukurti są-
lygas, palengvinančias vietinės 
bendruomenės gyvenimą, nau-
dingas atvykstančiam turistui, 
prisidedančias prie ekonominio 
miesto klestėjimo, užtikrinančias 
ekologiškesnę aplinką. Mano, 
kaip Lietuvos savivaldybių asoci-
acijos prezidento, manymu, visi 

Lietuvos miestai pamažu tampa „išmanūs“, o jiems vadovau-
jantys žmonės dirba stengdamiesi, kad jų miestai taptų patrau-
klūs ir šiuolaikiški.

Koks turėtų būti „išmanusis miestas“? Miesto „išmanumą“ lemia 
daugybė veiksnių, tačiau svarbiausia – tokiame mieste turi būti 
malonu gyventi, gera kurti, fantazuoti, svajoti, mylėti ir auginti 
vaikus. Tai turėtų būti miestas, kuriame norisi gyventi su šeima. 

Jeigu prisimintume, kaip gyvenome prieš dešimtį metų, suprastume, 
kad ir Druskininkuose, ir Vilniuje, ir visuose kituose Lietuvos miestuo-
se gyvenimas pasikeitė: akivaizdžiai matoma pažanga, judėjimas į 
priekį. Nemažai reikalų galime sutvarkyti neišėję iš namų – pakanka 
interneto, o juk anksčiau tam būtų reikėję sugaišti nemažai laiko, 
laukti eilėse. Reikėtų šį pasikeitimą įvertinti – paslaugų patogumas 
ir operatyvumas sutaupo nemažai laiko. O juk laikas šiandien bran-
gus visiems. 

Kalbėdamas apie projektus noriu pasidžiaugti, kad labai dažnai 
Druskininkai minimi tarp tų miestų, kurie pirmieji ryžtasi išbandyti 
naujoves. Labai dažnai naujovės pasiteisina, o tai rodo, kad eina-
me tinkamu keliu, kad žmonėms naujovės yra reikalingos. Beveik 
kiekvienas naudojamės išmaniaisiais telefonais, tad Druskininkų 
kurorto svečių patogumui specialiai jiems yra sukurta programėlė 
„Smart Druskininkai“. Naudodamiesi šia programėle kurorto svečiai 
gali rasti lankytinus objektus, matyti vykstančius renginius, nusi-
pirkti nuolaidų paketus ar pasinaudoti nuolaidomis. Tai tik vienas 
pavyzdys – o juk visuose sektoriuose stengiamės tobulėti, rūpintis 
kurortu, jo gyventojais, turistais. Manau, kad taip yra ne tik Druski-
ninkuose, bet ir visos Lietuvos miestuose bei miesteliuose. 

Mano manymu, ateityje Lietuvos miestai modernės, o paslaugos 
bus teikiamos dar patogiau ir lengviau.  

Visi Lietuvos
miestai pamažu
tampa „išmanūs“

RIČARDAS MALINAUSKAS,
Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidentas
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ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinti jų 
ekonomikos augimą“ 7.2.1 uždavinio įgyvendi-
nimo kryptis yra „7.2.1.1 kompleksiškai plėtoti 
ir atnaujinti su problemomis susiduriančių pen-
kių didžiųjų miestų dalių viešąją infrastruktūrą 
(įskaitant viešųjų erdvių, urbanistinės infrastruk-
tūros plėtrą, apleistų teritorijų pritaikymą inves-
ticijoms) – didinti miestų investicinį patrauklu-
mą ir prisidėti prie jų tarptautinio konkurencin-
gumo didėjimo“ ir pagal kryptį numatyta taikyti 
teritorinės integruotos investicijos modelį. Šiam 
modeliui įgyvendinti penkių didžiųjų miestų sa-
vivaldybių tarybos priėmė sprendimus dėl tiks-
linės teritorijos pasirinkimo ir jos kompleksinio 
sutvarkymo, parengė (arba dar rengia) integruo-
tos teritorijos plėtros programas. 

Tikslinėse teritorijose planuojamos tokios prie-
monės: miestų traukos vietų sukūrimas  / at-
naujinimas; gyvenamųjų rajonų kompleksiškas 
atnaujinimas; rekreacinių teritorijų sukūrimas / 
atkūrimas; nenaudojamų objektų pritaikymas 
(konversija); bendruomenės inicijuojama vie-
tos plėtra.  
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Įvertinus 2007–2013 m. ES struk-
tūrinės paramos investicijų efekty-
vumą, pripažinta, kad nepagrįstai 
mažą paramą gavo didieji šalies 
miestai ir ypač Vilnius – pagrindi-
nis šalies ekonomikos variklis. Mi-
nėtuoju laikotarpiu Vilniaus mies-
to savivaldybė gavo 996 mln. litų 
ES paramos lėšų. Skaičiuojant ES 
struktūrinių fondų regioninių prie-
monių lėšas vienam gyventojui 
Lietuvoje teko 833 litai, o vienam 
vilniečiui – tik 169 litai paramos, 
t.  y. beveik penkis kartus mažiau 
nei vidutiniškai Lietuvoje. 

Planuojant ES struktūrinių fondų 
paramą 2014–2020 m. pripažinta, 

kad didinant didžiųjų miestų investicinį patrauklumą bus 
gerokai prisidėta prie jų ir visos šalies ekonominio augimo 
bei tarptautinio konkurencingumo ugdymo. Investicijos 
į miesto urbanistinę viešąją infrastruktūrą 2014–2020 m. 
laikotarpiu planuojamos apibrėžtoms investicinėms teri-
torijoms. Tikslinės teritorijos turi turėti du ryškius bruožus: 

rŪtA mAtonienė, 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Miesto plėtros 
departamento direktoriaus 
pavaduotoja, Plėtros 
planavimo skyriaus vedėja

a)  jose koncentruojasi įvairios socialinės, ekonomi-
nės, ekologinės ir kitos problemos; 

b)  jos turi gerą ekonominio ir urbanistinio augimo 
perspektyvą.

Vilnius išskyrė dvi pagrindines tikslines teritorijas: Šiauri-
nę ir Pietinę.

Šiaurinė tikslinė teritorija apima Šnipiškių seniūniją, 
vakarinę Žirmūnų seniūnijos dalį ir nedideles pietines 
Šeškinės, Žvėryno bei Verkių seniūnijų dalis. Tai 8,3 km2 
ploto teritorija, kurioje gyvena 39 tūkst. gyventojų. Joje 
išsidėsčiusi didelį augimo potencialą turinti naujojo 
daugiafunkcio Vilniaus centro dalis, yra didelės teritorijų 
konversijos galimybės, gyvenamųjų rajonų renovacijos, 
pramogų, sporto ir poilsio kompleksų formavimo ir gam-
tinės aplinkos pritaikymo aktyviam poilsiui galimybės. 
Teritorijoje aktualus Neries upės pakrančių ir Neries sen-
vagės bei mažesnių viešų erdvių pritaikymas aktyviam 
poilsiui, rekreacijai, dviratininkų ir pėsčiųjų reikmėms.

Pietinė tikslinė teritorija apima 8,9 km2 plotą ir jungia 
didžiąją Naujamiesčio seniūnijos dalį, šiaurines Naujinin-
kų ir Vilkpėdės seniūnijų dalis, pietines Lazdynų, Sena-
miesčio dalis ir nedidelę Rasų seniūnijos dalį (Markučių 
rajono dalį). Teritorijoje gyvena 40 tūkst. gyventojų. Jos 
specifi nis bruožas – apleistos, neefektyviai naudojamos 
pramonės ir komunalinio ūkio teritorijos bei dehumani-
zuota zona palei geležinkelį ir Kauno gatvę. Teritorijoje 
aktuali ikikarinio ir sovietinio laikotarpio gyvenamųjų 
namų kvartalų kompleksinė renovacija. Geležinkelio sto-
ties rajonui būdingas aukštas nusikalstamumas, didelis 
viešosios tvarkos pažeidimų skaičius.

2014–2020 M. VILNIAUS MIESTO INTEgRUOTŲ 
TERITORIJŲ PLėTROS PROgRAMOS PRIORITETAI

1.  Apleistų miesto teritorijų atnaujinimas, dau-
giafunkcių paslaugų centrų, gyventojų traukos 
zonų, urbanistinio augimo branduolių formavi-
mas.

2. Kompleksinis miesto rajonų (tikslinių teritorijų) 
atnaujinimas, konversija, darnios, tausojančios 
aplinkos formavimas.

3.  Švietimo, ugdymo, sveikatinimo, kultūrinių, glo-
bos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo netoly-
gumų mažinimas bei infrastruktūros efektyvumo 
didinimas.

4. Tausojanti, darni teritorijų plėtra, atsinaujinančių 
išteklių energetika, efektyvi susisiekimo, komuna-
linių paslaugų ir kita techninė infrastruktūra. 

5.  Solidari, kūrybiška ir aktyvi miesto bendruomenė, 
efektyvus valdymas.

VILNIAUS MIESTO 
INTEgRUOTŲ TERITORIJŲ 
PLėTROS PROgRAMA

40
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	Vilnius. Dešiniojo Neries kranto trimačio maketo ištrauka su plėtros perspektyvomis.

41



I š m a n u s I s  m I e s ta s

424242



I š m a n u s I s  m I e s ta s

43

Pamažu įsibėgėja žurnalo „Structum“ organizuojamas konkursas „Išmanusis 
miestas“. Spalio 3 d. VgTU Architektūros rūmuose įvyko techninės užduoties 
pristatymas visiems dalyviams.

KONKURSAS 
„IŠMANUSIS MIESTAS“: 
dALYVIŲ SUSITIKIMAS 

Dalyvių  susirinko tikrai gražus būrys: VGTU, KTU, VDU, 
VTDK architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų progra-
mų studentai kartu su dėstytojais projekto vadovais 
turėjo galimybę išgirsti techninės užduoties rengėjo 
„Baltic Engineers“ projekto vadovo Vismanto Jakučio 
pastebėjimus bei projekto užduoties patikslinimus.

Trumpus, bet naudingus pristatymus buvo paruošę ir 
visi konkurso rėmėjai – jų medžiagas ir sprendimus stu-
dentai galės panaudoti kurdami ateities miestą.

Nemažai iššūkių tenka nugalėti ne tik universitetams, for-
muojantiems komandas iš skirtingų specialybių studen-
tų, renkantis savivaldybių teritorijas, bet ir BIM mokymus 

jiems rengiančiai UAB „AGA CAD“. Nelengva suderinti 
skirtinguose miestuose esančių mišrių komandų porei-
kius su realiomis galimybėmis ir rasti visiems tinkamiau-
sius sprendimus.

Kitame žurnalo numeryje supažindinsime su koman-
domis ir jų pagrindinėmis idėjomis. Kuo nuoširdžiausiai 
linkime jiems kūrybinės sėkmės, energijos ir kantrybės. 
Dėkojame mokslo įstaigoms, nepabūgusioms šio iššū-
kio, ir, žinoma, visiems projekto rėmėjams, kurių nuolat 
daugėja.  

„Structum“ skaitytojams priminsime konkurso už-
duotį.  

	Projekto dalyvius sveikino žurnalo „Structum“ vyr. redaktorė Jurga Grigienė. 
 „Baltic Engineers“ projekto vadovas Vismantas Jakutis pristatė patikslintą techninę užduotį.
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Šiandien daug kalbama apie miestams bei jų gyventojams 
skirtus tvarios darnos ir gerovės principus, kurie padėtų 
optimizuoti įvairių paslaugų prieinamumą, išlaidų mažini-
mą ir efektyvų išteklių (energinių, laiko, žmogiškųjų) nau-
dojimą. Penkios didžiosios savivaldybės turi patvirtintas 
vadinamąsias integruotas teritorijas, kurios pagal naciona-
linės pažangos programą turi būti sutvarkytos, naujai su-
kurtos ar atnaujintos. Tikslinėse teritorijose planuojamos 
tokios priemonės: naujų individualių gyvenamųjų rajonų 
sukūrimas, miestų traukos vietų sukūrimas arba atnauji-
nimas; gyvenamųjų rajonų kompleksiškas atnaujinimas; 
rekreacinių teritorijų sukūrimas ar atkūrimas; nenaudo-
jamų objektų pritaikymas (konversija); visuomeninių, ko-
mercinių, pramoninių pastatų statyba. 

Kiekviena aukštoji mokykla iš penkių didžiųjų miestų pasi-
renka tris skirtingus miestus – po vieną kiekvienai komandai. 

KONKURSAS SUSIdEdA IŠ TRIJŲ UŽdUOčIŲ.
1. Komanda parengia pasirinkto miesto visos integruo-

tos teritorijos kompleksinę plėtros galimybių studiją.

2. Integruotoje teritorijoje pasirenkamas 10–20 ha uži-
mantis kvartalas ir jam sukuriama universalaus dizai-
no koncepcija (kai kvartalo fizinė aplinka, produktai, 
komunikacija, informacinės technologijos ir paslau-
gos tampa pasiekiami ir jais naudotis gali kuo dau-
giau įvairių visuomenės grupių narių).

3. Kiekviena komanda savo pasirinktoje toje pačioje inte-
gruotoje teritorijoje turi išnagrinėti tris šių tipų pastatus.

a) Individualų arba dvibutį namą.
b) Daugiabutį namą.
c) Visuomeninės, pramoninės arba komercinės paskir-

ties objektą (vieną iš trijų).

Galimi sprendimai nuo renovacijos iki visiško nugriovi-
mo ir naujų pastatų statymo.

Vizualizacijos privalo būti kuriamos BIM technologijomis 
(prireikus studentai bus mokomi dirbti jomis) ir naudo-
jant konkrečias medžiagas bei technologijas, nurodytas 
techninėje užduotyje.

VERTINIMO KOMISIJA. Komandų darbus vertins auto-
ritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, univer-
sitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybos rinkos bei 
savivaldybių atstovai ir kt. 

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI.
	Geriausia idėja ir jos įgyvendinimas.
	Energiškai efektyviausias projektas.
	Palankiausias aplinkai projektas.

	Daugiausia ir įvairiausių išmaniųjų technologijų 
 pritaikęs projektas.

	Susitikimo VGTU Architektūros rūmuose akimirkos.
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dARBŲ PATEIKIMAS. Iki rugsėjo 29 d. mokymo įstai-
gos pristatė suformuotas komandas ir jų vadovus. 

Iki lapkričio 3 d. pateikiamas projektų koncepcijos prista-
tymas. 

Galutinius darbus komandos turės pateikti iki kovo 
18 d. el. paštu jurga@estructum.lt. Jie bus pristatomi 
žurnale „Structum“, televizijoje, radijuje, publikuojami 
portale delfi.lt, svetainėje estructum.lt bei „Facebook“ 
paskyroje. Bus surengtas skaitytojų balsavimas.

KONKURSO fINALAS vyks parodoje „RESTA 2015“ (ba-
landžio 22–26 d.).

PRIZAI. Studentai varžysis dėl 10 000 Lt vertės pagrin-
dinio prizo bei kitų rėmėjų įsteigtų papildomų prizų.  

Išsamesnės informacijos apie konkursą 
galima teirautis tel. +370 5 272 3811.

	„Rockwool“ techninio vadovo Andriaus Buskos prezentacija.
	„Ruukki Lietuva“ atstovo Manto Muckaus prezentacija.
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Stat yba

APLEISTOS 
AKTŲ SALėS VIETOJE 
IŠKILO MOdERNIOS
gAMTININKŲ 
LABORATORIJOS
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giedrė balčiūtė

Vieta tarp Biochemijos ir Ekologijos institutų Vilniuje, Akademijos gatvėje, 
neatpažįstamai pasikeitė. Kažkada čia stovėjo sena nefunkcionuojanti vieno 
aukšto aktų salė su pagalbinėmis patalpomis. dabar jos vietoje iškilo moder-
nus keturių aukštų Jungtinio gamtos tyrimų centro (JgTC) laboratorinis kor-
pusas, kurį pastatė UAB „Irdaiva“. Jis sujungė du šešių aukštų pastatus – Bio-
chemijos ir Ekologijos institutus.

SENą AKTŲ SALę NUgRIOVė
Aktų salės pastatas, kurio vietoje iškilo JGTC laboratori-
jų sekcija, buvo avarinės būklės. Vykdant rekonstrukcijos 
projektą nuspręsta jį nugriauti ir pastatyti modernų ketu-
rių aukštų laboratorijų korpusą, išlaikant esamą užstaty-
mo plotą.

UAB „Irdaiva“ gamybos direktorius prisiminė, kad atlie-
kant apie porą mėnesių trukusius griovimo darbus rei-
kėjo didesnio atsakingumo – juk aktų salė stovėjo tarp 
dviejų veikiančių statinių.

Nugriauto seno pastato vietoje atsirado naujas dai-
lus keturių aukštų statinys. Palyginti su senuoju, jis yra 
gerokai didesnis. Senojo pastato tūris buvo 6 759m3, o 
naujojo – 10 655 m3.

Gamtos tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas ben-
driesiems mokslo aptarnavimo reikalams Vladas Atko-
čiūnas pasakojo, kad šis JGTC pastatas su visa įranga yra 
skirtas ne tik mokslui plėtoti, bet ir bendradarbiauti su 
verslu, teikti įvairias mokslines paslaugas verslui per atvi-
ros prieigos centrus.

fASAdAS – LENKTAS
Lenktų formų mokslinių laboratorijų sekcijos fasadas yra 
iš dalies vėdinamasis. Dalį jo dengia stiklas.

UAB „Irdaiva“ statybos darbų vadovas Ramūnas Žilė-
nas pasakojo, kad vėdinamojo fasado dalis apšiltinta 
18 cm storio akmens vatos plokštėmis. Prie fasado 
pritvirtintos apdailinės aliuminio kompozicinės fa-
sadinės plokštės, kurias tiekė UAB „Orex Group“. Šias 
plokštes gamina daugiau kaip 30 m. patirtį turintis 
didžiausias Turkijos aliuminio gamintojas „SARAY 
Aluminium“.

Fasadui naudotos kompozicinės plokštės susideda iš 
aliuminio lakštų, padengtų apsaugine danga bei vidiniu 
mineraliniu sluoksniu.

UAB „Orex Group“ komercijos direktorius Jurijus Aliu-
konis pasakojo, kad šios plokštės išsiskiria tvirtumu, ne-
dideliu svoriu ir tolygiu paviršiaus dengimu. Jas lengva 
apdirbti, todėl fasadai tokiomis plokštėmis uždengiami 
gana greitai.

 PROJEKTO VYKdYTOJAS
Gamtos tyrimų centras kartu 
su projekto partneriu Vilniaus universitetu

 gENERALINIS RANgOVAS
UAB „Irdaiva“

 STATYBOS VAdOVAS
Ramūnas Žilėnas

 ARCHITEKTAI
UAB Projektų centras

 TECHNINėS PRIEŽIŪROS VYKdYTOJAS
Olegas Repovas, UAB „Šiltas namas“

 PASTATO AUKŠTŲ SKAIčIUS
4

 BENdRASIS PLOTAS
1 931,02 m2

 VIETŲ AUTOMOBILIAMS SKAIčIUS
38

 AdRESAS
Akademijos g. 2, Vilnius
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Plokštės lengvai pjaustomos, frezuojamos ar gręžiamos. Jos puikiai tinka lenktiems fasadams, to-
kiems kaip JGTC laboratorijų korpuso, nes yra lengvai valcuojamos. Tai leidžia lygiai uždengti visas 
suapvalintas fasado vietas, nepaliekant jokių įtrūkimų lenkimo vietose.

Apdailinės aliuminio kompozicinės fasado plokštės išsiskiria ypač geromis terminėmis savybė-
mis. Jos atsparios nepalankioms oro sąlygoms, UV spinduliams ar korozijai.

Taip pat jos padengtos trijų sluoksnių KYNAR 500 PVDF  dažais. Plokštėms gamintojas su-
teikia 20 m. garantiją, kad net ir itin saulėtose šalyse stovinčių pastatų fasadai po kelių 

vasarų nepakeistų spalvos ir nenubluktų.

Dar vienas pranašumas – aliuminio kompozicinių plokščių vidinė pusė yra grun-
tuota. Tai leidžia jas montuoti ne tik ant aliuminio, bet ir ant cinkuoto karkaso.

NETRŪKS dIENOS ŠVIESOS

Rekonstruotame JGTC laboratorijų korpuse nestigs dienos šviesos. 
Visuose pastato koridoriuose naudotos aliuminio rėmo stiklinės 

atitvaros ir durys, tad šviesa į patalpų vidų patenka iš abiejų 
pusių.

Pastato viduryje įrengtas centrinis vestibiulis su laip-
tine ir liftu. Po rekonstrukcijos atsirado ir eksploa-

tuojama stogo terasa, kurioje stovės inžinerinė 
įranga. Kad būtų galima į ją patekti, laiptinė 

papildomai iškelta 3,42 metro.

Pastato stogas uždengtas bitumine 
danga „Icopal“, kurią tiekė UAB 

„Vakarų Ikoda“.
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LIfTAS – BE MAŠINŲ PATALPOS
Keturis JGTC laboratorijų sekcijos pastato aukštus su-
jungs ir panoraminis liftas, kuriuo vienu metu gali keltis 
8 žmonės. Šis liftas, kurio galingumas – vos 3,5 kW, yra 
visiškai pritaikytas žmonėms su negalia.

Naujausius ES reikalavimus visiškai atitinkantį ispanų ga-
mintojo „Orona“ liftą tiekė UAB „Šiaulių liftas“. UAB „Šiau-
lių liftas“ vadovas Mindaugas Tarailis pasakojo, kad tokie 
liftai, kaip JGTC laboratorinio korpuso, šiuo metu yra vie-
ni populiariausių.

Pastate tokie liftai užima pakankamai mažai vietos, nes jiems 
nereikia specialios mašinų patalpos. Visos valdymo sistemos 
montuojamos šachtoje, todėl ir prižiūrėti jį paprasčiau.

JGTC mokslinių laboratorijų sekcijoje sumontuotas lif-
tas valdomas kortelėmis. Tai yra nepridėjus kortelės prie 
specialaus daviklio liftas neatvažiuos, todėl juo gali nau-
dotis tik pastato darbuotojai arba jų lydimi asmenys.

TIRS IR dNR, IR RAdIOAKTYVIąSIAS ATLIEKAS
Pirmame aukšte bus įrengta mikroskopinių tyrimų labo-
ratorija. Čia stovės skenuojamasis elektroninis mikrosko-
pas, didinantis iki 1 mln. kartų, todėl leidžiantis pamatyti 
labai smulkius objektus, juos identifikuoti, tirti jų pavir-
šiaus ypatumus. Jis naudojamas geologijos, geografijos, 
biologijos, botanikos, medžiagotyros ir kt. srityse. Ener-
gijos dispersijos spektrometrijos detektoriumi (mikroa-
nalizatoriumi) „Oxford“ bus galima nustatyti pasirinktų 
objektų cheminę sudėtį. Gretimame kambaryje bus pa-
vyzdžių paruošimo įranga: dengimo anglimi ir tauriai-
siais metalais aparatas, kritinio taško džiovintuvas ir kt.

Antrame aukšte įsikurs Biodestruktorių tyrimo laboratori-
ja, kur bus tiriami įvairių rūšių mikromicetai, mielės ir bak-
terijos, jų ekologiniai ir biologiniai ypatumai bei funkcio-
navimas ant neįprastų substratų ar užterštos aplinkos sąly-
gomis. Laboratorijos mokslininkai siūlo įvairias paslaugas 
verslui: mikroorganizmų išskyrimą ir identifikavimą; aplin-
kos užterštumo mikroorganizmais įvertinimą; įvairius me-
todus mikroskopiniams grybams panaudoti pramonėje ir 
žemės ūkyje; atlikti pramonėje ir žemės ūkyje naudojamų 
medžiagų mikrobiologinio atsparumo įvertinimą bei che-
minių ir biologinių priemonių paiešką mikrobiologiniam 
užterštumui sumažinti; atlikti mikroorganizmų biologiškai 
aktyvių medžiagų producentų paiešką.

Trečiame aukšte veiks naujausia įranga aprūpinta Geoa-
plinkos tyrimų laboratorija. Čia bus tiriami daugiacikliai 
aromatiniai, taip pat linijiniai angliavandeniliai, riebalų 
rūgštys, organiniai alavo, mono- ir dibutilalavo junginiai, 
pesticidai, polichlorinti bifenilai. Mokslininkai atliks ir dir-
vožemio, vandens telkinių nuosėdų, biotos, požeminio 
vandens, upių ir ežerų vandens mėginių tyrimus.

Tame pačiame aukšte veiksiančioje Molekulinės ekolo-
gijos laboratorijoje, naudojant genetinį analizatorių ir 49

kitą laboratorinę įrangą, bus atliekami DNR sekoskaitos 
ir DNR fragmentų tyrimai, daromos analizės.

Ketvirtame aukšte atsiras Branduolinės geofizikos ir ra-
dioekologijos laboratorija, kurioje bus atliekami aplinkos 
radioaktyvumo, radioekologijos ir branduolinės geofizi-
kos tyrimai bei radioaktyvių atliekų charakterizavimas. 
Čia bus vystomi ir taikomi metodai, nagrinėjant bran-
duolinės energetikos objektų sąveiką su aplinka, nusta-
tant aplinkoje vykstančių medžiagų pernašos procesų ir 
reiškinių chronologiją.

Visose laboratorijose dirbs aukštos kvalifikacijos moksli-
ninkai, inžinieriai ir laborantai.
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www.ventiliuojamifasadai.lt

SPECIALŪS ŠVIESTUVAI
Laboratorijoms įrengti UAB „Irdaiva“ darbuotojai skyrė itin didelį dė-
mesį. Jas apšvies specialūs šviestuvai su bakteriocidinėmis lempo-
mis. Pastato apšvietimo intensyvumas ir lempų skaičius parinktas, 
atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jose atliekamų darbų pobūdį.

Dalyje laboratorijų pastatytos specialios traukos spintos su atskira iš-
traukimo sistema.

Grindų ir sienų apdaila laboratorijose parinkta išlaikant toms patal-
poms keliamus reikalavimus.

ATVEdė IR dUJAS
Pastato inžinerinės sistemos nebuvo iš esmės pertvarkomos – pa-
grindiniai inžinerinių sistemų įvadai išliko, kaip ir buvę. Jie prijungti 
prie Vilniaus miesto tinklų. Į kai kurias laboratorijas atvestos dujos, 
kurių reikės atliekant įvairius bandymus. Taip pat laboratorijose su-
montuoti specialūs patalpų slėgio davikliai.

Visa pastato šildymo ir vėdinimo sistema atitinka šiuolaikinių mokslinių 
tyrimų laboratorijoms keliamus reikalavimus.

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų įrengtos visos būtinos apsau-
gos priemonės. Pavyzdžiui, antrojo ir trečiojo aukštų koridoriuose 
įrengti specialūs avariniai dušai. Nelaimės atveju užtenka paspausti 
specialų jų mygtuką, kad būtų nuplautos ant kūno patekusios kenks-
mingos cheminės ar kitokios medžiagos.

Laboratorijų sekcijos tualetuose buvo panaudotos tualetų pertva-
ros „LTT extra“, jas tiekė UAB „Baltijos Brasta“. Pertvaros pagamintos 
naudojant anoduotą aliuminio profilį karkasui ir 10 mm aukštojo 
slėgio laminatą užpildui. Anot UAB „Baltijos Brasta“ projekto vadovo 
Giedriaus Pyranto, ši medžiaga visiškai atspari vandeniui, todėl labai 
tinkama tualetų ir dušų pertvaroms.

PRIREIKė dAUgIAU ŽINIŲ
Rekonstruoto JGTC korpuso techninei priežiūrai prireikė daugiau 
techninio prižiūrėtojo žinių.

UAB „Šiltas namas“ techninės priežiūros vykdytojas Olegas Repovas 
pasakojo, kad, kalbant apie bendrastatybinius darbus, dauguma as-
pektų tokių objektų techninė priežiūra nesiskiria nuo kitos paskirties 
pastatų priežiūros.

„Laboratorijų pastatai išsiskiria technologinių, inžinerinių, saugos ir 
kitų sistemų įvairove. Todėl jų techniniam prižiūrėtojui reikia įsigi-
linti, kaip įrengiamos laboratorijos, kokie technologiniai procesai ar 
laboratoriniai bandymai jose bus vykdomi, kokie specifiniai reika-
lavimai keliami įvairioms sistemoms įrengti“, – pasakojo UAB „Šiltas 
namas“ techninės priežiūros vykdytojas.

Atliekant tokio pobūdžio pastatų techninę priežiūrą, anot O. Re-
povo, reikia atkreipti dėmesį į numatomų sistemų specifiką, stebė-
ti, kad viskas būtų technologiškai ir gerai sumontuota.

Nors vykdant JGTC laboratorijų korpuso techninę priežiūrą buvo užfik-
suota keletas netikslumų, tačiau pasitarimų metu visos pastabos buvo 
aptartos, netikslumai ištaisyti.  
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daiva pauliukevičienė

Subūrusi gausų aukštos kvalifikacijos specialistų būrį bendrovė „Šiltas namas“ 
susidorojo su iššūkiu – atliko rekonstruojamo Jungtinio gamtos tyrimų centro 
(JgTC) laboratorinio korpuso techninės priežiūros darbus. Šis darbas, pasak ben-
drovės direktoriaus Roberto gaurelio, suteikė naudingos ir įdomios patirties.

SUdėTINgAS PROJEKTAS 
NEIŠgąSdINO 
UAB „ŠILTAS NAMAS“ 
SPECIALISTŲ

PLUŠO VISAS BŪRYS SPECIALISTŲ
„Objektas buvo sudėtingas. Projektiniai sprendimai 
mums buvo pateikti jau parengti kitų projektuotojų, tad 
teko juos įgyvendinti pagal projektą. Kadangi tai nebuvo 
standartinis objektas, reikėjo daugiau padirbėti įmonės 
specialistams. Dirbant su standartiniu objektu užtenka 
vieno ar dviejų techninių prižiūrėtojų, o šį kartą darbą 
prižiūrėjo visa komanda, – pasakojo bendrovės „Šiltas 
namas“ vadovas R. Gaurelis. – Verta buvo imtis šio darbo 
jau vien dėl to, kad jis padėjo mums įgyti labai geros pa-
tirtis. Šiais laikais laboratorijos įrengiamos itin retai, o tai 
yra itin specifinis darbas.“

Rekonstruojamas JGTC laboratorinis korpusas bendrovei 
„Šiltas namas“ nebuvo pirmas tokio pobūdžio objektas, 
tačiau anksčiau įmonės specialistai atliko projekto vyk-
dymo priežiūrą. Taigi įmonei ši patirtis buvo ne tik nauja, 
bet ir leido kilstelėti kvalifikaciją. 

„Smagu dirbti su tokiais objektais. Man ir pačiam teko pri-
sidėti prie jo techninės priežiūros. Tad galiu pasakyti, kad 
įgijau nemenkos asmeninės patirties“, – atviravo R. Gaurelis.

REIKėJO dAUg IŠMANYMO
Įrengiant Gamtos tyrimų laboratoriją itin sudėtingas bei 
subtilus darbas buvo suprojektuoti vėdinimo sistemas. 
Oro traukos sistemų nuo laboratorinių spintų suderini-
mo darbams reikėjo kur kas daugiau kruopštumo ir išma-
nymo, nei įrengiant vėdinimą administracinės paskirties 
pastatuose, kur paprastai būna vos viena ar dvi vėdinimo 
sistemos. Šiuo atveju buvo itin daug sistemų, o tai ir buvo 
sunkiausia darbo dalis. 

„Aišku, vardydamas, kas ypatinga buvo dirbant su šiuo 
objektu, turiu pasakyti, kad įdomi buvo ir pati pastato 
konstrukcija, nestandartiniai architektūriniai sprendimai: 
metalo konstrukcijos, dengta terasa, stikliniai fasadai. Jau 

vien dėl to darbas šiame objekte buvo sudėtingas, bet 
tuo jis ir įsiminė, leido tobulėti. Manau, kad mūsų indė-
lis, įrengiant šią laboratoriją, bus nemenkas mūsų darbo 
kokybę iliustruojantis faktas“, – neslėpė bendrovės „Šiltas 
namas“ vadovas, pats turintis techninio prižiūrėtojo, pro-
jektų vadovo bei statybos inžinieriaus kvalifikacijas. 

dIRBA NEŠALIŠKAI IR OBJEKTYVIAI
Bendrovė dirba techninio pastatų projektavimo srityje. 
Dažnai būna įprasta, kai architektai pasisamdo specialis-
tus, tačiau vėliau jų nebepajėgia kontroliuoti. Iš kitų pa-
našių įmonių bendrovė „Šiltas namas“ išsiskiria tuo, kad 
visi specialistai čia dirba vienoje vietoje. Jie išmano kom-
pleksinį projektavimą nuo administracinių bei gyvena-
mųjų pastatų iki oro uostų (bendrovės specialistai dirbo 
projektuojant II paieškos ir gelbėjimo postą S. Dariaus ir 
S. Girėno oro uoste Kaune). 

„Darome ir techninius, ir darbo projektus. Rengiame ener-
gijos auditus bei investicinius projektus. Teikiame FIDIC 
inžinieriaus paslaugas, taip nuimame nuo užsakovo pečių 
didžiulę darbų prižiūrėjimo naštą. Mūsų pranašumas – kad 
su statybininkais ir medžiagų gamintojais neturime nieko 
bendra, o tai reiškia, kad į visus darbus žiūrime objektyviai 
ir kiekvieną darbo metu kylančią situaciją sprendžiame 
nešališkai. Iš tiesų projektuojame viską, pradedant pasta-
tais ir baigiant keliais“, – patikino R. Gaurelis. 

Įmonėje dirba beveik pusšimčio kvalifikuotų specialistų 
komanda. Visi jie yra aukštos kvalifikacijos, atestuoti spe-
cialistai: architektai, konstruktoriai, kelininkai, šildymo, 
vėdinimo, vandentiekio sistemų, elektrotechninės, elek-
troninių ryšių srities bei kt. statybos sričių inžinieriai. 

Bendrovės „Šiltas namas“ darbuotojai sugeba rasti ben-
drą kalbą su statytojais ir pasistengia padaryti taip, kad 
būtų kuo naudingiau užsakovui.  
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sabina dabužinskaitė

Pramoniniams dūmtraukiams reikalinga tokia pati reguliari priežiūra, kaip ir 
automobiliui ar žmogui, tik tada jie bus naudojami ilgai ir tinkamai atliks savo 
paskirtį. Aukštybinius darbus atliekančios įmonės UAB „Aukstata“ specializa-
cija – būtent pramoninių  kaminų priežiūra.
Šios įmonės sfera – Lietuvos įmonės, turinčios didelių pramoninių kaminų, 
siekiančių iki 250 metrų. Aukščiausios kvalifikacijos specialistai atlieka viską: 
tvarko techninę dokumentaciją, teikia dūmtraukių apžiūros, konstrukcijų eks-
pertizės, projektavimo, remonto, griovimo ir statybos darbus. „Prižiūrime to-
kių įmonių kaminus, kaip „Lietuvos energija“, „Litesko“, „ Akmenės cementas“, 
„Orlen Lietuva“, „Šiaulių energija“, „Kauno energija“,  Ignalinos atominė elektri-
nė“, – savo partnerius vardija įmonės direktorius Vitas Stulgė. – dirbame ir su 
didžiaisiais, ir su mažesniais šilumos gamintojais ir tiekėjais.“

PRAMONINIŲ 
KAMINŲ PRIEŽIŪRA 
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NAUJESNėS TECHNOLOgIJOS PASPARTINO IRIMą
Kadangi naujų aukštųjų kaminų statyba finansiškai atsieina labai 
daug, šiandien praktiškiau juos restauruoti, o nuolatinė priežiūra 
pailgina jų eksploatavimo laiką. Kai senieji kaminai buvo projek-
tuojami ir statomi, juose buvo įrengiami galingi katilai, pritaikyti 
labai didelei galiai. Šiandien tokios energijos poreikis yra suma-
žėjęs, statomi kondensaciniai ekonomaizeriai, ekonomiški katilai, 
todėl išmetamų dūmų srautas yra sumažėjęs, natūraliai krenta ir jų 
temperatūra. 

Kaminai pritaikyti sauso oro sąlygoms, todėl nuolatinis drėgnų 
dūmų srautas jiems kenkia, dūmtraukiai primirksta ir ima sparčiai 
irti. Mūrinio kamino plytos peršąla, jos pritaikytos tik 150 peršali-
mo ciklų, po jų ima byrėti. Gelžbetoniniai kaminai irti pradeda, kai 
įmirksta gelžbetonis, prasideda armatūros korozija, ji plečiasi ir 
ardo betoną, visa tai vyksta labai sparčiai. Privaloma imtis priemo-
nių šiam procesui sustabdyti.

RESTAURUOTAS – gERIAU NEI NAUJAS
„Mūsų išskirtinumas – dirbame su patikima vakarietiška bendrove 
„BASF“ CICIND. Ji pateikia technologijas, o mes galime jas pritaikyti 
Lietuvoje, – sako V. Stulgė. – Mes kaminų paviršių iš vidaus paden-
giame specialiomis dangomis, kurios suteikia galimybę dūmtraukį 
eksploatuoti įvairiausiais katilų darbo režimais ir naudojant įvairių 
rūšių kurą.“

Nestatant naujo kamino, neįdedant specialių įdėklų, paviršius 
paruošiamas, naudojant įvairias tamprias, atmosferai atsparias, 
kvėpuojančias dangas, kurios užkonservuoja statinį, taip kaminas 
pritaikomas darbui kondensacinėmis sąlygomis. Tokiomis medžia-
gomis padengiant dūmtraukio paviršių, jo eksploatavimo laiko-
tarpį galima pratęsti ir kaminą padaryti netgi geresnį, nei jis buvo 
naujas. Be to, tai pigiau nei naujo kamino statyba.

PATIRTIS NE TIK LIETUVOJE, BET IR UŽSIENYJE
UAB „Aukstata“ ypač daug dėmesio skiria darbo kokybei, tai vie-
nas pagrindinių įmonės principų. Atliktiems darbams suteikiama 
10 metų ir ilgesnė garantija. „Lietuva – mažas kraštas, todėl dirba-
me itin atsakingai, žmonės apie mus sužino iš lūpų į lūpas“, – tei-
gia įmonės direktorius. 

„Mūsų darbo srities rinka Lietuvoje nėra labai didelė, daug patirties 
čia sukaupti sudėtinga, todėl mes savo akiratį plečiame būdami  
tarptautinės organizacijos CICIND (angl. International Committee on 
Industrial Chimneys) vienijančios pramoninių dūmtraukių priežiū-
ra užsiimančias įmones pasaulyje, visateisiai nariai, – apie įmonės 
išskirtinumą pasakoja V. Stulgė. – Baltijos šalyse vieninteliai šioje 
organizacijoje atstovaujame dūmtraukių priežiūra užsiimančioms 
įmonėms.“

Vadovas patvirtina, kad įmonė atestuota Aplinkos ministerijos 
bei Energetikos inspekcijos. Ji įsidiegusi kokybės vadybos sistemą 
ISO 9001, turi darbų saugos, 
aplinkosaugos sertifikatus, 
joje dirba specialistai, turin-
tys 20–30 m. savo srities dar-
bo patirtį.
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Apie pramoninius dūmtraukius ir jų problemas 
pasakoja vienos seniausios Lietuvoje speciali-
zuotos įmonės, atliekančios pramoninių dūm-
traukių bei kitų energinių statinių remonto ir 
priežiūros paslaugas, UAB „dūmtraukis“ direk-
torius Eduardas Anančenka.

JŪS UŽSIIMATE PRAMONINIŲ dŪMTRAUKIŲ REMONTU, 
KOKIŲ dAŽNIAUSIAI SU JAIS IŠKYLA PROBLEMŲ?
Visi Lietuvoje esantys pramoniniai dūmtraukiai yra pastatyti 
prieš 30 ar daugiau metų, todėl didžioji jų dalis yra smarkiai 
susidėvėję ir remontuotini. Dažniausi dūmtraukių pažeidi-
mai: pažeista ar išgriuvusi dūmtraukių vidinės dalies fute-
ruotė (apsauginis sluoksnis, įrengtas iš specialių plytų, ar už-
neštas specialus skiedinys), gelžbetoninio dūmtraukio stiebo 
betono ir armatūros pažeidimai, mūrinio dūmtraukio mūro 
skiedinio pažeidimai ir plytų eižėjimas, metalinių dūmtraukių 
korozija bei laikančiųjų konstrukcijų pažeidimai, netvarkinga 
žaibosaugos ir signalinio apšvietimo sistema, sukorodavusios 
ar kitaip pažeistos metalinės konstrukcijos.

IŠ KUR ŽINOTI, KAd JAU ATėJO 
LAIKAS REMONTUOTI dŪMTRAUKį? 
Pagal Lietuvoje galiojančias dūmtraukių naudojimo ir priežiūros 
taisykles turi būti atliekamos eilinės bei specialiosios dūmtrau-
kių apžiūros. Apžiūros metu nustatomi defektai bei pažeidimai, 
surašomi apžiūros aktai ir visa tai sužymima dūmtraukio pase. 

KAS gALI NUTIKTI, LAIKU NEPRAdėJUS 
REMONTUOTI dŪMTRAUKIO?
Laiku neatlikus remonto, gali būti pažeistas gelžbetoninių 
dūmtraukių betonas ar net armatūra, metalinių dūmtraukių 
stiebas gali sukoroduoti ir suplonėti iki neleistino storio, gali 
būti pažeistas mūrinių dūmtraukių rišamasis skiedinys ir plytos, 
nutrūkti suveržiamieji žiedai. Esanti netvarkinga žaibosaugos 
sistema gali turėti nenuspėjamų pasekmių. Be to, atliekančių 
dūmtraukio priežiūrą darbuotojų saugai užtikrinti privalo būti 
prižiūrimos dūmtraukių metalinės konstrukcijos, t. y. lipynės, 
signalinių šviesų aikštelės. 

KUO JŪSŲ įMONė IŠSISKIRIA IŠ KITŲ, 
REMONTUOJANčIŲ dŪMTRAUKIUS?
Turime daugiametę patirtį, nebijome rimtų iššūkių, esame su-
būrę patyrusių ir veržlių savo srities specialistų komandą. Šiuo 
metu atliekame visus su pramoninių dūmtraukių remontais 
susijusius darbus. Be to, turime visus reikalingus kvalifikacinius 
atestatus, įmonėje yra įdiegta integruotos vadybos sistema, 
atitinkame standartus ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 
18001:2007.  

Tel. 8 46 392 224
Faks. 8 46 310 203 
El. p. info@dumtraukis.lt
www.dumtraukis.lt  

54



55

Stat yba

PALANgOS 
KONCERTŲ SALė 
ATgIMSTA IŠ NAUJO
giedrė balčiūtė

Palangos koncertų salė, labiau žinoma kaip vasaros estrada, pasikeis neat-
pažįstamai. Vietoje senutės apgriuvusios estrados atsiras modernus, šviesus 
daugiafunkcis žiedo formos pastatas su dviem mažesniais priestatais. Rekons-
truotoje koncertų salėje tilps du ar tris kartus daugiau žiūrovų negu anksčiau, 
o renginiai čia galės vykti ne tik vasarą, bet ir visus metus. 

Palangos koncertų salė rekonstruojama pagal UAB „Uos-
tamiesčio projektas“ architektų paruoštą projektą, 

o darbus vykdo generalinio rangovo  
UAB „Conresta“ specialistai.
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VIETŲ BUS dAUgIAU NEI dVIgUBAI
Nusprendusi rekonstruoti vasaros estradą Palangos sa-
vivaldybė projektuotojams kėlė tris pagrindinius užda-
vinius: padidinti žiūrovų vietų skaičių bent du kartus, 
pagerinti akustiką ir sudaryti galimybes koncertų salei 
funkcionuoti visus metus.

„Dalyvaudami konkurse ieškojome galimybių minima-
liomis priemonėmis sutvarkyti esamą pastatą, kad jis 
atitiktų keliamus reikalavimus, tačiau išnagrinėjus įma-
nomus variantus paaiškėjo, kad tokios galimybės nėra. 
Pasirinkome drastiškesnį variantą – perprojektuoti di-
džiąją dalį senosios estrados, kad ji atitiktų užsakovo 
reikalavimus“, – prisiminė projekto autorius, UAB „Uos-
tamiesčio projektas“ architektas Algirdas Stripinis.

Architektams pavyko pasiekti, kad žiūrovų vietų padau-
gėtų daugiau nei dvigubai. Po rekonstrukcijos vasaros 
estradoje turėtų atsirasti 2,2 tūkst. stacionarių sėdimų 
vietų ir dar apie 150 pristatomų.

Po atnaujinimo darbų turėtų padidėti ne tik žiūrovų vie-
tų skaičius, bet ir scenos plotas. Nuo maždaug 240 m2 
scena turėtų padidėti iki 290 m2 su galimybe, naudojant 
transformuojamąsias grindis, kai reikia, ją praplėsti net 
iki 360 m2, o kartais ir dar daugiau. Atsinaujinusi estrada 
tiks įvairiems renginiams – ne tik koncertams, bet ir kon-
ferencijoms, televizijos projektams, kitiems kultūriniams 
renginiams. Nors scenos dėžės, kurios reikėtų teatrui su 
visomis dekoracijomis, nebus, čia galės pasirodyti gastro-
liuojantys teatrai, baletai, operos.

TRANSfORMUOJAMOS TRIBŪNOS
Žemesnioji žiūrovų amfiteatro dalis bus padaryta iš trans-
formuojamų tribūnų. Todėl dalį sėdimų vietų bus galima 
nesunkiai pakeisti į stovimas. Taip vienu metu renginį 
galėtų stebėti dar daugiau – iki 3 tūkst. žiūrovų. Trans-
formavus tribūnas atsiradusi didesnė erdvė galėtų būti 
panaudota ir kaip šokių aikštelė arba vieta banketams. 

UAB „Conresta“ projekto vadovas Algirdas Ungulaitis pa-
sakojo, kad transformuojamų tribūnų mechanizmas yra 
labai sudėtingas.

„Lietuvoje net nėra įmonės, kuri galėtų tokį padaryti. To-
kius mechanizmus daro tik kelios įmonės pasaulyje, todėl 
kviesimės į pagalbą partnerius iš užsienio“, – komentavo 
A. Ungulaitis.

NESTANdARTINIAI SPRENdIMAI
Palangos vasaros estrados tribūnines sijas gamina ir tie-
kia UAB „Markučiai“. UAB „Concretus designers“, kuri kar-
tu su UAB „Markučiai“ yra UAB „Concretus grupė“ dalis, 
projektuotojai labai glaudžiai bendradarbiavo su estra-
dos rekonstrukcijos projekto rengėjais ir siūlė jiems įvai-
rius galimus sprendimus, pateikė informaciją, kaip turėtų 
būti projektuojamos tribūnos. 

 BENdRASIS PAgRINdINIO KORPUSO PLOTAS
buvo 2 097 m2, numatomas 4 274 m2

 MENO MOKYKLOS KORPUSO PLOTAS
apie 900 m2

 KULTŪROS CENTRO KORPUSO PLOTAS
apie 250 m2

 ŽIŪROVŲ SALėS PLOTAS
buvo 1 471 m2, numatomas 3 360 m2

 ŽIŪROVAMS SKIRTŲ VIETŲ SKAIčIUS
numatoma 2,3 tūkst. stacionarių 
ir apie 150 pristatomų

 PASTATO AUKŠTIS
15 metrų

 AUKŠTŲ SKAIčIUS
buvo 2, numatomi 3 aukštai

 UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybė

 gENERALINIS RANgOVAS
UAB „Conresta“

 STATYBOS VAdOVAS
Livijus Adomaitis

 PROJEKTO VAdOVAS STATYBVIETėJE
Algirdas Ungulaitis

 PROJEKTUOTOJAS
UAB „Uostamiesčio projektas“

 ARCHITEKTAS
Algirdas Stripinis

 PROJEKTO VAdOVė
Snieguolė Stripinienė

 INTERJERO AUTORIUS
Algirdas Stripinis

 REKONSTRUKCIJOS KAINA
24 mln. litų

 fINANSAVIMO ŠALTINIAI
Europos Sąjungos ir Palangos 
miesto savivaldybės lėšos

 REKONSTRUKCIJOS PRAdŽIA
2014 m. vasaris

 NUMATOMA PIRMOJO STATYBŲ ETAPO PABAIgA
2015 m. rugpjūtis
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Iš viso estradai bus pateiktos 203 gana plono skerspjū-
vio tribūninės sijos. Tai leidžia sutaupyti betono tūrio ir 
sumažinti konstrukcijų svorį. Tokie sprendimai buvo pa-
naudoti gaminant ne tik kai kurių Lietuvos arenų, bet ir 
Švedijos bei Norvegijos stadionų tribūnas.

„Gana sudėtingas ir pats gamybos procesas, nes apie 
pusė sijų – vienetinės, t. y. nesikartojančios. Todėl gami-
nant kiekvieną naują gaminį formas tenka modifikuoti“, –  
komentavo UAB „Markučiai“ pardavimų projektų vado-
vas Karolis Petrauskas.

UAB „Markučiai“ tiekia ir 36 nestandartines perdangos 
plokštes. Kadangi estrada yra apskrita, plokštės yra pjau-
namos įstrižai.

Įmonės pagamintos perdangos plokštės yra išskirtinės tuo, 
kad vienas plokštės galas dėl atitrauktos atramos tiesiog ka-
bės. Jos bus papildomai sustiprintos, be to, atliks gembės 
vaidmenį ir turės atlaikyti fasadinės sienos apkrovas.

LEIdŽIASI PO ŽEME
Nepaisant esminių pokyčių žiūrovų salėje, pastato tūris 
vizualiai nesikeis. Architektai išlaikė buvusį užstatymo 
plotą ir nusprendė palikti tą patį pastato aukštį, kad es-

trada neužgožtų aplinkinių statinių Juk ji stovi jautrioje 
vietoje – pačiame Palangos centre ir patenka į istorinę 
kurorto zoną.

Kad viduje atsirastų daugiau erdvės, architektai nusprendė 
gana stipriai leisti pastatą po žeme. Naujasis statinys bus 
įgilintas apie 5 m nuo žemės paviršiaus. Į apačią bus įleista 
ir scena, siekiant, kad ji būtų kuo aukštesnė ir atsirastų dau-
giau galimybių ją įvairiau pritaikyti.

Žadama, kad po rekonstrukcijos koncertų salės pastate 
atsiras daugiau patalpų: papildomų fojė, tualetų, nedi-
delių barų, uždaras holas. Anksčiau žiūrovai į salę pa-
tekdavo tiesiai iš lauko, o dabar šiltame ir gana erdvia-
me hole esančioje drabužinėje galės palikti viršutinius 
drabužius.

Rekonstruota koncertų salė bus nebe dviejų, bet trijų 
aukštų. Čia atsiras ir neįgaliesiems pritaikytas liftas.

Nors erdvė ir padidės, po pirmojo rekonstrukcijos etapo 
patalpų atlikėjams bus nedaug. Vietų akivaizdžiai padau-
gės tik įgyvendinus kitus du rekonstrukcijos etapus, kai 
šalia estrados bus pastatyti du mažesni pastatai. Visi trys 
pastatai bus sujungti vienas su kitu.
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IŠORė NESIPJAUS SU APLINKA
Perstatyta vasaros estrada bus balto žiedo formos su į 
vidų įleistais langais.

Švari, neutrali apskritimo forma buvo pasirinkta, siekiant, 
kad pastatas nekontrastuotų su aplinka, kur stovi skirtin-
gų stilių pastatai: iš vienos pusės – kurhauzas, iš kitos – 
sovietinių laikų statybos poilsio namai. Nesinorėjo įvesti 
dar vieno specifinės formos pastato, todėl suprojektavo-
me baltą, lygų ir švarų žiedo formos fasadą“, – paaiškino 
architektas A. Stripinis.

Surenkamas iš metalinių profilių vasaros estrados fasa-
das bus apšiltintas iš vidinės pusės, įrengiant akustines 
lubas ir sienas. Iš lauko pusės jis bus padengtas dekora-
tyviuoju tinku. Palangos estradą uždengs gana sudėtin-

gos konstrukcijos stogas, kurį montuos UAB „Conresta“ 
darbuotojai.

A.  Ungulaitis pasakojo, kad medinės stogo sijos, ku-
rioms teks nemaža apkrova, bus net 40 m ilgio. Jas pa-

gamino Vokietijos bendrovė. Sijos į statybų aikštelę 
atvežtos atskirais gabalais ir surenkamos vietoje.

Palangos vasaros estrada yra gana aukštas objek-
tas. Jos aukštis – net 14 metrų, todėl prireikė speci-
alios konstrukcijos pastolių. Juos tiekė UAB „Doka“. 

STOgLANgIO ATSISAKYTA
Koncertų salės fasadą pagyvins tonuoto žalio 
stiklo vitrinos. Pirmajame dviejų aukštų estrados 
aukšte iš Vytauto g. pusės numatyta kone vienti-

sa vitrina, o konsolinėje dalyje atsiras gana siauri –  
1,2 m pločio ir 1,5–2,5 m aukščio – langai. Pro šoni-

nius langus, kuriuos renginių metu bus galima visiškai 
užtamsinti, į salės vidų pateks daugiau dienos šviesos. 

Tikimasi, kad šie langai pabrėš salės ovalą ir viduje sukurs 
bangavimo pojūtį.

A. Stripinis pasakojo, kad pirminiame koncertų salės pro-
jekte buvo numatytas ir didžiulis žaliai tonuotas stoglan-
gis, bet, atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad jis pernelyg 
neigiamai veiktų salės akustinius parametrus, todėl šio 
elemento atsisakyta.

Garso kokybei pagerinti bus pritaikyti įvairūs sprendimai. 
Pavyzdžiui, salės sienos, grindys ir kėdžių atlošai bus iš-
kloti specialiomis, itin aukštos kokybės akustinėmis me-
džiagomis, kurios neleis patalpoje sklisti aidui ir triukš-
mui patekti į aplinką. 

Kaip atrodys koncertų salės interjeras, dar sprendžiama. 
Dalis vidaus sienų bus iš dažytų akustinio gipskartonio 
plokščių, vietomis atsiras medinių perforuotų plokščių, o 
holuose bus panaudoti fototapetai. 
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TIKS NE TIK VASAROS RENgINIAMS
Po rekonstrukcijos atsiras ir daugiau koncertų salės pri-
taikymo galimybių. Iki šiol tai buvo tik vasaros estrada, 
kiaurai košiama vėjų, su atviromis šoninėmis sienomis. 
Dabar ji bus visiškai uždara ir šildoma, tad renginiai čia 
galės vykti visus metus.

Pagrindinis šildymas bus centrinis. Kartu bus įrengta ats-
kira katilinė su šilumokaičiais. Estradoje numatyta pasta-
tyti šilumos siurblį „oras-oras“.

Pasak statybos vadovo A. Ungulaičio, estradoje bus su-
montuotos modernios, kiek įmanoma labiau automa-
tizuotos ir energiją taupančios inžinerinės sistemos. 
Kad jų veikla netrukdytų žiūrovams, bus numatyta ga-
limybė per renginius jas išjungti. Taip pat atsiras garso 
slopintuvai.

Renkantis apšvietimą taip pat didelis dėmesys kreiptas į 
tai, kad jis taupytų energiją, būtų lengvai eksploatuoja-
mas ir kartu gerai atrodytų. Vasaros estrados apšvietimo 
ir elektros instaliacijos sprendimai patikėti ilgalaikę patir-
tį turinčiai Klaipėdos įmonei UAB „Voltas“.

į ESTRAdą įPRASTA EITI PėSTUTE
Vietų automobiliams aplink estradą numatyta minimaliai 
dėl kelių priežasčių. Visų pirma, pasak architekto, dėl pa-
pildomų vietų nesinorėjo kirsti sklype augančių medžių. 

Kadangi estrada stovi pačiame kurorto centre, žmonės į 
koncertus paprastai ateina pėstute, o atvažiuojantieji au-
tomobiliais galės juos statyti šiek tiek tolėliau esančiose 
Palangos aikštelėse arba Vytauto gatvėje.

STATYS TRIMIS ETAPAIS
Palangos estrados rekonstrukcija įsibėgėjo – jau įvykdyta 
apie 40 % darbų. Šiuo metu UAB „Conresta“ statybininkai 
daro monolito konstrukcijas. „Vasaros estrados konstruk-
cija gana sudėtinga, nes statinys yra apskritas, niekur nėra 
kampų. Todėl ir visos konstrukcijos yra apskritos, lenktos. 
Ir pačios monolitinės konstrukcijos labai sudėtingos. Kad 
pavyktų jas tinkamai sumontuoti, prireikė papildomų 
statybininkų įgūdžių, daugiau išteklių“, – komentavo UAB 
„Conresta“ statybos vadovas.

Monolitinių konstrukcijų, armatūros karkasai gaminami 
Kretingos mieste įsikūrusioje įmonėje UAB „Riflis“.
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Palangos koncertų salės rekonstrukcija vyks trimis etapais. 
Pirmojo etapo metu planuojama perstatyti koncertų salės 
korpusą, kurio numatomas plotas bus apie 4 tūkst. m2.

Per antrąjį statybos etapą turėtų iškilti apie 900 m2 ploto 
korpusas, kuriame numatyta įrengti meno mokyklą. Jos 
dalis galės būti naudojama koncertų salės atlikėjų rei-
kmėms: kaip persirengimo, grimo kambariai, vieta įrangai 
laikyti. Šis korpusas turėtų būti žemesnis už pagrindinį.

Mažiausiame – 250 m2 – korpuse suplanuota įsteigti 
Kultūros centrą. Jis turėtų būti pastatytas trečiojo etapo 
metu. Jame žadama įrengti kamerinį vidinį kiemelį amfi -
teatrą. Čia galės vykti nedideli koncertai, poezijos vaka-
rai, atsirasti puiki bendravimo erdvė.

Jeigu viskas bus gerai, planuojama, kad pirmasis rekons-
trukcijos etapas bus baigtas ateinančių metų viduryje, 
tad galbūt jau kitą vasarą Palangos estradoje bus sureng-
tas atidarymo koncertas.  

Nuolat brangstant energiniams ištekliams, svarbu labai 
efektyviai apšiltinti pastatus.

Sėkmingai veiklą plėtojanti Lietuvos įmonė UAB „ŠILPUTA“ 
gamina Europos kokybės standartus atitinkantį polistireninį 
putplastį (EPS) – vieną iš XXI a. reikalingiausių šilumą 
izoliuojančių statybinių medžiagų. Jis itin dažnai naudojamas 
apšiltinti įvairiems pamatams, perdangoms, fasadams, 
grindims, stogams, terasoms, automobilių stovėjimo aikštelių 
konstrukcijoms ir pan. 

UAB „ŠILPUTA“ gaminamas naujoviškas polistireninis 
putplastis – pilkasis neoporas, garantuojantis ypač didelę 
šiluminę varžą, jau tapo paklausus ne tik Lietuvoje, bet ir beveik 
visoje Europoje. 

Ilgamete patirtimi ir kokybiška produkcija garsėjanti 
UAB „ŠILPUTA“ visada nepriekaištingai įvykdo visus klientų 
užsakymus.

uAB „ŠilPutA“,  Sodų g. 14, LT-13270 Skaidiškių k., Vilniaus r.
Tel. +370 5 235 0109 , faks. +370 5 235 0104 , el. p. info@silputa.lt www.silputa.lt

	Palangos estrados rekonstrukcija įsibėgėjo – jau įvykdyta 
 apie 40 % darbų. Šiuo metu UAB „Conresta“ statybininkai 
 daro monolito konstrukcijas.
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egidiJa lekavičienė

Statybinių įrankių bei įrenginių poreikiai Lietuvos rinkoje, be abejo, priklauso 
nuo šalyje vykstančių statybų krypties. Kokias šios srities tendencijas dabar 
pastebi specialistai ir kokius įrankių pranašumus jie labiausiai vertina?
 

Pasak R. Venckevičiaus, jau keletą metų pastebima ten-
dencija, kad akumuliatorinių įrankių paklausa ir nau-
dojimas, palyginti su elektriniais, vis didėja. Specialisto 
nuomone, tai lėmė akumuliatoriniams įrankiams pasta-
raisiais metais sukurti gerokai didesnės talpos akumu-
liatoriai. „Naujieji didelės talpos akumuliatoriai leidžia 
gamintojams sukurti daug naujų ir įvairios paskirties 
akumuliatorinių įrankių, apie kuriuos mes prieš trejus 

ar juo labiau penkerius metus 
negalėjome net pagalvoti“, – 
sako R. Venckevičius. 

Mocevičiaus fi rma „Ginalas“ sta-
tybininkams jau gali pasiūlyti 
pačias „šviežiausias“ gamintojo 
„Milwaukee“ naujienas, kurias 

turi toli gražu ne visi atstovai. 
Naujovės atitinka vyraujančią akumu-

liatorinių įrankių paklausą. Lietuvos statybinin-
kai, renovuojantys pastatus ar statantys naujus 
objektus, jau gali dirbti su moderniausiais įran-
kiais, tarp kurių – akumuliatoriniai sandarinimo 

medžiagų pistoletai, akumuliatoriniai tepimo 
švirkštai, akumuliatoriniai smūginiai veržlia-
sukiai, išvystantys maksimalią 1 016 Nm jėgą, 

lazeriniai temperatūros 
matavimo įrenginiai, 
termovizoriai ir kitos 
aktualios statybininkų 
darbo priemonės.  

KAS AKTUALU 
PROfESIONALAMS
įSIgYJANT
STATYBINIUS 
įRANKIUS?

Įsibėgėjant senų gyvenamųjų namų renovacijai, staty-
bininkai ypač akcentuoja profesionalams skirtų, ilga-
laikių, galingų ir modernių įrankių svarbą kasdieniame 
darbe. 

„Rinkdamiesi savo kasdienio darbo instrumentus sta-
tybininkai pirmiausia atsižvelgia į įrankio kokybę,  er-
gonomiškumą ir garantinę bei pogarantinę priežiūrą, – 
sako Ramūnas Venckevičius, 
Mocevičiaus fi rmos „Ginalas“ 
atstovaujamų prekių žen-
klų „Milwaukee“, „Maki-
ta“, AEG ir „Ryobi“ grupės 
vadovas. – Labai aktualu 
ir kuo trumpesnis įrankio ga-
rantinio remonto laikas, nes, kol 
sugedęs įrankis remontuojamas, dar-
bai sustoja ar net lieka nepadaryti.“

Mocevičiaus fi rmos „Ginalas“ atstovaujamų ga-
mintojų įrankių ir įrenginių spektras labai dide-
lis – jis apima iš esmės visus pagrindinius statybos 
sektorius: nuo dažnai įvairiose srityse naudojamų 
įrankių iki specifi nių siauros paskirties įran-
kių ir įrenginių. Gamintojai kiekvienais 
metais rinkai pristato naujovių. Naujai 
sukurti ar modernizuoti įrankiai išsi-
skiria geresne ergonomika, geresniais 
techniniais parametrais ir konstrukci-
nėmis naujovėmis.
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BEVEIK 20 METŲ dARBUOJATėS PROfESIONALAMS
SKIRTŲ STATYBOS įRANKIŲ SfEROJE. 
KAIP KEIčIASI STATYBININKŲ POREIKIAI?
Dauguma supranta, kad ilgalaikio, kokybiško, ergono-
miško ir našaus įrankio įsigyti už mažą kainą neįmano-
ma. Tačiau ne visada tinkamas įrankis yra brangiausias. 
Pats geriausias kelias – kreiptis į specializuotą įrankių 
parduotuvę. Mūsų specialistai pasiūlys darbui tinka-
miausią įrankį, geriausią kainos ir kokybės santykį. Su-
gedusį įrankį operatyviai suremontuosime, remonto 
laikotarpiu suteiksime pakaitinį. Mes sakome: „Nėra blo-
gų įrankių, yra tik tinkami ir netinkami.“ Pavyzdžiui, jei 
gręžtuvas buvo skirtas vienai skylei išgręžti ir ją išgręžė, 
vadinasi, įrankis buvo tinkamas. Įrankių ekspertų parei-
ga – pasiūlyti tinkamiausią statybininko darbui įrankį.

KOKIE įRANKIAI dABAR POPULIARIAUSI?
Vienareikšmiškai – populiariausi akumuliatoriniai įran-
kiai. Nikelio ir kadmio (Ni-Cd) baterijas pakeitė kur kas 
lengvesnės ir talpesnės ličio jonų (Li-On), jas krauti gali-
ma bet kada. Šiuo metu 3 Ah baterijas keičia 4 Ah ar net 
5 Ah akumuliatoriai. Svarbiausia, kad didėjant baterijos 
talpai jos dydis ir svoris nekinta, o kaina yra net mažesnė 
už buvusių Ni-Cd akumuliatorių. 

AR AKUMULIATORINIAI įRANKIAI 
PAKEIS ELEKTRINIUS?
Vis daugiau akumuliatorinių įrankių gaminami su nau-
jos technologijos bešepetėliais varikliais (žymimi BL ar 
angl. brushless). Šių variklių naudingo veikimo koefi ci-
entas iki 60 % aukštesnis nei įprastų, be to, dvigubai il-
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įRANKIŲ PAKLAUSOS TENdENCIJOS
Apie profesionalų naudojamų įrankių paklausos tendencijas Lietuvoje kalba-
mės su vienu iš įmonės „Elremta“ vadovų gediminu Liaudansku. 
UAB „Elremta“, įkurta 1997 m., atstovauja Lietuvoje žinomiems prekių ženklams:                                                                                                                            

įmonės specializacija – profesionalams skirtų elektrinių įrankių remontas ir 
pardavimas.

ir kt.
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	36 V akumuliatoriniam 
 perforatoriui
 „Makita DHR264“ 
 tinka du įprasti 
 18 V akumuliatoriai.

	Profesionalams skirtas plaktukas 
 „Stanley“ su antivibracine rankena 
 „Graphite“: dėl specialios formos 
 ergonomiškos rankenos dvigubai 
 padidėja smūgio energija ir 
 našumas bei darbo patogumas. 

Dar viena „dewalt“ nau-
jiena – kompaktiškas, bet 
galingas dulkių siurblys 
„dewalt dCV582“, galintis 
dirbti ir prijungtas prie elek-
tros tinklo, ir su 14,4 ar 18 V Li-On 
akumuliatoriais. Jis tinka siurbti tiek šlapiai, tiek sausai. 
7,5 l rezervuaro talpos ir tik 4,8 kg svorio siurblio plauna-
mas „Hepa“ fi ltras sulaiko net 99,97 % dulkių. 

O KOKIA ELEKTRINIŲ įRANKIŲ ATEITIS?
Be abejo, jie išliks. Akumuliatorinių įrankių maksimalus 
išvystomas galingumas nesiekia 1 000 W. Darbams, ku-
riems reikia daug energijos, arba stacionariems darbams 
ir toliau bus naudojami įvairūs elektriniai pjūklai, šlifuo-
kliai, perforatoriai, frezos ir pan.

Kasmet didėja ES reikalavimai, keliami įrankių saugumui, 
jų skleidžiamam triukšmui ir vibracijoms, todėl vartoto-
jai, rinkdamiesi įrankį, vertina ne tik galingumą, bet ir 
vibracijos vertę bei įrankio svorį. „Bosch“ sukūrė naują 
1  500 W galios atskėlimo kūjį „Bosch gSH 7VC“, kuris 
už savo pirmtaką „Bosch GSH 11E“ yra dviem kilogramais 
lengvesnis, o jo vibracijos vertė dvigubai mažesnė, taigi 
ir jo efektyvaus darbo trukmė taip pat gali būti dvigubai 
ilgesnė.

gesnis tarnavimo laikas. Naujos kartos akumuliatorinis 
gręžtuvas-suktuvas „Bosch gSR 18V-EC“ su bešepetė-
liu varikliu ir 5 Ah Li-On baterija įsuks 2–3 kartus dau-
giau sraigtų negu įprastas „Bosch GSR 18V-Li“ su 3,0 Ah 
baterija.

	„Bosch GSR 18-EC“ 
 su bešepetėliu varikliu ir vienu 
 5,0 Ah akumuliatoriumi gali 
 į minkštą medį įsukti 
 daugiau nei 1 000 vnt. 
 6 x 60 mm sraigtų. 

	Akumuliatorinė viniakalė  
 „Dewalt DCN 690M2“ įkala iki 
 90 mm ilgio vinis.

	Unikalus akumuliatorinis elektrinis 
 dulkių siurblys „Dewalt DCV582“ 
 puikiai tinka elektros skydinėms, 
 įvairiems įrenginiams valyti, 
 skysčiams siurbti. 

	Naujasis 7 kg klasės atskėlimo 
 plaktukas „Bosch GSH 7VC“ 
 išsiskiria ne tik 1,5 kW
 galia,  bet ir mažu svoriu 
 bei darbo komfortu.

Lietuvoje didėja karkasinės statybos apimtys. Statybos 
išlaidas gali sumažinti naujoji akumuliatorinė viniakalė 

„dewalt dCN 690M2“. Bešepetėlio variklio 
technologija leidžia įkalti 90 mm rievėtas 
vinis į minkštą medieną ir 63 mm ilgio vi-

nis į kietmedį. 18 V 4 Ah akumuliatoriaus 
užteks pusdienio darbui, nebereikia 

nepatogaus ir sunkaus kompre-
soriaus ar brangių dujų balio-
nėlių.
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Akumuliatoriniai įrankiai gaminami 
darbui su 3,6–36 V akumuliatoriais. 
Tokia didelė įvairovė nepatogi var-
totojui, todėl „Makita“ sukoncentra-

vo dėmesį į 10,8 V (lengvi, kompaktiški 
įrankiai) ir 18 V įtampos įrankius. „Makita“ sukūrė 

net 130 skirtingų akumuliatorinių įrankių, pritaikytų dirbti 
su ta pačia 18 V Li-On 3,0 Ah ar 4,0 Ah baterija. Nebūti-
na kiekvienam darbo procesui turėti komplektišką įrankį. 
Jei turime keletą akumuliatorių ir įkroviklį, pakanka įsigyti 
„z“ serijos įrankį (be akumuliatorių ir kroviklio) – taip ne-
brangiai susikomplektuosite visus darbui būtinus įrankius: 
akumuliatorinius suktuvus, pjūklus, siaurapjūklius, įvairius 
šlifuoklius, gręžtuvus, perforatorius ir pan.

Iki šiol visi gamintojai galingiausius akumuliatorinius 
įrankius gamino su 36  V akumuliatoriais. Akumulia-
toriai buvo brangūs ir gana sunkūs, tad 36  V įrankių 
populiarumas vis mažėjo. Šiemet „Makita“ sukūrė ga-
lingus 36 V įrankius, kuriems tinka du nuosekliai su-
jungti įprasti 18 V Li-On akumuliatoriai. Manome, kad 
vartotojai labai teigiamai įvertins šį unikalų ir ekono-
mišką sprendimą.

O RANKINIŲ įRANKIŲ SRITYJE 
AR gALIMA dAR KARTą „IŠRASTI dVIRATį“?
Nors kasmet atsiranda naujų elektrinių ar akumuliato-
rinių įrankių, negalime „nurašyti“ ir rankinių įrankių. Ga-
mintojai dabar juos kuria ergonomiškus, saugius, pato-
gius ir ilgalaikius ir, ko gero, pasaulinis 
lyderis šioje srityje yra „Stanley“. 
Jų gaminami įrankiai idealiai 
subalansuoti intensyviam ir 
tiksliam darbui.  
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3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams.
2 metų techninė priežiūra "Akku Premium Service" visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo pirkimo
datos internet o puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

2 metų techninė priežiūra "Akku Premium Service" visiems profesionalams 
skirtiems mėlyniesiemsBosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. 
Registracija per 4 savaites nuo pirkimodatos internet o puslapyje 
www.bosch-professional.com/warranty

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams 
įrankiams. Registracija per 4 savaites nuo pirkimodatos internet o puslapyje 
www.bosch-professional.com/warranty

Tiesiog daugiau.
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Vokietijos elektrinių įrankių gamintojas „Metabo“ visą laiką pristato nau-
joves, sukeliančias sumaištį konkurentų gretose. Štai prieš pusantrų metų 
„Metabo“ pirmoji pasaulyje pristatė akumuliatorinių įrankių seriją su 5,2 Ah 
talpos akumuliatoriais. Ir kol kiti gamintojai bando pasivyti „Metabo“, bendro-
vė žengė kitą žingsnį ir sukūrė naujus, pranašesnius kampinius šlifuoklius. 

SEPTYNI „METABO“ 900–1 700 W 
gALIOS NAUJOS KARTOS KAMPINIŲ 
ŠLIfUOKLIŲ PRANAŠUMAI

Nauja variklio aušinimo sistema. Galingiems kampinių 
šlifuoklių varikliams būtinas efektyvus aušinimas, tai ypač 
svarbus veiksnys, užtikrinantis kampinių šlifuoklių patiki-
mumą. Nauja aušinimo sparnuotė oro srauto greitį padidi-
no iki 400 km/val. Kitaip nei seno modelio šlifuoklių atveju, 
oro tiekimas vyksta tik iš galinės kampinio šlifuoklio dalies 
(neliko šoninių oro tiekimo angų, kurios dirbant dažnai bū-
davo uždengiamos delnu). 

Naujas, mažesnio skersmens kampinio šlifuoklio kor-
pusas su galimybe keisti jungiklio padėtį. Jeigu kampi-
nį šlifuoklį įjungti jums nepatogu dėl jungiklio padėties, 
atsukite keturis pavaros korpusą fiksuojančius varžtus, pa-
sukite šlifuoklio korpusą 90 laipsnių kampu ir nustatykite 
jungiklį į jums labiausiai tinkamą padėtį (iš kairės, viršuje 
ar iš dešinės).

„Metabo S-automatic“ apsauginė pavaros sankaba. Tai 
nėra naujovė, „Metabo“ gamina kampinius šlifuoklius su šia 
sankaba nuo 1966 metų. Šis išbandytas sprendimas labai 
efektyvus – saugo kampinio šlifuoklio pavaros dantračius, 
variklį, o svarbiausia – operatorių nuo sužalojimų užstrigus 
pjovimo diskui.

„Metabo Vario Tacho Constamatic“ elektronika suteikia 
šias funkcines savybes: apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo 
dingus elektros įtampai, užtikrina pastovius nustatytus va-
riklio sūkius, srovės ribojimą įjungimo metu („švelnus star-
tas“), variklio apsaugą nuo perkrovos. 

Automatinė pjovimo  / šlifavimo disko balansavimo 
sistema sumažina disko vibravimą darbo metu, todėl 
apie 2 kartus sumažėja šlifavimo diskų ir 1,5 karto – pjo-
vimo diskų sąnaudos. 

Mažesnės gamybos sąnaudos lemia didesnį pelną ar 
konkurencingą gaminių kainą. Svarbiausias šios siste-
mos pranašumas – mažesnis vibracijos intensyvumo 
koeficientas (EN 60745), t. y. mažesnė vibracija, tenkanti 
operatoriaus organizmui. Atsižvelgiant į šio koeficiento 
reikšmę, remiantis ES direktyva 2002/44/EB („Vibracijos 
direktyva“), gali būti ribojama darbo su įrankiu trukmė. 

Patentuotas „Metabo“ disko stabdys. Efektyvi disko stab-
dymo sistema užtikrina aukščiausio lygio apsaugą opera-
toriui – išjungus jungiklį diskas per dvi sekundes nustoja 
suktis.  

Rugsėjį naujieji kampiniai šlifuokliai pasirodė „Metabo“ pre-
kybos partnerių parduotuvėse. „Tai iš esmės nauja kampinių 
šlifuoklių karta, o ne patobulintas senasis modelis: nauji 
varikliai, nauja aušinimo sistema, apsauga perkrovų metu, 
naujas korpusas, naujos formos pavaros dantračiai, galimy-
bė keisti jungiklio padėtį, – pabrėžia „Metabo“ produkto 
specialistas Sergejus Kudriašovas. – Tai naujas, pirmas pa-
saulyje kompaktiškas 1 700 W galios kampinis šlifuoklis.“

Naujas „Metabo Marathon“ variklis. Neįtikėtina, bet vo-
kiečių inžinieriams pavyko sukurti kompaktiškesnį variklį, o 
kartu padidinti jo galią ir sukimo momentą! Visų kampinių 
šlifuoklių variklių išeinamoji galia padidėjo 20 %, o sukimo 
momentas – 50 %. 
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PASTATŲ 
MOdERNIZAVIMAS 
LIETUVOJE: 
tikslai aMbicingi, procesas įsibėgėJo

egidiJa lekavičienė

„Pastatų modernizavimo klausimai aktualūs visiems – architektams, staty-
tojams, studentams, mokslo darbuotojams. Pastatai – brangiausias ir reika-
lingiausias turtas žmonėms, o jų modernizavimas – tai gėris ir jis pats ne-
ateina, tam reikia pastangų ir susitelkimo. Bet kas ieško, tas randa“, – pra-
dėdamas konferenciją „Pastatų modernizavimas – dabartis ir ateitis“ sakė 
Polistireninio putplasčio asociacijos prezidentas dr. česlovas Ignatavičius, 
organizatorių vardu linkėdamas visiems ieškoti gėrio ir jį rasti.

Konferenciją spalio pradžioje organizavo Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas (VGTU) ir Lietuvos statybi-
ninkų asociacija (LSA) kartu su Polistireninio putplasčio 
asociacija (PPA).

Sveikindamas konferencijos dalyvius VGTU rektorius 
prof. dr. Alfonsas Daniūnas pasidžiaugė, kad konferen-
cija vyksta universitete, kuriame studijuoja 11 tūkst. 
studentų, ir daugumos jų būsimos profesijos susiju-
sios su statybų sektoriumi. „Labai svarbu, kad šioje 

konferencijoje bus gvildenami statybos renovacijos 
kokybės klausimai“, – sakė rektorius. Pasak jo, namų 
renovacija – tai tema, kuria Lietuvoje diskutuojama 
dažniausiai. Ji susijusi su žmonių gerove, ir tam turime 
skirti daug dėmesio. 

Valstybė formuoja energetikos politiką, bet visi turime teisę 
reikšti nuomonę, kaip norime gyventi. Lietuvos energetika 
turi būti nepriklausoma, visi turime išmokti gyventi taupiai, 
ir vienas iš būdų tai pasiekti – modernizuoti pastatus. 

VGTU rektorius 
prof. dr. Alfonsas 

Daniūnas.

Polistireninio 
putplasčio asociacijos 

prezidentas 
dr. Česlovas 

Ignatavičius.

VGTU nuotraukos.
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dAUgIABUčIŲ NAMŲ RENOVAVIMAS – 
SEIMO IR VYRIAUSYBėS PRIORITETAS
„Daugiabučių namų renovavimas – šios kadencijos Seimo 
ir dabartinės Vyriausybės vienas iš prioritetų“, – pabrėžė 
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Arūnas Du-
dėnas. – Tikslai buvo ambicingi, procesas įsibėgėjo.“ Pa-
sak jo, milžinišką procesą suvaldyti nelengva, tačiau val-
džios institucijos siekia paspartinti reikalingų sprendimų 
priėmimą, nes renovacija – ne užgaida, o būtinybė, tad 
reikia priimti sprendimus, kurie paskatintų žmones daly-
vauti renovacijos procese. Seimo narys apgailestavo, kad 
dėl valdžios institucijų kaltės procesas neretai išsitęsia 

ninkai, Molėtai, Kelmė ir kitos savivaldybės – tai puikūs 
sėkmės pavyzdžiai, rodantys, kad galima pasiekti gerų 
rezultatų, jei visi dirbsime. Gyventojai patikėjo renovaci-
jos teikiama nauda, – sakė E. Radavičienė. – Pasitikdami 
2014–2020 m. etapą galime džiaugtis, kad jau turime 
sukurtą pagrindą: sukauptą patirtį, gyventojų pasitikėji-
mą ir parengtas priemones.“ Pasak Aplinkos ministerijos 
atstovės, dabarties aktualija – plėtoti visuminį, t. y. mies-
tų kvartalų, miestelių, o ne atskirų pastatų atnaujinimą. 
Gera žinia – 23 savivaldybės pradeda rengti integruotų 
teritorijų programas. Svarbu dirbti kompleksiškai, kad 
būtų pateisinti gyventojų lūkesčiai. 

(vieno namo renovavimas trunka vidutiniškai 1,3 metų, 
bet renovavimo darbai vyksta tik apie pusmetį, o kitą lai-
ką sudaro dokumentų tvarkymas), ir antrojo renovavimo 
etapo dalyviai jau nuogąstauja, ar dar gaus maksimalią 
40 % paramą, nes nuo 2015 m. spalio 1 d. valstybės indė-
lis mažės. „Negalima palikti žmonių nežinomybėje, ir tai 
artimiausias uždavinys, kurį turėsime spręsti, – pabrėžė 
A. Dudėnas. – Pradėtas procesas teigiamas, tad kreipiuosi 
į statytojus ir gamintojus, kad ta renovacija būtų ilgalaikė 
ir žmonės nenusiviltų. Linkiu gero bendradarbiavimo su 
mokslu ir naujausiomis technologijomis, kad panaudo-
tos lėšos duotų kuo geresnių rezultatų, o procesas ne-
strigtų.“ 

Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento 
direktorė Elvyra Radavičienė priminė, kad ambicinga 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) pro-
grama startavo 2004 m., buvo užsibrėžta sutaupyti ne 
mažiau kaip 30 % energijos. Bet programa įgavo pagreitį 
tik 2013-aisiais, kai buvo pakeista teisinė aplinka ir į pro-
cesą aktyviai įsitraukė savivaldybės. „Ignalina, Druski-

PRIBRENdę POKYčIAI
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas 
Malinauskas patvirtino, kad daugiabučių namų renova-
vimo ir aplinkos gražinimo procese vyksta darnus dialo-
gas ir atsižvelgiama į iškeliamas problemas. Jis įvardijo 
ir didžiausią šių dienų problemą – tai rangovų, darbus 
atliekančių įmonių trūkumas ir per žemas kainų lygis. 
Konkursai pakartotinai skelbiami kelis kartus, gyventojai 
norom nenorom klaidinami dėl kainos, ir tai kelia jų tei-
sėtą nepasitenkinimą. „Daug problemų reikia aptarti, kad 
ir toliau sutelktai dirbtume ir pasiektume visų geidžiamų 
rezultatų“, – akcentavo R. Malinauskas.

LSA prezidentas Dalius Gedvilas pastebėjo, kad į konfe-
renciją susirinko visi tie, kuriems rūpi pokyčiai valstybė-
je. Pasak jo, kad galėtume planuoti norimus pokyčius ir 
norimais tempais, turime turėti savo šalies darbo ište-
klių registrą, taip pat labai svarbu nedelsiant susikurti ir 
kriterijų katalogą, pagal kurį būtų galima atsirinkti rei-
kalingus darbuotojus. Statybos sektoriaus, kur šiemet 
dirba apie 70 tūkst. žmonių, o statybos įmonės sudaro 

LR Seimo Aplinkos 
apsaugos komiteto narys 

Arūnas Dudėnas.

Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidentas
Ričardas Malinauskas.
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6,7 % visų Lietuvos įmonių, pokyčiai, pasak asociacijos 
vadovo, jau pribrendę. „Ar įsivaizduojate, kaip pasikeis-
tų renovacijos ir visi statybų procesai, jei dokumentai 
būtų pildomi elektroniniu formatu ir būtų prieinami 
visiems proceso dalyviams? – retoriškai klausė LSA va-
dovas. – Tas pat ir dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų: jei jie 
būtų pateikiami vienodu elektroniniu formatu, būtų 
galima juos susisteminti ir tik tada paaiškėtų, kokia yra 
tikroji renovacijos kaina“, – statybų ir visų kitų sektorių 
skaitmeninimo svarbą akcentavo D. Gedvilas.

RENOVACIJOS dARBAI KILSTELėS BVP
Už daugiabučių namų atnaujinimo programos admi-
nistravimą ir valstybės paramos teikimą nuo 2013 m. 
pradžios atsakinga Būsto energijos taupymo agentūra 
(BETA). „Šiuo metu pradėti apie 700 daugiabučių namų 
atnaujinimo darbai. Planuojama, kad iš jų 300 daugia-
bučių bus visiškai užbaigti dar šiais metais. 

Palyginkime: per beveik dešimt programos gyvavimo 
metų Lietuvoje atnaujinta vos 500 daugiabučių namų“, –  
programos įgyvendinimo tempus pabrėžė BETA direk-
toriaus pavaduotoja Ginta Tautkutė. Pasak jos, didžiau-
sią įtaką renovacijos proveržiui turėjo praėjusių metų 
pradžioje pasiūlytas naujasis renovacijos modelis, pagal 
kurį į renovacijos procesus buvo įtrauktos šalies savival-
dybės. Net 75 % šiuo metu renovuojamų daugiabučių 
namų sudaro pagal savivaldybių energinio efektyvumo 
didinimo programas įgyvendinami projektai – 521 iš 
693 daugiabučių. Finansų ekspertų vertinimu, renova-
cijos darbai Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
augimą šiemet ir kitąmet kilstelės maždaug po 0,3 %. 
Siekiant, kad energinio efektyvumo didinimo progra-
mos apimtų ne tik pavienių daugiabučių ar viešosios 
paskirties pastatų atnaujinimą, o ir kvartalų, jų aplin-
kos, infrastruktūros objektų atnaujinimą, planuojama, 
sujungus Vidaus reikalų, Aplinkos ir Energetikos minis-
terijų turimas programas bei finansinius instrumentus, 
atnaujinti kvartalus ir jų aplinką.

MOdERNIZAVIMO PROCESO IŠŠŪKIAI
Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų preziden-
tas J.  Antanaitis, apžvelgęs daugiabučių namų moderni-
zacijos rezultatus ir gyventojų lūkesčius, pabrėžė, kad bet 
koks procesas vyksta gerai, kai jis tinka visiems dalyviams. 
Pasak jo, daugiabučių namų modernizavimo procesą ap-
sunkina tai, kad pastatų administratoriai labai skirtingi. 
Ir kvartalų renovacija, jo nuomone, vyks lengviausiai ir 
greičiausiai ten, kur visus pastatus administruoja vienas 
administratorius. Dabar praktika rodo, kad sėkmingiausiai 
renovuojami pastatai, kuriuos administruoja savivaldybių 
įmonės. O renovacijos planai dideli – iki 2020 m. bus reno-
vuoti ir atnaujinti daugiau nei 27 tūkst. namų, o jų energi-
jos sąnaudos sumažės ne mažiau kaip 30 %, taigi vien dėl 
to Lietuvai reikės 300 mln. m3 dujų mažiau.

Pastatų modernizaciją urbanistinės plėtros iššūkių fone 
aptarė Lietuvos architektų sąjungos atstovas Mindau-
gas Pakalnis. Pasak jo, vien padidinę pastatų šiluminę 
varžą miestų gyventojų problemų neišspręsime. „Kodėl 
žmonės nenoriai kuriasi kai kuriuose miesto rajonuose? 
Todėl, kad jų aplinka, urbanistinė struktūra nepalanki 
šeimai ir bendravimui“, – akcentavo architektas urbanis-
tas ir siūlė perimti labiau šioje srityje pažengusių šalių 
patirtį, pastatus pritaikyti pasikeitusiems poreikiams, 
juos modernizuoti „morališkai“: didinti vidines erdves, 
pastatus praplėsti terasomis ir apskritai individualizuo-
ti architektūrinius sprendimus, nes jie leidžia pakeisti 
miestelio ar miesto kvartalo veidą. Be to, M. Pakalnio nuo-
mone, yra pastatų, kuriuose tarsi koncentruojasi visuome-
nės socialinės problemos, ir reikia labai apgalvotai priimti 
sprendimus, ar juos tikrai verta renovuoti, ar galbūt kartais 
geriau problemas spręsti „chirurginiu“ būdu. Architektas 
siūlė galvoti ir apie didesnę finansinę bei kitokią pagalbą 
tiems žmonėms, kurie norėtų ką nors keisti. 

Prof. dr. Juozas Valivonis, VGTU Gelžbetoninių ir mūri-
nių konstrukcijų katedros vedėjas, atkreipė dėmesį, kad 
pastatų modernizavimo sėkmei, kokybei ir ilgalaikišku-
mui įtakos turi pastato laikančiųjų konstrukcijų būklė. 
„Laikančiosios konstrukcijos – tai pastato griaučiai, užti-
krinantys pastato pastovumą ir atsparumą, ir jei jie pa-
žeisti, tai tokio pastato renovacija netenka prasmės“, –  
pabrėžė profesorius. Be to, ir pažeisti pastato elemen-
tai gali būti dvejopi – matomi ir ne. Bet paslėptos po 
20–30 cm laikančiųjų konstrukcijų deformacijos gali 
būti laiku nepastebėtos ir sudaryti avarinę situaciją. Yra 
pažaidų, kurios turi įtakos pastato ilgalaikiškumui, tad 
svarbu nustatyti pažaidų priežastis ir jas šalinti, o ne tik 
kosmetiškai užmaskuoti. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie 
metalinių profilių koroziją ir pan. Prof. J. Valivonis patarė 
atkreipti dėmesį ir į tai, kad keičiant pastatą dažnai kei-
čiasi ir apkrovos, keičiasi skaičiuotinė schema, o naujų 
skaičiavimų neatliekama, tad tai gali lemti rimtas pro-
blemas ateityje.
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TVARI STATYBA 
Pastatų modernizavimo ir tvarios statybos patirtimi dali-
josi konferencijos svečias iš Vokietijos, pasaulinio koncer-
no BASF atstovas K. H. Schmitzas bei BASF atstovas Bal-
tijos šalyse, Baltarusijoje ir Ukrainoje Arturas Indičianskis. 
BASF, chemijos pramonės milžinė, baltojo polistireno 
išradėja, dabar aktyviai dirba pilkojo polistireno plėtros 
srityje, kuria ir tiekia žaliavas gaminiams bei termoizolia-
cinėms medžiagoms, kurios būtinos tvariai statybai. Ši 
bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos polis-
tireninio putplasčio gamintojais ir kartu ieško geriausių 
tvarios statybos sprendimų. 

„Tvarumą sudaro daug aspektų – ekologinis, ekono-
minis, socialinis, funkcinis ir kt. Tad planuojant moder-
nius pastatus tai turi būti svarbiausias akcentas. BASF 
projektai pagal visus parametrus pranoksta Vokietijos 
pastatų efektyvumo standartus“, – pabrėžė svečias iš 
Vokietijos. 

Puikią gyvenimo kokybę polistireniniu putplasčiu izo-
liuotuose pastatuose ir ekonominį tokio moderniza-
vimo naudingumą koncernas BASF įrodė atgaivinęs 
Bruncko gyvenamąjį kvartalą Vokietijoje, šalia savo 
gamyklos Liudvigshafeno mieste. Šio kvartalo pastatai, 
po karo atstatyti pagal pirminės statybos (1930) planą, 
buvo energiškai neefektyvūs, nepatrauklūs gyventi. 
1996 m. buvo parengta koncepcija gyvenamajai aplin-
kai pertvarkyti, sutelkiant dėmesį į ekologiją bei energi-
nį efektyvumą. „1998 m. rinkai buvo pasiūlytas naujas 
produktas – pilkasis polistireninis putplastis neoporas, 
išsiskiriantis didesniu tankiu ir geresnėmis izoliacinėmis 
šilumos ypatybėmis. Esminis jo ir baltojo polistireno 
skirtumas – mažos grafito dalelės, atliekančios atspin-
dėjimo funkciją ir pagerinančios savybes, – sakė BASF 
atstovai. – Būtent neoporas ir naudotas atnaujinant 
pastatus Bruncko gyvenamajame rajone.“ 

Po dešimties metų įvertinus šio rajono pastatų techni-
nę būklę buvo patvirtinta, kad polistireninio putplasčio 
ypatybės nepakito, nėra jokių jo senėjimo požymių, taip 
pat nėra jokio pelėsio ir kitų sveikatai kenksmingų efek-
tų. Apklausa parodė, kad 80 % gyventojų atnaujintuose 
namuose jaučiasi labai komfortiškai, 15 % apie atnau-
jinimo poveikį neturi nuomonės. O ekonominis rajono 
atnaujinimo naudingumas neabejotinas: apskaičiuota, 
kad šilumos suvartojimas sumažėjo šešis kartus ir per 
metus sutaupoma 378 tūkst. litrų (arba 13 benzovežių) 
kuro. 

Koncernas BASF neoporą gamina granulių formos, o jų 
pritaikymo sritys pačios įvairiausios: nuo žaliavos už-
pūtimo į oro tarpus iki įvairiausių plokščių, kurios gali 
būti naudojamos pamatams, karkasui, stogui (taip pat 
žaliam stogui) ir kitoms pastatų dalims. „Naudojant ne-

oporą statomi pastatai pigūs ir energiškai efektyvūs, –  
pabrėžė pilkojo polistireno žaliavos gamintojai. – Tai 
vienas prekių ženklas, bet yra daug sistemų ir variantų.“ 
Beje, Lietuvoje vienas iš pasyviųjų namų taip pat pa-
statytas iš tokios sistemos. O vienas iš naujausių BASF 
projektų – vadinamosios „nulinės energijos“ pastatas, 
visai nenaudojantis energijos iš išorės. „Mes siekiame, 
kad būtų suvartojama kuo mažiau energijos, kad gy-
ventojams tai kainuotų kuo mažiau ir kad būtų kuo 
mažesnė aplinkos tarša, – savo tikslus įvardija neoporo 
gamintojai ir skelbia verdiktą: integralių modernizavi-
mo schemų pranašumas visiems – ir investuotojui, ir 
gyventojams, ir savivaldybei – labiau patrauklus.“

PASTATŲ gERINIMAS 
„Man pačiam mūsų visų siekį geriausiai atspindi pastatų 
gerinimo sąvoka“, – apibendrindamas pastatų moder-
nizavimo konferencijos dalyvių mintis sakė dr. Č.  Igna-
tavičius. Anot jo, ši konferencija rodo, kad pastatų mo-
dernizavimas yra sudėtingas ir brangus procesas. Kad jis 
sėkmingai vyktų reikia atsakingai ir kvalifikuotai dirbti. 
Pastatų modernizavimas yra kompleksinis veiksmas, ap-
imantis ne tik pastatų šiltinimą, bet ir estetinį jų sutvar-
kymą, vėdinimo ir komforto sąlygų gerinimą bei kitus 
veiksnius.

Dr. Č. Ignatavičiaus nuomone, norint šeimininkiškai tvarky-
tis, būtina turėti generalinį pastatų ir kvartalų pertvarkymo 
planą, kad nebūtų modernizuojami atsitiktiniai pastatai 
pagal atsitiktinius projektus. Renovacijai reikia daug žinių ir 
visų pastangų, kad būtų išvengta klaidų, kurių daugiausia 
ir pasitaikė pradžioje dėl patirties ir žinių stokos. PPA prezi-
dentas džiaugėsi, kad dabar pastatų modernizavimo koky-
bė gerėja ir Lietuvoje jau yra puikių sektinų projektų pavyz-
džių. Druskininkai demonstruoja ne prastesnį šeimininkišką 
požiūrį nei Vokietijos statytojai. Dr. Č. Ignatavičius konferen-
ciją užbaigė raginimu būti są-
moningiems ir gerinti namus, 
miestus bei visą šalį.  
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egidiJa lekavičienė

Išskirtinės architektūros ir rafinuoto dizaino Socialinių 
mokslų kolegijos (SMK) centrinė būstinė po metus trukusių 
statybų rugsėjo pradžioje atvėrė duris studentams. Naujas 
modernios architektūros pastatas Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, 
pastatytas buvusios Kuro aparatūros gamyklos teritorijoje. 

PASTATAS, įKŪNIJęS 
ATEITIES UgdYMO 
KULTŪROS KONCEPCIJą

 ARCHITEKTAI / PROJEKTUOTOJAI
UAB „Architektūros kūrybinė grupė“

 PROJEKTO VALdYTOJAI
UAB „Contestus projektai“

 BENdRAdARBIAVUSIOS įMONėS
UAB „Mosta“ – pastato konstrukcijų 
montavimas, betonavimo ir mūro darbai;
UAB „dizaja“ – pastato vidaus inžinerinių 
sistemų įrengimo darbai;
„geberit“, A/S – santechninė įranga;
„Oras Ltd“ atstovybė Lietuvoje – vandens 
maišytuvai ir kt.

APIE SMK IR NAUJąJį PASTATą SKAIčIAIS

Socialinių mokslų kolegija įkurta 1994 m. Klaipėdoje.
Vilniuje kolegija veikia nuo 1999 metų.
Kolegijoje studijuoja per 2 tūkst. studentų.

Pastato plotas – apie 9 tūkst. m2.
Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje įreng-
tos 75 vietos.
Statybose panaudota:
500 t plieninių metalo konstrukcijų; 
75 t stiklo;
620 m3 betono;
1 016 gelžbetonio plokščių. 
Statybose dirbo daugiau nei 700 žmonių.
Projekto vertė – 25 mln. litų. 

GABijA skučAitė,
SMK direktorė

„Statant naująjį Socialinių mokslų kolegijos pastatą Vil-
niuje buvo siekiama sukurti tai, ko Lietuvos aukštojo 
mokslo įstaigos dar neturėjo, – sako Vilniaus SMK direkto-
rė Gabija Skučaitė. – Sėmėmės patirties lankydamiesi už-
sienio aukštosiose mokyklose, vertinome jų infrastruk-

tūrą, ieškojome gerųjų pavyzdžių, ką galėtume 
pritaikyti. Ir drąsiai galime teigti, kad tai, 

ką sukūrėme čia, Vilniuje, tikrai ne-
nusileidžia pasaulinio lygio 

aukštosioms moky-
kloms.“

Pasak kolegijos vadovės, 
naujasis SMK pastatas – 
modernios architektūros, 
atvirų erdvių kūrinys šiuo-
laikiškam, kuriančiam sąvei-
kas mokymui ir mokymuisi. 
Pastatas konceptualizuoja ir kitokią, kartu su moderniu 
amžiumi turinčią kisti ateities ugdymo kultūrą: jame su-
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kurta daug išskirtinių zonų, skirtų kitokiam mokymuisi, 
diegiant netradicinius sprendimus. 

„Daug dirbome su architektais, baldų kūrėjais, kad atrastu-
me neįprastų sprendimų, kurie lig šiol nebuvo taikyti tra-
diciniuose Lietuvos ugdymo infrastruktūros objektuose, –  
pabrėžia G. Skučaitė, – todėl pastate galima rasti apskritų 
auditorijų be kėdžių ir stalų, bet su minkštais suoliukais. Yra 
auditorijų, kurių baldų išdėstymą dėstytojas kartu su stu-
dentais gali projektuotis pats pagal išmonę ir poreikius.“

G.  Skučaitė teigia, kad toks ugdymas pakeičia ir patį 
dėstytojo vaidmenį: jis tampa ne statiška, auditorijos 
priekyje stovinčia figūra, skleidžiančia mokslo tiesas, 
bet bendraujančiu, mobiliu ugdymo proceso modera-
toriumi.

Be to, kuriant šį infrastruktūros objektą, siekta, kad jis 
taptų ne tik studentų, bet ir visuotiniu miestiečių trau-
kos centru, reprezentaciniu objektu, skatinančiu atvykti 
užsienio studentus ir turistus, bei edukacijos ir kultūrinių 
pramogų vieta. „Šis pastatas  – integrali erdvė mokslui, 
mokymuisi, verslui, kultūrai, bendravimui, poilsiui, savi-
raiškai“, – įsitikinusi G. Skučaitė.

PROJEKTAS PROJEKTE
„Socialinių mokslų kolegijos projekto ypatumas buvo tai, 
kad tai yra „projektas projekte“, – pabrėžia statybų tech-
ninės priežiūros darbus vykdžiusios UAB „Contestus pro-
jektai“ atstovai. Naujasis SMK pastatas yra projekto „Loft 
town“, įsikūrusio buvusioje Kuro aparatūros teritorijoje, 
dalis, todėl įgyvendinant užsakovo iškeltus reikalavimus 
teko projektuoti ir statyti atsižvelgiant į šalia vykdomą 
projektą ir jau esamus architektūrinius sprendinius. 

Pagrindinis užsakovo reikalavimas buvo kokybiškai pa-
statyti naują pastatą per vienerius metus. Tai, ko gero, ir 
buvo didžiausias iššūkis statytojams – trumpi statybos 
terminai. Visi rangovai buvo atrenkami konkurso būdu, 
atsižvelgiant į jų daugiametę statybų patirtį. 

Pastato konstrukcijų montavimo, betonavimo ir mūro 
darbus atliko UAB „Mosta“. „Mūsų patyrę specialistai dar-
bus atliko profesionaliai, kokybiškai ir per trumpą laiką, 
nes būtent tai ir yra UAB „Mosta“ statybos darbų sritis: 
pastato metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų monta-
vimas, monolitinių konstrukcijų betonavimas ir mūro 
darbai“, – pabrėžia UAB „Mosta“ direktorius Antanas Mar-
kauskas. 
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SUMONTUOTOS AUKŠTOS 
KOKYBėS SISTEMOS IR gAMINIAI
Pastato vidaus inžinerinių sistemų (vandentiekio, buitinių ir lie-
taus nuotekų, gaisro gesinimo sistemos, vėdinimo, šildymo ir 
šilumos punkto, oro kondicionavimo, dūmų šalinimo, automati-
kos) įrengimo darbus atliko UAB „Dizaja“. „Kadangi mūsų įmonė 
prie šio projekto prisijungė vėliau, tai vienas didžiausių iššūkių 
buvo itin trumpas darbų atlikimo terminas“, – sako projekto va-
dovas Nerijus Rudokas. Jis pabrėžia, kad atliekant visus sutarty-
je numatytus darbus teko suburti ir suvaldyti didelę montuoto-
jų komandą.

Ši kolegija – viena pirmųjų aukštojo mokslo įstaigų, kurioje su-
montuoti ypač aukštos kokybės „Geberit“ gaminiai, pavyzdžiui, 
Šveicarijoje gaminami „Geberit Duofix“ potinkiniai sanitariniai 
moduliai WC puodams ir pisuarams. Jie buvo pasirinkti kaip 
ypač patikimi ir ilgalaikiai produktai. „Manau, jog tai puikiai pa-
rodo investuotojų požiūrį į kuriamą pridėtinę vertę – pastatyti 
ne greitai ir pigiai, bet patikimai ir kokybiškai. Tokio užsakovų 
pasirinkimo pavyzdys – ir „Geberit Pluvia“ sifoninė lietaus nuo-
tekų sistema. Ją įrengus „Geberit“ suteikia užsakovui neribotos 
trukmės garantiją visai lietaus nuotekų sistemai“, – sako „Gebe-
rit“ atstovas Lietuvoje Karolis Bacevičius. 

Kartu su objekto projektuotojais „Geberit“ specialistai atli-
ko lietaus nuotekų skaičiavimus, parengė izometrinius brė-
žinius ir pateikė visas reikalingas medžiagas, atliko techni-
nio palaikymo darbus sistemos rangovams – UAB „Dizaja“.  
„Šiemet mūsų įmonė mini pirmojo pasaulyje potinkinio bakelio 
50 metų jubiliejų – šis gaminys buvo išrastas ir sukurtas mūsų 
įmonės inžinierių, – pabrėžia K. Bacevičius. – Džiaugiamės, kad 
ir visuomeniniuose objektuose, tokiuose kaip ši kolegija, rango-
vai ir investuotojai nesivaiko tik geriausios kainos pasiūlymų, o 
renkasi patikimus ir ilgą garantinės priežiūros laikotarpį turinčius 
gaminius.“

Pasak „Geberit“ atstovo, šiam projektui reikėjo nemažai atidumo 
ir kruopštumo – inžinerinėms sistemoms įrengti buvo palikta ne-
daug vietos, todėl reikėjo apskaičiuoti viską ypač tiksliai ir parinkti 
tinkamus sifoninės lietaus nuotekų sistemos vamzdynų skersme-
nis. Įrengiant teko keisti techninio projekto sprendinius, pakeisti 
vamzdyno išdėstymą, tačiau viską pavyko atlikti sėkmingai. 

Šiame objekte buvo naudoti aukštos kokybės energiją ir vandenį 
tausojantys, saugūs ir stilingi suomių gamintojų vandens maišy-
tuvai „Oras“.

Naujajame kolegijos pastate pritaikyti modernūs ir originalūs 
sprendimai, pavyzdžiui, buvo suprojektuota originali įgarsinimo 
bei konferencijų sistemų įranga. Amfiteatrinėms auditorijoms pa-
rinktos kėdės – patentuotas amerikiečių gaminys, jos pirmą kartą 
pagamintos būtent šiam objektui. 

Socialinių mokslų kolegijos pastatas – tarsi simbolis, kad šiuo-
laikiškos studijos turi vykti įkvepiančioje aplinkoje ir būti įdo-
mios, įtraukiančios į aktyvią veiklą, suteikiančios naujų žinių ir 
patirties.  
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Visuomenės vystymasis pasiekė tokį lygį, kai iškastinio orga-
ninio kuro naudojimas tapo pasauline problema. 
Šios problemos sprendimas galimas visokeriopai didinant šių 
energinių išteklių naudojimo efektyvumą (dabartinis iškasti-
nės energijos gavybos ir tiekimo technologinis lygis toks, kad 
vartotojui lieka tik apie 30  % pirminės energijos), atsinauji-
nančių energinių šaltinių paieška, jau dabar žinomų atsinau-
jinančių energijos šaltinių naudojimo plėtra. 

ENERgIŠKAI EfEKTYVŪS PASTATAI

Siekiant apsaugoti aplinką nuo 
pernelyg didelės taršos ir taupant 
energinius išteklius, vis dažniau 
statomi ekologiški, žalieji, energi-
niu požiūriu efektyvūs, pasyvieji, 
nuliniai, darnieji pastatai. Dažnai 

šie pastatai laikomi tapačiais, nors skiriasi jiems būdingi pa-
rametrai, pavyzdžiui, ekologiški, arba žalieji, pastatai nebū-
tinai yra ir energiškai efektyvūs. Matyt, viena iš tokios situ-
acijos priežasčių yra tai, jog naudojamas pastatų vertinimo 
sistemas sudaro itin didelis parametrų spektras. Energiškai 
efektyvių pastatų, statomų mūsų šalyje, energijos poreikiai 
gerokai skiriasi. Kol kas skiriasi ir įvairių Europos šalių to-
kiems pastatams keliami norminių dokumentų reikalavimai. 

2009–2011 m. pagal 2007–2013 m. programą „Baltic Sea 
Region“ buvo vykdomas projektas „Subalansuoti, energi-
ją ir išteklius taupantys daugiabučiai gyvenamieji namai, 
naudojant unifikuotas procedūras ir naujas bei adaptuo-

tas technologijas“ (projekto pavadinimo santrumpa – 
„Longlife“). Projekte dalyvavo partneriai iš Danijos, Vo-
kietijos, Lenkijos, Lietuvos ir, kaip asocijuoti partneriai, 
Rusijos atstovai. Projekto pagrindinis partneris – Ber-
lyno technikos universitetas. Lietuvos partneriai buvo 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VšĮ Statybos 
ir projektavimo sisteminimo (SPS) centras bei Statybos 
produkcijos sertifikavimo centras. Šių eilučių autoriui 
teko būti projekto Lietuvos partnerių koordinatoriumi. 

Pirmaisiais projekto vykdymo metais pagrindinis tikslas buvo 
pagal nagrinėjamas problemas išsiaiškinti esamą situaciją ša-
lyse dalyvėse. Per šį tyrimų etapą išaiškėjo gana dideli dalyvių 
skirtumai. Tai nebuvo staigmena ir leido užfiksuoti šiuos skir-
tumus, be to, juos žinant, kurti būsimojo „Longlife“ namo kon-
cepciją. Tam projekto dalyviai skyrė antruosius tyrimų metus. 
Partneriai susitarė, be temos pavadinime užfiksuotų svarbių 
parametrų (namo energinis ir kitų išteklių taupus naudoji-
mas), vertinti šių parametrų efektyvumą ne tik statybos lai-

Prof. habil. dr. 
josifAs PArAsonis,
VGTU Architektūros inžinerijos
katedros vyriausiasis mokslo 
darbuotojas, VšĮ Statybos ir 
projektavimo sisteminimo
(SPS) centras direktorius

1 PAV. BANdOMOJO PROJEKTO „LONgLIfE“ PASTATO ENERgIJOS POREIKIŲ BALANSAS
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kotarpiu, kaip tai dažniausiai daroma šiuo metu, bet ir nau-
dojimo laikotarpiu. Apskritai „Longlife“ koncepcija apima ir 
žaliavų gavybą, statybos ir naudojimo laikotarpius bei nugrio-
vimą ir antrinį medžiagų perdirbimą. Koncepcijos išskirtinis 
bruožas – visais pastato gyvavimo etapais energijos poreikio 
balanse visokeriopai didinti atsinaujinančių energijos šaltinių 
lyginamąjį svorį. Mūsų pasiūlymu vienu pagrindinių „Longli-
fe“ namo normuojamųjų parametrų tapo neatsinaujinančių 
ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo santykio koefi-
cientas. Remiantis pirmųjų metų tyrimų rezultatais paaiškėjo, 
kad 2010 m. šis santykis Europos šalyse gyvenamųjų namų 
srityje svyravo nuo 8 iki 14. Nutarta, kad šis „Longlife“ namo 
koeficientas neturi būti didesnis nei 2 (tai reiškia, kad atsinau-
jinantys energiniai šaltiniai namo energijos poreikio balanse 
turi sudaryti ne mažiau nei trečdalį). Kitas būtinas „Longlife“ 
namo parametras – namo sprendiniai turi užtikrinti, kad me-
tinis baigtinis energijos poreikis šildymui, vėdinimui, karštam 
vandeniui ir elektrai (bendriems namo poreikiams tenkinti) 
neviršytų 40 kWh/m2 šildomo ploto. 

Lietuvos partnerių energiškai efektyvaus daugiabučio 
gyvenamojo namo bandomasis projektas parengtas pa-
gal projekto „Longlife“ metu sukurtą koncepciją. Bando-
mojo projekto „Longlife“ gyvenamajam namui keliami 
reikalavimai buvo pasiekti, naudojant geoterminio šil-
dymo (vertikalūs uždarojo kontūro gręžiniai) su cirkulia-
ciniu siurbliu, kurio energinio naudingumo koeficientas 
yra ne mažesnis nei 4,0, ir mechaninio vėdinimo su oro 
rekuperacija sistemas. Trečdalis energijos, reikalingos 
karštam vandeniui pašildyti, gaunama naudojant saulės 
kolektorius, dalį energijos poreikio užtikrina keturios vėjo 
turbinos su vertikaliomis ašimis. Šios priemonės leido 
metinį skaičiuojamąjį energijos poreikį nuo 193 kWh/m2 
sumažinti iki 31 kWh/m2 ir pasiekti atsinaujinančių ener-
gijos šaltinių lyginamąjį svorį, lygų 34,5 % (1 pav.).

Kaip jau buvo minėta, „Longlife“ koncepcija apima visą 
pastato gyvavimo laikotarpį ir net nugriovimą bei antrinį 
medžiagų naudojimą. Vokietijos ir Danijos patirtis bei at-
likti projekto metu skaičiavimai rodo, kad energiškai efek-
tyvaus daugiabučio gyvenamojo namo statybos išlaidos 
padidėja iki 20 %, tačiau pastato naudojimo išlaidos su-
mažėja net iki 40 %. 2 pav. parodyta išlaidų santykinio pa-
siskirstymo atskirais pastato gyvavimo etapais diagrama, 
laikant, kad pastato naudojimo trukmė yra 50 metų, rodo, 
kad naudojimo laikotarpiu išlaidos gali viršyti statybos su-
mas net penkis kartus.

Dar projektui „Longlife“ nepasibaigus, ieškojome galimy-
bių bandomąjį projektą „Longlife“ realizuoti mūsų šalyje. 
Rengėme pasitarimus Vilniaus, Marijampolės, Birštono ir 
kitų Lietuvos miestų savivaldybėse. Nors ketinimui pradėti 
projektą „Longlife“ visų miestų savivaldybės pritarė, tačiau, 
kai reikėjo pasirašyti dokumentus dėl pastato statybos su 
tam tikrais finansiniais įsipareigojimais, savivaldybės pasi-
rašyti negalėjo, nes patvirtintų ilgalaikių biudžetų jos netu-
ri. Pagaliau, padedant Lietuvos finansų, švietimo ir moks-

lo bei aplinkos ministerijoms, pavyko sutarti dėl projekto 
„Longlife“ rezultatų diegimo, statant Klaipėdos universite-
to bendrabutį. Tai šiuo metu sėkmingai realizuojama, vyk-
dant projektą „Longlife Invest“. Šis projektas pirmajam Lie-
tuvoje statomam „Longlife“ pastatui suteikia kiek daugiau 
nei 1 mln. litų negrąžintiną ES paramą įrangai, reikalingai 
pastato energiniam efektyvumui užtikrinti.

Klaipėdos universiteto miestelis auga pagal aprobuotą 
programą vaizdingoje uostamiesčio 235 848 m2 ploto te-
ritorijoje. Pagal projektą „Longlife Invest“ bus pastatytas 
vienas iš trijų numatytų studentų bendrabučių. Rangos 
darbų su projekto parengimu viešąjį konkursą laimėjo 
AB „Panevėžio statybos trestas“, o jo projektavimo biuras 
„PST projektai“ pagal techninę projektavimo užduotį, ku-
rioje numatyti ir „Longlife“ pastato parametrai, parengė 
bendrabučio techninį projektą.

Tai trijų aukštų 2 558,12 m2 bendrojo ploto (92 kambarių) 
„A“ energinio naudingumo klasės 172 vietų pastatas. Visam 
pastatui projektuojama oro tiekimo ir šalinimo sistema su 
priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, kurio akustiškai izo-
liuotame korpuse sumontuoti: oro tiekimo ventiliatorius, 
oro šalinimo ventiliatorius, vandeninis oro šildytuvas, oro fil-
trai, pastatyti ant oro tiekimo ir šalinimo linijų; oro vožtuvai, 
priešpriešinių srautų plokštelinis šilumokaitis, kurio atgau-
namosios šilumos efektyvumo koeficientas siekia 90,3 %. 

I korpuso šildymo, vėdinimo ir karšto vandens ruošimo sis-
temos prijungiamos prie šilumos tinklų pagal nepriklau-
somą šilumos tiekimo schemą bendrame šilumos punkte. 
Šilumos punkto patalpa bus įrengta pastato rūsio techni-
nėje patalpoje, o šiluma bus tiekiama iš esamos Klaipėdos 
universiteto katilinės. Šios rekonstrukcijos darbai atliekami 
vienu metu su bendrabučio statyba, įrengiant geotermi-
nės šilumos sistemą. 

Pastato išorės atitvarų šiluminė varža, jo sandarumas, 
geoterminės šilumos bei rekuperacijos naudojimas užti-
krina energinio naudingumo „A“ klasę ir ne mažesnę kaip 
1/3 atsinaujinančių energijos šaltinių dalį.  

2 PAV. „LONgLIfE“ PASTATO gYVAVIMO LAIKOTARPIU 
 IŠLAIdŲ SANTYKINIO PASISKIRSTYMO dIAgRAMA
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ATEITIES NELAUKIANT: 
PIRMASIS ENERgIJą TAUPANTIS 
STUdENTŲ BENdRABUTIS 
asta geibūnienė

Naujiems statomiems pastatams energinio naudin-
gumo kartelę neišvengiamai kelia sparčiai augan-
čios energijos išteklių kainos. Nuo 2013 m. jau stato-
mi tik mažai energijos vartojantys pastatai. Nuo 2016 
m. visi naujai statomi pastatai turės atitikti „A“ ener-
ginei klasei keliamus reikalavimus, o nuo 2021 m. – 

net ir „A++“ kla-
sę. Jau ir 

driems susirinkimams, renginiams. Šalia įrengti kamba-
riai, pritaikyti turintiems negalią žmonėms. Bendrabučio 
kambarių antrame ir trečiame aukšte išdėstymą nemažai 
lėmė ir pačių studentų pageidavimai. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra viena iš 
Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių politikos kryp-
čių. Taupus energijos vartojimas svarbus kiekvienam ga-
lutinės energijos vartotojui. Didelis energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo potencialas glūdi ne tik 
pastatų konstrukcijose, bet ir jų šildy-

mo sistemose. Pasak projek-
tų vadovo, ypatingas 

dėmesys, projek-
tuojant Klaipė-
dos universiteto 

bendrabutį, buvo 
skirtas pastato 

ventiliacijai, turin-
čiai atitikti „A“ klasės 

reikalavimus. 

Klaipėdos universiteto bendrabučio šildymo, vėdinimo 
ir kondicionavimo bei vandentiekio ir nuotekų sistemų 
įrengimų projektavimas, laikantis „A“ energinės klasės 
reikalavimų, buvo patikėtas su „PST projektais“ glau-

dabar nebestebina „A“ energinės klasės biurai ir net dau-
giabučiai namai, tačiau Klaipėdos universitetas (KU) bus 
pirmasis, galėsiantis pasididžiuoti tokio lygio studentų 
bendrabučiu. Poreikį statyti naują bendrabutį lėmė tai, 
kad šiuo metu veikiantys universiteto bendrabučiai yra 
fi ziškai ir morališkai nusidėvėję, juos reikia rimtai pertvar-
kyti, būtina investuoti milžiniškas lėšas. Todėl nuspręsta 
ne rekonstruoti esamus, bet statyti naują. 

„Nors pagal vyriausybines direktyvas „A“ klasės pastatus 
projektuoti ir statyti bus privaloma tik nuo 2016 m. sausio 
1 d., tačiau mūsų užsakovas žiūrį į priekį ir mes, nelaukda-
mi ateities, jau dabar imamės tokių darbų, – sakė Klaipė-
dos universiteto bendrabučio projektavimo ir statybos 
rangos darbų konkursą laimėjusios įmonės AB „Panevė-
žio statybos trestas“ projektavimo biuro „PST projektai“ 
projektų vadovas Vytautas Ščevinskas. Trijų aukštų 172 
vietų bendrabučio pastatas, kurio bendras plotas sudaro 
2 560 m2, iškils KU miestelyje (Herkaus Manto g. 84), da-
bar kuriamo Studijų, mokslo ir verslo integruoto centro 
(Jūrinio slėnio) teritorijoje. Pasak V.  Ščevinsko, jis ne tik 
patrauks modernia, funkcionalia išvaizda, jame numaty-
ti ir įvairūs šiuolaikiniam gyvenimui būtini patogumai. 
Pirmame aukšte suplanuotas erdvus holas, skirtas ben-

	Pastato vėdinimo 
 sistemos trimatis fragmentas.

	Pastato vėdinimo 
 sistemos trimatis 
 fragmentas.
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džiai bendradarbiaujančiai montavimo ir projektavimo 
įmonei „Alinita“. Tai ne pirmas šios įmonės darbas, sta-
tant „A“ energinės klasės pastatus, tačiau patiems pro-
jektuoti teko pirmą kartą. Dabar turėdama tiek savo po-
tencialą, tiek bendraudama su užsienio partneriais UAB 
„Alinita“ siūlo tai, kas yra naujausia statybų projektavi-
mo ir inžinerinių sprendimų srityse. Įmonės direktorius 
Petras Jonušas pasididžiavo, kad jų ir kolegų iš „PST pro-
jektų“ projektus palankiai priėmė ir patvirtino Klaipė-
dos universiteto partneriai Berlyne, Vokietijoje. „Tobulė-
jant statybos technologiniams procesams ir inžinerinių 
skaičiavimų metodams bei priemonėms, keičiasi ir pats 
projektavimo procesas ir jo metodai, todėl ir šitas mūsų 
projektas atliktas naudojant trimatę (3D) erdvę, – sakė 
P.  Jonušas. – Trimatė vizualizacija leidžia ne tik aiškiai 
atvaizduoti projektuojamus objektus, gerokai palen-
gvina konstrukcijų montavimo procesą, bet yra patogi 
ir užsakovui, planuojančiam pastato ir įrenginių struk-
tūrą, jų pritaikymą. Bendrai kalbant, stengiamės žengti 
koja kojon su tuo, kas yra naujausia. Pavyzdžiui, Vaka-
rų Europoje jau penkti metai siekiama statyti energiją 
taupančius pastatus, naudojant alternatyvius energijos 
šaltinius: saulės baterijas, efektyvius medienos katilus 
ir pan. Ir mūsų projekte 30 % šilumos poreikio turėtų 
būti išgaunama iš geoterminių šaltinių, todėl šiuo metu 
dalyvaujame konkurse, kad dalį kuro galėtume gauti iš 
mūsų suprojektuotos kuro pastotės, kurią norime staty-
ti Klaipėdoje.“ 

Iki šiol statytiems „B“ energinio efektyvumo klasės pasta-
tams nebuvo keliama jokių specialių reikalavimų – namas 
tiesiog turėjo būti šiltas, o aukštesnių („A“, „A+“ ir „A++“) 
klasių pastatams taikomi papildomi reikalavimai – pas-
tatai jau turi būti sandarūs, privaloma įrengti mechaninę 
vėdinimo sistemą su rekuperacija. Pasak projektų vado-
vo V. Ščevinsko, Klaipėdos universiteto bendrabutyje bus 
gyvenama visus metus, todėl suprojektuota viena ben-
dra mechaninė vėdinimo su rekuperacija sistema visam 
pastatui.

Vėdinimo agregatas suprojektuotas ant bendrabučio 
stogo su aukšto efektyvumo priešpriešinio srauto šilu-
mokaičiu, kurio atgaunamosios šilumos efektyvumo 
koefi cientas siekia 90,3 %.

Vasaros laikotarpiu planuojama, kad bendrabutis taip 
pat bus visiškai apgyvendintas. Planuojama jį padaryti 
kaip nedidelį viešbutuką ar apartamentus, kur vasaros 
laikotarpiu studentai, atvykę dirbti sezoninių darbų, ga-
lėtų apsistoti. 

KU bendrabučio projektas yra Lietuvos bandomojo pro-
jekto „Longlife“ įgyvendinimas. Programos „Longlife“ 
tikslas – sukurti subalansuotų, energiją ir išteklius tau-
pančių gyvenamųjų namų statybos technologiją. Projek-
tas „Longlife Invest“ yra ir vienas iš bendrabučio statybos 

investuotojų. Lyginant įprasto ir „Longlife“ pastato pradi-
nes ir naudojimo išlaidas, pastato savininkas, eksploatuo-
damas „Longlife“ pastatą, sutaupys daugiau pinigų nei 
eksploatuodamas įprastą. Vertindamas fi nansinę naujųjų 
statybų išraišką, „Alinitos“ direktorius P. Jonušas patvirti-
no, kad statant tokios aukštos energinės klasės pastatą 
pirminė investicija padidėtų apytiksliai 20 %, tačiau pats 
pastato išlaikymas sumažėtų 40 %. Tokios investicijos at-
sipirktų per 15 metų.

„Tai pirmas mūsų projektuojamas „A“ energinės klasės 
pastatas, – sakė „PST projektai“ projektų vadovas Vy-
tautas Ščevinskas. – Iššūkis mūsų įmonei yra ir tai, kad 
tokį „A“ klasės pastatą turime suprojektuoti ir pastatyti 
per labai trumpą laiką, t. y. per 12 mėnesių. „A“ klasės 
pastatams taikomi dideli reikalavimai, tad viskas turi 
būti atlikta labai kokybiškai.“ Tiksliau, paprasčiau ir 
veiksmingiau priimti labiau kompetentingus sprendi-
mus dėl įvairių projekto įgyvendinimo etapų itin pa-
deda tai, kad „PST projektai“ daugumą savo projektų 
atlieka pasitelkdama statinio informacinio modeliavi-
mo sistemą (angl. Building Information Modelling, BIM). 
BIM yra išmanusis pastato ar infrastruktūros objekto 
trimatis modeliavimo procesas, leidžiantis projekte 
išvengti klaidų, projektuoti greičiau ir ekonomiškiau, 
lengvai bendradarbiauti su kitą projekto dalį atliekan-
čios darbo grupės nariais.

„Tad tikimės darbus baigti laiku, – tikino patyręs projek-
tuotojas. – Džiugu, kad dabar viskas vyksta pagal grafi ką: 
mūsų projekto ekspertizė jau atlikta, pradedame statybos 
darbus ir iki žiemos planuojame pastatyti pamatus. Mūsų 
tradicinės žiemos nėra šaltos, tad, manau, statybininkai 
galės dirbti visą žiemą ir iki kitų 2015 m. rugsėjo 1-osios, 
kaip numatyta, bendrabutis atvers duris studentams.“  

	Pastato vėdinimo sistemos trimatis fragmentas.
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Mašininių įrenginių seriją „MUS-MAX“ 
sudaro toliau pateikti pagrindiniai 
mobilūs medžio pjaustymo įrenginiai 
su įmontuotu kranu, skirti apdoroti 
biomasei, o didžiausia jos puošmena – 
„Wood Terminator 11 NMW“. Dėl dide-
lės papildomų dalių pasiūlos įrenginiai 
gali atitikti didžiausius reikalavimus, 
o trumpas apdorojimo procesas bei 
trumpa logistikos grandinė garantuo-
ja, kad pavieniai įrenginiai užtikrins 
greitą ir veiksmingą medžio apdirbi-
mą energijos gamybos tikslais.

MEDIENOS SMULKINTUVAI

Topolių g. 26, Degučių k., Pakruojo r., mob. 8 615 40 270, el. p. Ste� en_jaeger1970@yahoo.de

Daugiau apie seriją

WOOD-TERMINATOR 7 L Z

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 64 x 50 cm

Medžio drožlių išeiga iki 60 m3/val. 

WOOD-TERMINATOR 8 XL Z

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 64 x 60 cm

Medžio drožlių išeiga iki 90 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 9 XL Z

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 82 x 70 cm

Medžio drožlių išeiga iki 130 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 9 XL NMW

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 82 x 70 cm

Medžio drožlių išeiga iki 130 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 9 XL DLK

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 82 x 70 cm

Medžio drožlių išeiga iki 160 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 10 Z

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 98 x 71 cm

Medžio drožlių išeiga iki 160 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 10 NMW

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 98 x 71 cm

Medžio drožlių išeiga iki 180 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 10 DLK

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 98 x 71 cm

Medžio drožlių išeiga iki 220 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 10 DLB

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 98 x 71 cm

Medžio drožlių išeiga iki 260 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 10 XL Z

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 98 x 75 cm

Medžio drožlių išeiga iki 180 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 10 XL NMW

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 98 x 75 cm

Medžio drožlių išeiga iki 180 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 11 Z

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 114 x 75 cm

Medžio drožlių išeiga iki 200 m3/val.

WOOD-TERMINATOR 11 NMW

Tiekimo anga (plotis x aukštis) 114 x 75 cm

Medžio drožlių išeiga iki 200 m3/val.
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