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Per pastaruosius metus Lietuvoje 
iškilo ne vienas modernus, tvarus, 
inovatyviomis technologijomis parem-
tas gamybinis ir komercinis pastatas. 
Stipriausi Lietuvos statybų rinkos 
žaidėjai demonstruoja profesionalumą 
ir kietą stuburą, garbingai laikydamiesi 
užsakovams duotų įsipareigojimų, ras-
dami kompromisus su verslo sektoriaus 
užsakovais, nors rankomis buvo sukirsta 
sudėtingu pasaulinės pandemijos 
metu, dar nežinant, kad Europoje 
agresorius sukels karą, o žaliavų bei 
medžiagų rinkas purtys jų trūkumas, 
kainų šuoliai ir tiekimo grandinių 
sutrikimas. Sėkmingas projektų įgy-
vendinimas didina pasitikėjimą statybų 
rinka ir leidžia verslui planuoti plėtrą. 
Nors tiek rangos darbai, tiek statybinės 
medžiagos rinkoje nuo metų pradžios 
brango trisdešimt metų neregėtais 
tempais ir nebeatitinka anksčiau skai-
čiuotos projektų vertės, privatūs verslai 
randa sprendimus ir nestabdo projektų.
Kitaip dėl valstybinių ir visuomeninių 
objektų statybos, finansuojamos iš vals-
tybės investicijų programos ir biudžeto 
lėšų. Šių projektų neįmanoma įgyvendinti 
anksčiau sutartomis kainomis, mokėjimus 
sudėtinga indeksuoti iki išaugusių kainų, 
bet statybų stabdymas gali reikšti dar 
didesnių, jau įdėtų lėšų praradimą. Gali 
nutrūkti daugiau nei 150 objektų statybos, 
kurios gali dešimtmečiams pavirsti nau-
jais Nacionalinio stadiono vaiduokliais. 
Niekas netrunka amžinai ir svarbu tei-
singai pasirinkti prioritetus. Tai galime 
pasakyti ir apie grandiozinius pasaulio 
statybų projektus, kurie buvo sukurti 
didingi, turėjo šimtmečius puošti di-
džiausius pasaulio miestus, bet žmogaus 
planai keičiasi, tad kai kurie projektai 
tiesiog tapo nebeaktualūs ir niekada 
neįgyvendinti, nors jie būtų pakeitę 
urbanistinį miestų veidą. Taip, kaip žur-
nalo STRUCTUM rengiamo nacionalinio 
projekto „Išmanusis miestas“ dalyvių 
koncepcijos keičia Kėdainių, Anykščių, 
Pakruojo ir kitų Lietuvos miestų veidą. 
Pritzkerio architektūros premijos 
laureatas architektas Francis Kéré 
pabrėžia, kad pridėtinė architektū-
ros vertė – jos prisiimama socialinė 
atsakomybė ir tai, kaip ji realiai pa-
gerina žmonių gyvenimo kokybę. 

Redaktorė
Vida Danilevičiūtė  Černiauskienė

LEIDĖJAS 
UAB „Structum projektai“

A. Juozapavičiaus g. 9A-68, 
LT-09311 Vilnius, 

+370 5 208 03 35
+370 620 55 199

administracija@structum.lt

NUOTRAUKŲ AUTORIAI 

Tord-Rikard Söderström, NAARO, 
Norbert Tukaj, Tomas Lapė, 
Unsplash.com, Pexels.com    

DIREKTORĖ 
Ignė Dutova

info@structum.lt

REDAKTORĖ 
Vida Danilevičiūtė Černiauskienė

vida@structum.lt

REDAKTORĖS PAVADUOTOJA 
Vaiva Didžiulytė

vaiva@structum.lt

DIZAINERĖ
Inga Plonytė

dizainere@structum.lt  

PARDAVIMŲ VADOVĖ 
Audronė Dausevičienė

+370 610 04 066
audrone@structum.lt

KALBOS STILIUS IR KOREKTŪRA   
Sandra Balžekaitė

www.kalbosredaktore.lt

© UAB „STRUCTUM projektai“, 2022
© STRUCTUM, 2022

FINANSININKAS 
Marijus Guoga

TEKSTŲ AUTORIAI 

Irena Dirgėlienė, 
Giedrė Linden

Perspausdinti straipsnius ir iliustracijas be 
leidėjo sutikimo griežtai draudžiama. Redakcija 
neatsako už reklaminių skelbimų turinį ir kalbą.

Elektroninę žurnalo 
versiją skaitykite 
www.structum.lt



+370 682 10685

Šiuolaikiškų  
rūbinių sprendimai

UAB "VIRKIDA" 
J. Kubiliaus 1-92, Vilnius

www.sedi.lt
info@sedi.lt



ARCHITEKTŪRA4

DEBESŲ SLĖNIO  
rezidencija Kinijoje kuria 
naują „prestižinio rajono“ 
sampratą
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Architektas Mindaugas Skrupskelis „Debesų slėnio rezidencijos“ 
koncepciją kūrė kartu su studijos „Zhoyu Design“ kolegomis. Buvo 
sumanyta sukurti išmanų šiuolaikinio gyvenamojo statinio modelį 
naujam Čengdu miesto rajonui Kinijoje. Projekte buvo stengiamasi 

integruoti kuo daugiau žaliųjų erdvių, primenančių mišką ir žaliuosius slėnius, 
kurios būtų atviros tiek gyventojams, tiek svečiams. Pagrindinė projekto 
autorių idėja, kad naujasis statinys sulaužytų ribas tarp tradicinių gyvenamųjų 
namų ir miesto viešųjų erdvių, sąveikautų su miesto erdvinių formų raida ir 
harmoningai įsilietų į bendrą urbanistinį miesto vaidą. Šis projektas tapo 
pavyzdžiu gyvenamiesiems projektams Čengdu Tianfu Naujajame rajone.

Autorius: Vaiva Didžiulytė

Šis pastatas komunikuoja savo ekologija viršuje 
„pakabintu“ debesimi-parku. Tokiu būdu jis pa-
sufleruoja apie projekte naudojamas tvarumo 
idėjas. Šio projekto esminė savybė užtikrinanti 
tvarumą – teritorijos ir išteklių efektyvus pa-
naudojimas. Dauguma gyvenamųjų teritorijų 
Kinijoje turi labai aukštas tvoras, neretai elek-
trines, su greta budinčia visą parą apsauga. 
Netgi 80 proc. Teritorijų Kinijoje yra aptvertos ir 
ypač saugomos. 

Pasak projekto autoriaus, kartu šiuo projektu 
buvo stengtasi pakeisti nusistovėjusį požiūrį 
apie prestižinę gyvenamąją vietą, kurioje saugu 
gyventi. „Mūsų nuomone, prestižas – tai nebūti 
uždariems, o būti atviriems, tvariems ir kurti 
tvarią bendruomenę“, - komentavo architektas 
Mindaugas Skrupskelis.

Čengdu niekada nebuvo ribojama miesto plėtra 
ar užimamas statinių plotas, neretai net buvo 
pramintas „neišsenkančios žemės“ miestu. 
Tačiau 2017 metų balandį, siekdamas patenkinti 
augančio miesto poreikius ir palaikyti ekono-
miką, Čengdu savivaldybės komitetas pasirinko 
naują plėtros koncepciją – „Park City“. Vado-
vautis miesto plėtros metodais ir vystyti naują 
ateities miesto, kaip tvaraus ir gamtai draugiš-
ko parko, kokybę.

Projektas vystomas puikiame Tianfu naujame 
rajone. Iš rytinės pusės atsiveria nuostabūs 
Longquan kalnų peizažai. Sklypo vidurį kerta ne 
mažiau kaip 7 metrų pločio viešasis žalias ke-
lias. Ši atvira viešoji erdvė turėtų prisijungti prie 
būsimos „Park City“ infrastruktūros sistemos.

Nuotr.: https://www.behance.net/gallery/108578073/Cloud-Valley



ARCHITEKTŪRA6

Projekto „Debesų slėnio rezidencija“ pagrindinė 
koncepcija yra suskirstyti erdvę į miesto maz-
gus, kad būtų sukurtos „žaliosios salos“. Atvira 
visam miestui erdvė, viešasis žaliasis kelias ir 
stogą dengiantis reljefas, primenantis debesį. 
Šis projektas papildo miesto parkų sistemą, 
taip pat skatina privačios bendruomenės gy-
venamosios erdvės ir miesto viešosios erdvės 
sąveiką.

Architektūrinės „Debesų slėnio“ erdvinės vizijos 
sumanymas išties stulbinantis ir apima keturis 
elementus – debesis, rūką, akmenį ir slėnį.

Suprojektuota elegantiška plūduriuojanti sala 
ant stogo sustiprina pačios idėjos įspūdį. Bū-
tent šis aspektas – tarsi švyturys, miesto gy-
ventojams pranešantis apie savo egzistavimą. 

Tuo pačiu metu jis integruojasi į turtingą Siču-
ano gamtos kontekstą, nukreipia slėnį į parko 
miestą ir sukuria gyvybingą kanjono erdvės, kuri 
atsiveria ir užsidaro, pojūtį. Kelių lygių, įvairių 
patirčių, daugialypės interaktyvios bendruo-
menės / viešosios scenos sukelia revoliuciją 
miesto urbanistinėse erdvėse. Ji pasisako už 
miesto gyvenamosios erdvės simbiozę ir susi-
liejimą su atviromis viešosiomis erdvėmis.
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Architektūrinis elementas „debesis“ paga-
mintas iš didesnių švarių tūrių, kad išreikštų 
plaukiojančių debesų pojūtį. „Cloud Sky Garden“ 
suformuotas sujungiant viršutinius dviejų gyve-
namųjų namų bokštų stogus. Jis yra daugiau nei 
60 metrų virš žemės, todėl žmonės gali laisvai 
maudytis danguje, praplėsti akiratį, žvelgti į 
kalnus ir miesto panoramas. Apžvalgos aikšte-
lės, renginių erdvės, baras ir maitinimo įstaiga, 
stiklinė platforma, specialus apželdinimas, pri-
vatus mėgavimasis paslaptimis patenkins visus 
įsivaizduojamus dangiškus nuotykius.

Atėjus nakčiai šampano spalvos perforuotos 
aliuminio lukšto lubų lemputės mirksi, sukurda-
mos turtingą vizualinį potyrį, toliau megzdamos 
dialogą su miestu. Fasadai su „rūko“ elementais. 
Išdėstytas ant pastato plūduriuojančia orga-
niška forma, pabrėžiant horizontalų ir vertikalų 
sluoksniavimą. Kanjono „didžiosios uolos“ yra 
sukrautos ir išsibarsčiusios. Pastatai imituoja 
„akmenis“, stovinčius „slėnyje“. Įvairiomis kryp-
timis pasukti jie sudaro visą kanjoną.

2020 metų gruodžio 1 dieną Čengdu Kinijoje vyko 
Pasaulio architektūros festivalio apdovanojimų 
ceremonija. Be jokios abejonės, šis projektas 
pelnė populiariausio projekto nominaciją.

MINDAUGAS SKRUPSKELIS
Mindaugas Skrupskelis – architektas iš Lietu-
vos, turintis 15 metų patirtį šiame sektoriuje ir 
šiuo metu dirbantis studijos „Zhoyu“ Šanchajuje 
kūrybos vadovu.

Įpusėjęs studijas M. Skrupskelis sparčiai lipo 
karjeros laiptais geriausiose pasaulio architek-
tūros įmonėse. Baigęs magistro studijas Lon-

dono UCL Bartlett, architektas tęsė pradėtą karje-
rą ir bendradarbiavo su šios srities profesionalais 
ir palaikė sėkmingus santykius visame pasaulyje.

Per savo karjerą M. Skrupskelis siekė įgyti įvairia-
pusės patirties kaip architektūrinio projektavimo 
lyderis, apimantis urbanistinį planavimą, aukštų 
ir vidutinių bei mažų pastatų, interjero ir gaminių 
projektavimą.
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7 ĮSPŪDINGIAUSI 
PASTATAI, KURIE  
TAIP IR NEBUVO 
PASTATYTI
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Niekas netrunka amžinai. Tai galime pasakyti ir net apie grandiozinius 
statybų projektus, kurie, atrodytų, buvo tokie didingi ir įspūdingi, kad 
įgyvendinti jie turėjo puošti didžiausius pasaulio miestus šimtmečius. 
Tačiau žmogaus planai keičiasi, o kai kurie projektai tampa 

nebereikalingi ir nebeaktualūs. Pateikiame 7 įspūdingus projektus, kurie 
niekada taip ir nebuvo įgyvendinti. Neįmanoma pasigesti to, ko neturėjau, 
tačiau tenka pripažinti, kad šie objektai išties būtų pakeitę kai kurių miestų 
urbanistinį veidą.

DŽABAL BIL AISO KALNŲ KURORTAS JAE
2007 metais architektūros įmonė OMA pristatė 
didžiulio konferencijų centro projektą, kuris 
turėjo tapti naujo Ras Al Khaimah miesto Jung-
tiniuose Arabų Emyratuose (JAE) dalimi. Tačiau į 
Mirties žvaigždę panašios formos statinys taip 
ir nebuvo įgyvendintas.

Kiek anksčiau studija buvo pristačiusi turistinio 
kaimelio Ras Al Khaimah kalno šlaite, kuriame 
būtų pastatyta užtvanka ir uostas, nutiestas 
tiltas, projektą. Projekto autoriai numatė, kad iki 
2025 metų gyventojų skaičius naujajame mieste 
turėjo išaugti iki 600 000. 

Tiesa, šio kurorto idėja buvo trumpam pabėgti 
nuo kasdienių sunkumų, tačiau įspūdingos 
gamtos apsupta vieta kai kam tapo ir nuolati-
niais namais. 

Autorius: Vaiva Didžiulytė
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NAUJASIS TAMAYO 
MUZIEJUS MEKSIKOJE

Vietinė architektų studija „Rojkind Arquitectos“ 
ir Kopenhagos architektai BIG laimėjo konkursą 
suprojektuoti muziejų su vaizdu į Meksiką.

Naujojo Tamayo muziejaus statybos turėjo 
prasidėti dar 2009 metais, iš jo turėjo atsiverti 
vaizdas į Meksiką, tačiau praėjus daugiau nei 
dešimtmečiui objektas taip ir liko nepastatytas.

Jei šis įspūdingas projektas būtų sėkmingai 
įgyvendintas, Tamayo muziejus būtų įsikūręs 
ant stačios kalvos šlaito Atizapane, didžiausio 
Meksikos metropolio pakraštyje. Objektas išsi-
skyrė savo simboline kryžiaus forma, kyšančia 
virš kalno šlaito su didele apžvalgos aikštele ant 
plokščio stogo.
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MYLIOS AUKŠČIO APŽVALGOS BOKŠTAS 
SU PARKU VIRŠUJE NIUJORKE

Italų architektas Carlo Ratti 2016 metais prista-
tė idėją sukurti mylios – 1 609 metrų aukščio 
apžvalgos bokštą, kuris turėjo tapti vertikalia 
alternatyva Niujorko centriniam parkui. Jis turė-
jo būti beveik dvigubai aukštesnis nei aukščiau-
sias pasaulyje pastatas – 828 metrų aukščio 
„Burj Khalifa“.

Beveik šešerius metus nebuvo jokių naujienų 
apie augalais apsodintą bokštą, kurio viršuje 
turėjo būti sukurtas parkas, talpinantis šimtus 
įvairių rūšių ekosistemą. Rekordiniam aukščiui 
pasiekti bokštas suprojektuotas kaip lengva 
konstrukcija, paremta iš anksto įtemptų kabe-
lių tinklu. Projekto kūrėjų teigimu, jo tikslas yra 
peržengti to, kas, rodos, neįmanoma, ribas ir 
sukurti naują etapą architektūros istorijoje.

Nors „The Mile“ dar nebuvo numatyta konkreti 
vieta, Ratti studija tikino, kad jo panoro daugelis 
miestų.
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„GARDEN BRIDGE“ TILTAS LONDONE
Nuo pat Thomaso Heatherwicko suprojektuoto 
„Garden Bridge“ tilto pristatymo aidėjo prieš-
taringos nuomonės, o 2017 metais projekto 
vykdytojas paskelbė apie galutinį uždarymą. 
Nepaisant to, kad JK ministras pirmininkas Bo-
risas Johnsonas, kuris 2013 metais ėjo Londono 
mero pareigas – projektą palaikė, 2017 metais 
Londono meru tapęs Sadiqas Khanas priešta-
ravo tilto statyboms. Pagrindinė to priežastis 
– iki daugiau nei 200 milijonų svarų išaugusios 
statybų sąnaudos.

Šiam projektui palaikyti buvo įsteigta labdaros 
organizacija, kuri turėjo surinkti 200 milijonų 
svarų projekto statybai ir valdymui. Projektui 
žlugus, Th. Heatherwickas apgailestavo, kad 
sostinė nėra atvira ambicingiems projektams.
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„CHELSEA FC STAMFORD BRIDGE“ 
STADIONAS LONDONE

Šveicarijos studija „Herzog & de Meuron“, ben-
dradarbiaudama kartu su Londono architektū-
ros įmone „Lifschutz Davidson Sandilands“, pa-
rengė „Chelsea FC Stamford Bridge“ stadiono 
projektą, kuris taip ir liko neįgyvendintas, nes 
leidimo galiojimas pasibaigė dar neprasidėjus 
statyboms. Šio stadiono kapitaliniams dar-
bams atlikti buvo numatyta 500 milijonų svarų 
sterlingų.

Projektas susidūrė su daugybe kliūčių. Dar 2018 
metais vietiniai gyventojai išreiškė pasipiktini-
mą, kad šis objektas prieštarauja miesto planui 
ir nustelbs visus greta jau stovinčius namus bei 
užgoš natūralią šviesą. Pagrindinis šio stadiono 
atnaujinimo projekto tikslas buvo padidinti žiū-
rovų skaičių nuo 41 837 iki 60 000.

2018 metais dėl „nepalankaus investicinio kli-
mato“ projektas buvo sustabdytas neribotam 
laikui ir taip ir nebuvo atnaujintas.
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TARPTAUTINIS ORO UOSTAS MEKSIKOJE 
Meksikos oro uosto projektą parengė architek-
tų studija „Foster + Partners“. Deja, tačiau jau 
įpusėjus šio objekto statyboms 2018 metų spalį 
visi darbai buvo atšaukti.

Naujasis Meksikos prezidentas Andrésas Ma-
nuelis Lópezas Obradoras surengė viešą refe-
rendumą dėl oro uosto ir daugumai nubalsavus 
prieš, jo statybos buvo atšauktos.

Nepaisant to, kad oro uostas buvo statomas 
nuo 2015 metų, pasiūlymas atšaukti projektą 
tapo pagrindine Lópezo Obradoro prezidenti-
nės kampanijos dalimi. Jis kritiškai vertino 13,3 
milijardo numatomas išlaidas, korupciją ir su 
statybomis susijusias aplinkosaugos proble-
mas.
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mindaugo g. 19, vilnius
tel. +370 685 62833, info@inmare.lt, www.inmare.lt

„MANSION HOUSE SQUARE“ 
BIURŲ BOKŠTAS LONDONE

„Mansion House Square“ – tai taip ir nereali-
zuotas gintaro stiklo biurų bokšto Londone 
projektas. Projektas buvo vystomas daugiau 
nei 20 metų, bet taip ir nebuvo pastatytas po 
ilgos princo Charleso – žinomo modernizmo 
architektūros priešininko – įgyvendintos 
kampanijos. Šio bokšto statybos galutinai 
buvo atmestos 1984 metais.

Įspūdingą statinį suprojektavo modernistas 
Ludwigas Miesas van der Rohe. Miesas van 
der Rohe projektą baigė likus vos kelioms 
savaitėms iki savo mirties 1969 metais. Žy-
mus britų architektas Richardas Rogersas 
šį projektą įvardijo kaip „meistro architekto 
gyvenimo kulminaciją“.



Nuotr.: Tord-Rikard Söderström

Nuotr.: Erik Petersen



ASMENYBĖS

ARCHITEKTAS  
FRANCIS KÉRÉ:  

AUKSO VERTA TVARI 
STATYBA AFRIKOJE

2022 metais Pritzkerio architektūros premija skirta architektui Franciui Kéré. Šį prestižinį 
apdovanojimą, kuris kasmet teikiamas nuo 1979 metų, pirmą kartą gavo žmogus, kilęs iš 
Afrikos, Burkina Fase gimęs architektas. F. Kéré pabrėžia, kad pridėtinė architektūros 
vertė yra jos prisiimama socialinė atsakomybė ir tai, kaip ji realiai pagerina vietinių žmonių 
gyvenimo kokybę. Socialinės infrastruktūros kūrimas šalyje, kur trūksta elementarių 
civilizacijos patogumų, F. Kéré nuomone, yra prioritetinis uždavinys, kurį jis stengiasi 
įgyvendinti per visą savo karjerą, siekdamas visuomeninių pastatų projektus išplėsti iki 
daugiafunkcių centrų – su medicinos įstaigomis, mokyklomis, dirbtuvėmis, svečių namais 
ir kt. po vienu stogu, skirtų socialiniams gyventojų poreikiams tenkinti. 

Pagrindinis šio architekto bruožas – statyba iš vietinių medžiagų, pagamintų pačių vietos 
gyventojų. F. Kéré puoselėja vietos architektūros tradicijas ir ieško naujų sprendimų – jo 
projektuose utopija ir pragmatizmas susilieja ir sukuria šiuolaikinę Afrikos architektūrą, 
paremtą ir tradicijomis, ir naujais statybos būdais.
Nors F. Kéré gimtinėje inicijuojami visuomeninių pastatų projektų biudžetai itin kuklūs, jie 
stebina komforto, estetikos ir eksploatacijos racionalumo lygiu. Architektas pasitelkia 
tradicinius erdvinius sprendimus, pavyzdžiui, komfortas pastato viduje pasiekiamas 
sudarant natūralius skersvėjus, supjaustyti moliniai puodai gali tapti stoglangių elementais. 
Novatoriškas vietinių išteklių naudojimas ir originalūs dizaino metodai leidžia atsisakyti 
dominuojančių normų ir sukurti precedentus Afrikos architektūroje. Dėl F. Kéré projektų 
vaikai gauna kokybiško, komfortiško išsilavinimo galimybę, suaugusieji – darbo statybos 
aikštelėje, bendruomenė – progą susitelkti kartu statant kiekvienam reikalingą pastatą.

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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KARJERA 
Diébédo Francis Kéré (1965 m.) yra Burkina Faso 
architektas. Išsilavinimą jis įgijo Vokietijoje, 
Berlyno technikos universitete, nuo 1985 metų 
gyvena Berlyne. 

F. Kéré gimė Gando kaime, Burkina Fase. Jis 
buvo pirmasis vaikas kaime, išleistas į mokyklą, 
nes jo tėvas, kaimo vadovas, norėjo, kad vy-
riausias sūnus išmoktų skaityti ir versti laiškus. 
Kadangi Gando kaime nebuvo mokyklos, Francis 
turėjo palikti šeimą, kai jam buvo septyneri me-
tai, ir persikelti gyventi pas dėdę į Tenkodogo 
miestą. Jis gerai mokėsi mokykloje, ją baigęs 
tapo staliumi ir gavo Carlo Duisbergo draugijos 
stipendiją stažuotis Vokietijoje. Baigęs pameis-
trystę, Francis pasirinko architektūros studijas 
Berlyno technikos universitete. Bet, kad galėtų 
studijuoti ir pragyventi, teko dirbti naktimis.

Kaip sako pats architektas, Burkina Fase nėra 
medžių, todėl buvo paradoksalu, kad jis, afri-
kietis, mokėsi staliaus profesijos, o vėliau – ar-
chitektūros, ir išmoko statyti tokius pastatus, 
kokių jo kaimo žmonės nebuvo matę. Be to, stu-
dijuodamas jis jautė pareigą remti savo šeimą 
ir bendruomenę bei suteikti perspektyvas atei-
nančiai kaimo kartai. 1998 metais, padedamas 
savo draugų, F. Kéré įkūrė paramos fondą, kad 
galėtų finansuoti pirmosios pradinės mokyklos 
statybą savo kaime. 

2004 metais kaip diplominį projektą F. Kéré pa-
statė pirmąją mokyklą Gando mieste, netrukus 
atidarė savo architektūros biurą „Kéré Archi-
tecture“ ir iki šiol vykdo tvaraus dizaino projek-
tus įvairiose šalyse, įskaitant Burkina Fasą, Malį, 
Keniją, Ugandą, Mozambiką, Togą, Sudaną, taip 
pat – Vokietiją, Italiją, Šveicariją, JAV ir Jungtinę 
Karalystę, kur 2017 metais suprojektavo „Ser-
pentine“ paviljoną Londone. Jo architektūrinis 
braižas pripažintas tarptautiniu mastu ir įver-
tintas apdovanojimais, įskaitant Agos Khano 
apdovanojimą už savo pirmąjį pastatą, Gando 
pradinę mokyklą Burkina Fase.

F. Kéré moko jaunąją kartą: jis ėjo profesoriaus 
pareigas Harvardo aukštojoje dizaino mokyklo-
je, Jeilio architektūros mokykloje, Šveicarijos 
„Accademia di Architettura di Mendrisio“. Taip 
pat dėstė Berlyno technikos universitete ir 
Viskonsino universitete Milvokyje. 2017 metais 
jis gavo profesoriaus vietą Miuncheno tech-
nikos universitete, o 2021 metais – kviestinio 
profesoriaus pareigas Bauhaus universitete 
Veimare, Vokietijoje. 

„Vietinės medžiagos ir per šimtus 
metų išbandyti, tačiau naujoviškai 

pritaikyti architektūriniai sprendimai 
padeda ne tik sutaupyti, bet ir 

sukurti kokybišką, ekologišką, prie 
vietos klimato puikiai pritaikytą 

pastatą, kuris savo įvaizdžiu dera 
ir su vietiniu kraštovaizdžiu, ir su 

kultūriniu žmonių mentalitetu. Afrikos 
architektūra turėtų nustoti kopijuoti 

Vakarus, atsižvelgti į tikruosius 
žmonių poreikius ir į aplinką.“ *

FRANCIS KÉRÉ

* citatos – Arizona State University

N
uo

tr
.: 

D
av

id
 H

er
rd

e

Nuotr.: Erik-Jan Ouwerkerk
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ŽINIOS – GIMTAJAM KAIMUI 
Burkina Fasas yra viena iš skurdžiausių ir viena 
mažiausiai išsivysčiusių šalių pasaulyje. Šiauri-
nėje šalies dalyje vyrauja skurdžios, sausringos 
savanos, likusioje dalyje – aukštažolės savanos 
su retmiškiais ir krūmynais. Klimatas subekva-
torinis, su ryškiais sausuoju ir drėgnuoju lai-
kotarpiais. Dauguma kritulių iškrinta gegužės–
rugsėjo laikotarpiu. Žiemą nuo Sacharos pučia 
sausringas vėjas harmatanas. Vidutinė metinė 
oro temperatūra svyruoja tarp 24–26 °C ir 30–35 
°C, o dienos temperatūra gali siekti 45 °C. Miš-
kingumas sparčiai mažėja. Dauguma gyventojų 
dirba žemę natūriniuose ūkiuose ir yra priklau-
somi nuo atšiauraus klimato, o dirbamai žemei 
būtinos drėkinimo sistemos. Pagrindinis žemės 
ūkio produktas yra medvilnė, kiti produktai – 
sezamai, soros, kukurūzai, ryžiai. Auginami gal-
vijai, avys ir ožkos. Kad išmaitintų šeimas, daug 
šalies vyrų migruoja į Dramblio Kaulo Krantą ir 
Ganą sezoniniam darbui.

F. Kéré gimtajame Gando kaime gyvena apie 3 
000 gyventojų, kurie įsikūrę drėbtuose dumblo 
nameliuose be vandentiekio ir elektros. Tra-
diciniai Afrikoje dumblo statiniai nepatvarūs. 
Naujos Burkina Faso mokyklos įprastai stato-
mos iš betono, bet saulei kaitinant betonines 
sienas pastato viduje yra baisiai karšta. Pats 
Francis irgi mokėsi tokioje mokykloje.

Kartu su Gando gyventojais F. Kéré rado spen-
dimą – mokyklos statybai panaudojo vietines 
ekologiškas žaliavas. Jie sukūrė ir gamino ply-
tas iš vietinio dumblo su cementu. Užuot sta-
čius sienas plyta po plytos, į formą supilamas 
purvas ir nedidelis kiekis cemento. Šie įgūdžiai 
perduoti kaimo gyventojams. Statant pirmąją 
mokyklą 100-ui vaikų dalyvavo visi Gando kaimo 
gyventojai, kurie vietoje buvo apmokyti staty-
bos technikos. 

FRANCIS KÉRÉ

„Į architektūrą atėjau netradiciniu 
būdu. Mano tėvas, kaimo vadovas, 

buvo neraštingas. Jis gaudavo laiškus 
iš valdžios ir iš draugų, bet turėjo laukti 

savaites, ypač lietinguoju laikotarpiu, 
kol pas jį užsuks kas nors, galintis 

perskaityti laišką. Tad jis nusprendė 
mane, vyriausiąjį sūnų, leisti mokytis. 

Tai nebuvo garbė. Kaimas iš tėvo 
juokėsi – sakė, kad kaimo vadovas 

kvailys, išsiuntė vienintelį jauną 
šeimos vyrą į mokyklą, užuot liepęs 

jam dirbti laukuose ir maitinti šeimą. 
Įgijau išsilavinimą, nes mano tėvas 

buvo protingas ir leido man mokytis.“

Nuotr.: Francis Kéré

Nuotr.: Iwan Baan

Nuotr.: Wikimedia
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TIK NATŪRALI VENTILIACIJA 
Klasėms vėdinti ir orui drėkinti Afrikoje nėra 
kondicionavimo. Minimaliam komfortui sukurti 
oro vėsinimo sistema kurta pasitelkus natūralią 
ventiliaciją. F. Kéré suprojektuotas platus, go-
fruotas skardinis stogas, pakeltas virš molinių 
lubų, apsaugo sienas nuo lietaus, bet leidžia po 
juo cirkuliuoti orui ir vėsinti pastatą. Oras cir-
kuliuoja tarp lubų ir stogo, įkaista ir pakyla, su-
kurdamas skersvėjį. Po mokinių suolais statomi 
dubenys su vandeniu, kuris dėl oro cirkuliacijos 
garuoja ir palaiko drėgmę. Kambario tempera-
tūra sumažėja maždaug 8 °C. 

Didelį stogą laiko tankūs metaliniai statrams-
čiai. Skardinis stogo baldakimas naudojamas 
vandeniui surinkti. Taikant tokius paprastus, 
veiksmingus metodus, mokyklai reikia mažai 
elektros. Pastatas vėsesnis ir malonesnis 
viduje nei įprastuose betoniniuose mokyklos 
pastatuose. Fasadams uždengti F. Kéré naudoja 
retų medinių tašelių skydus, kurie sulaiko kaitrą 
ir taip leidžia cirkuliuoti orui.

Gando vidurinę mokyklą F. Kéré suprojektavo 
kaip pastatų kompleksą 1 000-čiui mokinių, sta-
tyboms taip pat pasitelkęs vietinę darbo jėgą. 
Architektūra įkvėpta tradicinių kaimo namų ūkių 
Burkina Fase: klasės išdėstytos apskritimu, 
sudarant uždarą kiemą, apsaugotą nuo dulkių ir 
smėlio, kurį iš Sacharos atneša vėjai. Konstruk-
cija atvira vakarinėje pusėje, todėl į kiemą gali 
patekti vėsa. Viduje sukurta natūrali ventiliacija. 
Aplink mokyklą pasodinti medžiai suteikia pavė-
sį, o lietaus vanduo surenkamas, kad aprūpintų 
juos drėgme. 

„Neužtenka pastatyti pastatą. 
Architektūrai svarbu suformuotas 

kraštovaizdis. Reikia sodinti medžius. 
Afrikos žmonėms jie suteikia 

priedangą ir pastogę, teikia pavėsį. 
Vieta bendruomenei susiburti ir 

bendrauti – stogas. Gamta visada 
yra mano architektūros leitmotyvas. 

Ten, iš kur esu kilęs, Burkina Fase, 
medis dažnai yra viešoji erdvė. Myliu 

medžius. Šalia jų gali būti vaikų darželis, 
parduotuvė, žmonių poilsio vieta. 

Nusižiūrėjęs į medžių vainikus, kūriau 
didelius stogus plačiais šlaitais.“

FRANCIS KÉRÉ

Nuotr.: Erik-Jan Ouwerkerk

F. Kéré smėlyje braižė preliminarius pastatų pla-
nus, kad galėtų paaiškinti architektūros spren-
dimus neraštingiems kaimo gyventojams, kurie 
nežinojo, kas yra architektūra ir inžinerija. Su-
projektuota stogo arkos konstrukcija žmonėms 
kėlė abejonių, tad architektas statė nedidelius 
maketus, pats lipo ant jų ir kvietė užlipti kitus – 
taip įtikino, kad tai saugu. 

Statybos aikštelėje kasdien susirinkdavo visas 
kaimas – vyrai dirba, o jų šeimos su vaikais stebi 
darbą. F. Kere išsaugojo nuotraukas, kuriose 
kaimo žmonės dirba prie statybų, moterys neša 
iš laukų akmenis mokyklos statybai.
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„Moterys yra nuostabios ir svarbios 
visame pasaulyje, bet Afrikoje – daug 
labiau. Be moterų nebūtų Afrikos. Kai 
gyvenimo sąlygos blogos, kaimo vyrai 
išvyksta ieškoti pragyvenimo šaltinių, 

o moterys lieka namuose su vaikais. 
Jos viskuo rūpinasi ir kantriai dirba, o 

dirbdamos pačius sunkiausius darbus 
dainuoja. Moterys visada buvo didelė 

dalis mano komandos darbo rankų.“

FRANCIS KÉRÉ

MANGO MEDŽIAI 
Didėjant Burkina Faso gyventojų skaičiui ir au-
gant malkų naudojimui, per pastaruosius porą 
dešimtmečių šalyje buvo iškirsta apie 60 proc. 
medžių, kurie suteikia pavėsį, saugo dirvą nuo 
erozijos, stabdo dykumą ir reguliuoja požeminio 
vandens režimą. Dar blogiau, kad Burkina Fase 
miškų atkūrimo programose dažnai sodinami 
eukaliptai, kurie auga greitai, bet sugeria daug 
požeminio vandens. 

Siekdamas kovoti su šia problema, F. Kéré sta-
tybose naudojo eukaliptų medieną, o jų vietoje 
inicijavo mangų medžių sodinimo projektus. 
Mangų medžiai užaugina naudingų maistui 
vaisių, jiems augti reikia mažiau vandens ir jie 
suteikia daugiau šešėlio nei eukaliptai.

Daugelis augalų ir sodinukų negali ištverti karš-
to ir sauso Afrikos klimato, kitus sunaikina ter-
mitai. F. Kéré sukūrė medžių auginimo metodą: 
prieš sodinant medį duobė pripildoma maisto 
atliekų ir paliekama kelias dienas, kol pritraukia 
skruzdėles, kurios kolonizuoja duobę ir naikina 
termitus. Tai leidžia medžiams augti be jokių 
insekticidų. Natūralioms trąšoms gauti medžių 
pavėsyje laikomos vištos. O prie medžių pasta-
tyti rankų darbo moliniai vazonai su lašintuvais, 
nukreiptais tiesiai į šaknis, tiekia nedidelį, bet 
nuolatinį vandens kiekį. 

Taip pat Afrikoje svarbu spalvos. Kurdamas pro-
jektus, F. Kéré su vietos gyventojais diskutavo, 
kokių jie nori spalvų pastatuose. Jie norėjo 
visų, įvairių ir skirtingų. „Mėlyna spalva yra labai 
svarbi mūsų kultūroje – tai šventės spalva, o 
kitos gyvos spalvos žmones džiugina“, – sako 
architektas.
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„Gavau privilegiją mokytis ir tapti 
architektu. Esu kilęs iš skurdžios 

bendruomenės, kurios išgyvenimas 
priklauso nuo kiekvieno jos nario 
paramos. Žinojau, kad esu jiems 

skolingas. Studijuoti architektūrą 
pasirinkau kaip paramą savo 

bendruomenei, kad galėčiau statyti 
mokyklas Afrikoje, nes svarbiausia 

žmonėms yra išsilavinimas. Įgyvendinau 
daug projektų, kad jie pagerintų žmonių 

gyvenimą. Man teko garbė tame 
dalyvauti ir man tai buvo didžiausia 

dovana, kokią galima gauti. Aukščiausius 
architektūros apdovanojimus gavau 

už projektus, kuriuos pats norėjau 
padovanoti savo žmonėms. Svarbiausia 

buvo suteikti savo kaimo vaikams 
galimybę mokytis – man pavyko 

ir dėl to esu labai laimingas.“ 

FRANCIS KÉRÉ

FILOSOFIJA 
F. Kéré žinomas Burkina Fase ir gretimose Af-
rikos šalyse, kur jis daug metų projektuoja ir 
stato savo sukurto dizaino tvarias mokyklas, 
ligonines, bendruomenės centrus, kad jie ati-
tiktų tos šalies klimatą. Jo projektai teikiami 
viso pasaulio šalyse. Jo filosofija – integracija 
su gamta, kaimo žavesys, kylantis iš natūralios 
aplinkos, vietinės medžiagos, pasižyminčios 
išskirtinėmis natūraliomis savybėmis ir leidžian-
čios pastatui susilieti su natūralia aplinka. Jas 
naudojant sumažinamos statybos sąnaudos. 

Architekto nuomone, tradicinių kaimų audinys 
yra ilgalaikės plėtros ir evoliucijos rezultatas, 
tad dera su gamtine aplinka ir topografija. Nauji 
ar atnaujinami modernūs pastatai turėtų būti 
statomi taip, kad būtų gerbiamas ir tęsiamas 
originalus raštas ir tekstūra, taip pat derinami 
su natūralia aplinka ir esamomis struktūromis. 
Nauji pastatai gali atnešti naujos gyvybės 
kaimo vietovėje, tačiau jie neturėtų pakenkti 
vietos kultūrai dėl savo neatitikimo. Dizainas 
gali pertvarkyti tradicinę erdvę gerinant gyve-
nimo sąlygas, o naujieji pastatai suteikia kaimo 
gyventojams priklausymo jausmą, gerbiant jų 
gyvenimo būdą.
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Kolekcijos kūrėjams įkvėpimo suteikė pasakiški Brazilijos kraštovaizdžiai, 
smėlėti Graikijos paplūdimiai ir paslaptingi Maroko kampeliai. Nelieka 
nepastebėtas ir didžiųjų metropolijų dvelksmas, urbanistinė Niujorko 
atmosfera bei rūstus Milano uolų grožis. Naujosios „Cerrad“ ir „La Mania 
Home“ kolekcijos žavi ne tik motyvų originalumu, bet ir puikia kokybe bei 
formatų įvairove.
Kas sieja Niujorką, Tasą, Maroką, Braziliją ir Milaną? Visi jie žavi savo grožiu, 
pritraukia originalumu ir yra neišsenkantis įkvėpimo šaltinis. Tai vietos, kur 
gimsta tikras menas, drąsus požiūris į madą užvaldo pasaulio dėmesį, muzika 
juntama kiekviena kūno ląstele, o spalvos tampa dar ryškesnės. O kas, jei 
šią atmosferą galėtume perkelti į savo namus ir kiekvieną rytą leistis į naują 
kelionę? Šiandien tai tampa įmanoma.
Naujausios „Cerrad“ akmens masės plytelių kolekcijos įkvėptos mus 
supančio pasaulio grožio. „Cerrad Group“ asortimentą papildė kolekcijos 
Brazilian Quartzite, Ceppo Nuovo, Modern Concrete, Marmo Thassos / 
Morocco, dekoruotos įmantriais raštais, puikiai atrodančiais tiek mažuose, 
tiek didesniuose plotuose. Jų privalumas yra ne tik spalvų įvairovė, bet ir 
formatų gausa. Be tradicinių 60 x 120 ir 120 x 120 dydžių, siūlomos ir dailios  
120 x 280 cm dydžio bei 6 mm storio plokštės.
Naujausių kolekcijų plytelės – tai ne tik grindų ar sienų danga. Jos puikiai 
tiks ir namų židinio, vonios apdailai arba kaip stalviršis po praustuvu, taip 

pat pritaps svetainėje ir miegamajame – unikalus spalvinis dizainas suteiks 
originalų charakterį bet kokiam interjerui.
Unikalus dizainas yra skiriamasis Brazilian Quartzite bruožas. Tai penki 
spalviniai variantai, atspindintys Brazilijos klimato įvairovę, – raminančią 
atogrąžų miškų žalumą, vėsią vandenyno mėlynę ir pasakiškų paplūdimių auksą. 
Tai iškalbinga ir vibruojančios energijos kupina medžiaga, tapsianti pagrindiniu 
bet kurio interjero motyvu. 
Taip pat, kaip ir nepretenzingas Marmo kolekcijos grožis. Mados kaprizams 
nepavaldžios juoda ir balta spalvos, pašėlusiame šokyje susipynusios 
asimetriškos linijos žadina vaizduotę ir optiškai didina erdvę. Kolekcija Ceppo 
Nuovo ir jos spalvų bei atspalvių mozaika suteiks šiai erdvei šiek tiek milanietiško 
charakterio, ypač kai projekte yra numatytas originalus apšvietimas. 
Tačiau tai dar ne visos naujosios „Cerrad“ produktų linijos galimybės. Kolekcijoje 
nepritrūks minimalistinio interjero gerbėjams skirtų plytelių, kurių pagrindui 
pasirinkti subtilūs pilkos, smėlio ir grafito atspalviai. Tai yra skiriamasis Modern 
Concrete kolekcijos bruožas. 
„Cerrad“ ir „La Mania Home“ kolekcijų spalvų ir tekstūrų gausa įtiks tiek 
ryškių akcentų entuziastams, tiek teikiantiems pirmenybę ramiam, santūriam 
įvaizdžiui.  
Ten, kur dizainas susilieja su kokybe, įvyksta tikras dizaino stebuklas. Pasiruošę 
leistis į nepamirštamą kelionę? 

GAMTA NIEKADA NEIŠEINA IŠ MADOS –  
NAUJOS „CERRAD“ IR  

„LA MANIA HOME“ KOLEKCIJOS 

Susipažinkite su asortimentu  
www.lamania.cerrad.com

Ceppo Nuovo Black
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„Pasimatuokite“  
savo būsimą biurą 

„Narbutas Lietuva“ 
ekspozicijų erdvėje

Kokiuose biuruose dirbsime jau artimiausiu metu, 
galima pamatyti neseniai atnaujintoje „Narbutas 
Lietuva“ baldų ekspozicijoje, esančioje T. Narbuto 
g. 5, Vilniuje. Šios ekspozicijos ypatybė – ji įkurdinta 

435 kvadratinių metrų turinčiame įmonės biure, tad 
apsilankiusieji gali ne tik išvysti ar patys „pačiupinėti“ baldų 
bei darbui skirtų erdvių įrengimo naujoves, bet ir pamatyti 
jas realiai veikiančioje biuro aplinkoje. 

DAUGIAU NEI EKSPOZICIJA 
„Narbutas Lietuva“ biuro darbuotojams sukurta 
galimybė naudotis baldų ekspozicijoje esan-
čiais gaminiais ypač pravarti. „Nuolat išbandy-
dami vis kitus gaminius, funkcines biuro erdves, 
įgyjame vertingų žinių, klientams galime pateikti 
ir asmenine patirtimi grįstas rekomendacijas. 
Pavyzdžiui, kiekvienas mūsų darbuotojas turi 
kėdę favoritę ir yra pasiruošęs argumentuoti 
savo pasirinkimą kiekvienam besidominčiajam“, 
– sakė Gabrielė Vaitonytė-Galdikienė, „Narbutas 
Lietuva“ rinkodaros grupės vadovė. 
Kas porą metų keičiamoje „Narbutas Lietuva“ 
ekspozicijoje galima pamatyti naujausius bal-
dus bei jų kompozicijas, įvairius baldų komplek-
tavimo variantus ar įrengtas skirtingas funkci-
nes zonas: individualaus ir komandinio darbo, 
susitikimų ir svečių priėmimo, susikaupimo bei 
poilsio. 
„Ypatingas dėmesys skiriamas funkcinių zonų 
išdėstymui, tai yra žiūrima biuro ergonomikos 
plačiąja prasme: kiek ji atitinka dirbančiųjų 
judėjimą, poreikius, visą biure vykstantį gyveni-
mą“, – sakė G. Vaitonytė-Galdikienė. 

DARBO VIETA – KAIP SALA 
Akį ypač traukianti „Narbutas“ naujiena – aukšti 
daugiafunkciai stalai „NOVA WOOD Multipurpo-
se“. Statomi po vieną ar jungiami į grupes, šie 
stalai gali būti naudojami individualiam darbui ar 
pasitarimams, tinka virtuvėje ar poilsio erdvė-
se. Stalas gali būti papildytas ekranu, rašymo 
lenta ar lentynomis daiktams pasidėti – it dau-
giafunkcė sala, kuri dėl ratukų gali „plaukioti“ po 
visą biurą. 

Nuotr.: Donatas Vaičiulis
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Nuotr.: Donatas Vaičiulis

 Tarp tradicinių grupinei darbo vietai įrengti 
skirtų baldų populiariausi išlieka MOTION regu-
liuojamo aukščio stalai. Skydinės kojos užti-
krina daugiau privatumo, o akustinės MODUS 
pertvaros padeda atsiriboti nuo biuro garsų ir 
susikaupti darbui. 

 GARSUS SUGAUDANTYS „DEBESYS“ IR BALDAI 
Tarp akustinių naujienų – ACOUSTIC ARTWORK sistema. Šie 
iš PET veltinio kuriami gaminiai yra lengvai pritaikomi ir 
ypač dekoratyvūs. Jie gali būti kabinami ant lubų – tarsi 
debesys ar tradiciniai sodai, tvirtinami prie sienų ir kitų 
paviršių, o nuo lubų nuleidžiamos akustinės pertvaros 
tinka ir erdvėms perskirti, formuoti.  

Tarp didesnių gabaritų akustinių sprendimų, 
įrengtų „Narbutas Lietuva“ biure, – tylos kamba-
riai SILENT ROOM. Paklausiausi – su skaidria prieki-
ne ir galine sienele: lengviau įsikomponuoja į biu-
ro aplinką, užtikrina geresnį pralaidumą šviesai. 

Pastarųjų metų tendencija – minkšti baldai, tei-
kiantys namų jaukumą ir gerinantys akustiką. 
Pavyzdžiui, it lego kaladėlės komponuojama SOFT 
ROCK minkštasuolių sistema, kurioje yra ir ilgas 
minkštasuolis su atlošu, ant kurio galima patogiai 
ištiesti kojas. Iš vizualiai lengvesnių, spalvingų, 
žaismingų ir sykiu elegantiškų sėdimųjų baldų ant 
kojelių – „TWIST & SIT Soft“ minkštasuoliai. 

„Pastaruoju metu ypatingas dėmesys tenka kė-
dėms. Juk nuo to, ant ko sėdime, itin priklauso 
savijauta, todėl atnaujintoje mūsų ekspozicijoje 
ypač didelis darbo, posėdžių, virtuvės, poilsio 
kėdžių pasirinkimas. Žinoma, eksponuojami ir 
lauko baldai – juk vasara sugrįžta ir biurų lauko 
terasos vėl tampa aktualios“, – pabrėžė G. Vai-
tonytė-Galdikienė. 

Ekspozicijoje galima rasti naujausių kolekcijų bal-
dų ir nestandartinių jų sprendimų. „Narbutas Lie-
tuva“ atstovauja Ukmergės gamykloje pagamintai 
„Narbutas“ bei užsienio gamintojų produkcijai, 
tarp kurių – biuro kėdžių gamintojas „Interstuhl“ 
(Vokietija), posėdžių salėms skirtų ir kitų kėdžių 
gamintojas „Inclass“ (Ispanija), minkštų baldų ly-
deris – kroatų „Prostoria“ ir daug kitų. 
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Fokke Moerel
MVRDV partnerė ir architektė

Gianluca Racana
„Zaha Hadid Architects“ direktorius

„Išmanusis miestas turi būti tankus, kompaktiškas, tačiau 
su integruota viešąja, bendrąja ir privačiąja erdve. Mies-
tas yra skirtas žmonėms, todėl jis turi užtikrinti saugumą, 
įsitraukimą ir patogumą. Jis turi būti gerai suplanuotas, 
ekologiškas ir tvarus ne tik energijos bei išteklių naudo-
jimo požiūriu, bet ir socialiniu lygmeniu. Išmanusis mies-
tas turėtų būti vieta, skirta žmogui, ir platforma naujoms 
intervencijoms, vieta, kuri įkvepia bendrystei ir skatina 
inovacijas.“

„Miestai dabar yra daug įvairesni ir turi būti pritaikyti 
skirtingų kultūrų bei patirties žmonėms. Tvarus ir dar-
nus miestas tas, kuris atitinka dabartinių ir būsimų kartų 
ekonominius, socialinius, aplinkosauginius ir kultūrinius 
poreikius. Manau, kad sėkmingas miesto dizainas – tai 
gyvybingų, įtraukiančių ir su natūralia aplinka glaudžiai 
susijusių viešųjų erdvių kūrimas. Miestuose turėtų derėti 
funkcijų įvairovės, kai atsisakoma tradicinių miestų zonų 
ir funkcijų atskyrimo, kuriant daugiafunkcį, įvairios paskir-
ties bei veiklų derinį, sujungiant žmonių judėjimo srautus. 
Sukurtos erdvės veikloms turėtų skatinti aktyvų socialinį 
gyvenimą ir gyvybingas bendruomenes. Kadangi miestų 
ir miestelių tvarumas bei patogumas tampa prioritetu, 
daug dėmesio reikėtų skirti aktyvaus judumo gerinimui. 
Tvirtai tikiu, kad architektūra gali atlikti svarbų vaidmenį 
formuojant socialiai ir ekologiškai tvarius miestus.“

IŠMANUSIS MIESTAS:  
DARNAUS MIESTO KRITERIJAI
MINTIMIS DALINASI VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI
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Asta Rokickienė
architektė, Aplinkos ministerijos Statybų ir 
teritorijų planavimo politikos grupės  
vyresnioji patarėja

Kęstutis Vanagas
UAB „YIT Lietuva“ generalinis direktorius, 
Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) 
prezidiumo narys, viceprezidentas ir LSA 
Ekonomikos komiteto vadovas, Lietuvos 
nekilnojamojo turto plėtros asociacijos 
(LNTPA) valdybos narys

Dovilė Ivanauskienė
VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ projektų vadovė, 
kraštovaizdžio architektė

Mindaugas Skrupskelis
architektas, įmonės „Archmind“ vadovas, 
projekto „Debesų slėnis“ (Kinija, Čengdu) 
architektų grupės kūrybos vadovas

„Visuomenės sąmoningumas ir politinis įsipareigojimas, 
manau, yra gyvybiškai svarbūs siekiant miestuose dar-
nos ir tvarumo. Taip pat svarbūs aukštos kokybės dizaino 
sprendimai mus supančioje aplinkoje, nes jie kuria ben-
dras vertybes, jie ne tik atitinka funkcinius, techninius ir 
ekonominius poreikius, bet ir sujungia žmones bei skatina 
socialinę sąveiką. Patirtis, kaip naudojome erdves ir vietas 
COVID-19 pandemijos metu, parodė, kad galimybė gauti 
kokybišką būstą, lauko erdvę ir natūralų poilsį yra labai 
svarbi mūsų egzistavimui ir gerovei. Kokybiška gyvenamoji 
erdvė atitinka ne tik funkcinius, techninius, ekologinius ir 
ekonominius reikalavimus, bet ir dizaino tikslus, susijusius 
su estetiniais, socialiniais ir psichologiniais aspektais bei 
kultūriniais poreikiais, tokiais kaip priklausymo jausmas.“

„Tvarus ir darnus miestas yra toks, kuriame per 15 minu-
čių galima pasiekti visas reikiamas paslaugas, pramogas 
ir erdves poilsiui. Kitaip tariant, tai miestas, kuriame ribos 
tarp darbo, pramogų ir gyvenamųjų zonų išnyksta, o visos 
šios funkcijos persipina. Tokiame mieste gerai išvystyta 
paslaugų ir mobilumo infrastruktūra, aukštos kokybės 
būsto projektai ir puoselėjamos viešosios erdvės sudaro 
sąlygas patogiau, įdomiau ir sveikiau gyventi. Tai didina 
miesto tvarumą ir skatina jame aktyvesnius socialinius, 
ekonominius bei kultūrinius procesus.“

„Darna, tvarumas, harmonija, aplinkos ir žmogaus veiklos 
sinergija – tai, ko reikia miestui, kuriame gyventų sveiki ir 
laimingi žmonės. Skandinavijos šalys mums leidžia pama-
tyti būdus ir priemones, kurios padeda sukurti ilgalaikį ir 
tvarų santyki tarp žmogaus, gamtos ir miesto.“

„Kuriant tvarius miestus svarbiausia minimalizuoti jų var-
totojiškumą. Projektuoti taip, kad jų funkcionavimui reikė-
tų kuo mažiau resursų, kad suvartojamos energijos kiekis 
būtų kuo mažesnis ir kuo efektyviau naudojamas. Kinija 
turi ambicingų siekių sukurti modernius tvarius miestus, 
municipalitetai varžosi tarpusavyje siekdami šių tikslų. 
Vienas tokių pavyzdžių gali būti Čengdu miesto Tianfu 
regionas. Manau, kad tvarumas yra pagrindinė šių dienų 
architektūros misija.“
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Prof. dr. Jūratė Černevičiūtė
filosofijos mokslų daktarė, „Kūrybinio miesto“ 
ir „Kūrybinių industrijų“ temų ekspertė

Dr. Eglė Radvilė
Vilniaus miesto savivaldybės Intelektualių 
sprendimų ir duomenų valdymo skyriaus 
vadovė

Agneta Ladek
Vidaus reikalų ministerija, ministrės patarėja

„Pagrindiniai kriterijai kuriant darnų, tvarų ir vientisą 
miestą – harmonija su gamta, formų ir erdvių konceptu-
alumas, tapatumas, miesto bendruomenės įtraukimas, 
daug traukos centrų. Technologijos padeda kurti, o ne 
kontroliuoti ir valdyti. Miestas – kūrybai, bendravimui ir 
bendradarbiavimui.“

„Darnus, tvarus ir vientisas miestas – tai vieta, kur idėjos, 
žmonės, viešieji ir privatūs asmenys susitinka ir bendra-
darbiauja, kad pagerintų visuomenės gyvenimo kokybę. 
Tai natūrali žaidimų aikštelė, kurioje klesti naujovės, nes 
miestai suteikia galimybę eksperimentuoti su naujomis 
technologijomis ir produktais realioje aplinkoje. Integruo-
ti sprendimai, sisteminis idėjų išpildymas nepamirštant ir 
pavienių iniciatyvų bei bandymų siejant skirtingas sritis: 
skaitmenizaciją ir kultūrą, energetiką ir duomenis, sveika-
tą ir judumą bei atrasti juose vientisumą. Man asmeniškai 
labai patinka 2021 metais inovacijų sostinės titulą laimė-
jęs (Vilnius – trečia vieta) Dortmundas, Vokietijos miestas, 
žavintis inovacijų sinchronizacija su dabartimi.“ 

„Šiandien vargiai įsivaizduotume miestą be plačiajuosčio 
optinio interneto ryšio ar miestą, kuriame negalėtume 
daugumos dokumentų savivaldybėms pateikti elektroni-
ne forma, netgi miestą, kuriame negalėtume judėti laiky-
dami rankose tik savo mobilųjį telefoną ir naudodamiesi 
tiek viešuoju transportu, tiek važiuodami taksi ar riedė-
dami el. paspirtukais, užregistruodami vaiką į ugdymo ar 
savo vizitą į sveikatos priežiūros įstaigą. Tirpsta erdvės 
ir laiko svarba, nes miestą vis daugiau galima vartoti sau 
patogiu metu ir patogioje vietoje. Gyventojų poreikiai dik-
tuos išmaniųjų miestų, taip pat ir jų tvarumo bei darnos 
vystymosi tendencijas. Tvarūs miestai kartu yra galimybė 
sustabdyti klimato atšilimą ir bioįvairovės praradimą bei 
kurti žiedinę ekonomiką, kuri padėtų spręsti skurdo maži-
nimo ir dabartines aplinkosaugines problemas.“
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Konkurse dalyvaujančios „77 Carat Architects“ 
komandos dalyviai pasidalijo tuo, kas juos 
įkvepia kūrybai bei mintimis, kaip jie įsivaizduoja 
ateities miestus.

„Visų pirma tai miestai su taršos mažinimo 
sprendimais, atsinaujinančiais gamtos ište-
kliais. Juose žmonės ne tik būtų patenkinti eko-
nomine gerove, bet ir džiaugtųsi kultūriniu savo 
miesto gyvenimu bei socialiniais ryšiais. Šiuo 
metu visa tai įmanoma įgyvendinti pasitelkus 
informacines ir technologijų inovacijas.

Ateitis priklauso technologijoms, jau dabar 
sunku įsivaizduoti žmonių gyvenimą be jų.

Kėdainiai turi įspūdingą senamiestį, kurį galima 
patobulinti išmaniomis funkcijomis, pagyvinant 
turizmo sektorių ir pritraukiant naudingų inves-
ticijų miesto plėtrai. Kultūros objektų moderni-
zavimas ir išmaniųjų technologijų pritaikymas 
potencialiai pritrauktų dar daugiau miesto 
svečių ir skatintų jame apsilankyti keletui die-
nų“, – teigia komandos nariai.

„77 Carat Architects“ narius labiausiai įkvepia 

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyviai:

77 Carat Architects

Pasirinkta teritorija:

Kėdainių senamiestis

KĖDAINIŲ SENAMIESTYJE 
PROJEKTĄ RENGIANTYS 
ARCHITEKTAI: ATEITIS 
PRIKLAUSO TECHNOLOGIJOMS

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis 
miestas 8“ dalyvaujančios Kėdainių rajono savivaldybės planuose 
– senamiesčio erdvių atnaujinimas. Šios teritorijos tobulinimo 
projekto imsis architektai Tomas Ambroza ir Saulė Kavaliauskaitė.

Komandos nariai:

Tomas Ambroza, Saulė Kavaliauskaitė

domėjimasis kultūros istorija, menu, gamta, 
ekologija ir naujausiomis technologijų galimy-
bėmis kurti ateitį išsaugant istorinį paveldą. 
Architektai taip pat pasidalijo ir asmenybėmis, 
kurios jiems yra autoritetai.

„Seras Normanas Fosteris vienas iš pirmųjų 
pradėjo kombinuoti naujausias technologijas 
pasaulinio lygio architektūroje. Drąsūs, nova-
toriški ir modernūs jo sprendimai statybų sek-
toriuje padėjo laimėti ne vieną apdovanojimą. 
Šitas modernizmo pionierius yra mano asme-
ninis etalonas ir inspiracija kūrybinėje veikloje“, 
– teigia „77 Carat Architects“ architektai.

Anot jų, Kėdainių senamiestis yra vienas geriau-
siai išlikusių Lietuvos senamiesčių, kurio sąlygi-
nai nedidelėje teritorijoje išliko įvairių tautybių, 
religijų, žmonių veiklos paveldo objektų, gyve-
namųjų pastatų ir amatininkų dirbtuvių. „Taip 
pat Kėdainiuose esantys katalikų, reformatų ir 
žydų maldos namai, istorinės aikštės, gatvelės 
bei istorinių laivų prieplauka yra patrauklūs ir 
lankytini kultūros objektai, tinkami turizmui plė-
toti“, – pridūrė konkurso dalyviai.



IŠMANUSIS MIESTAS 31

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyviai:

Septynių vėjų kontora

Pasirinkta teritorija:

Mūsninkų miestelio viešosios erdvės

KEIS MUSNINKŲ MIESTELIO 
VIEŠĄSIAS ERDVES: KŪRĖJUS 
DOMINA DAR NENAGRINĖTŲ 
TIPŲ ERDVĖS

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis 
miestas 8“ dalyvaujanti komanda „Septynių vėjų kontora“ rengiasi 
prikelti Širvintų rajono savivaldybėje esančio Musninkų miestelio 
viešąsias erdves. Prisistatyme komandos atstovai teigė, kad 

pastebėjo viešųjų erdvių svarbą Musninkų bendruomenei ir įžvelgė, kaip jas 
galėtų patobulinti.

Komandos nariai:

Ieva Davulytė, Ugnė Žemaitytė, Justas  
Žilys, Ugnė Grikinytė, Marija Matiukaitė,  
Antonio Meschino, Adomas Kaikaris.

„Teritorija, esanti pačioje centrinėje miestelio 
dalyje, turi potencialo, kurį norėtume realizuoti. 
Musninkai yra autentiški, pulsuojantys istori-
ja ir pasižymintys išskirtine derme su gamta. 
Siekdami atnaujinti svarbią miesto dalį, norime 
pabrėžti esamą miestelio dvasią.

Atvykę į Musninkus, susipažinome su vietos 
bendruomene. Bendraudami pastebėjome 
poreikį burtis, tačiau dabartinės erdvės to 
neatspindi. Kurdami vietas, skirtas dalijimuisi ir 
susitikimams, norime prisidėti prie bręstančio 
visuomeniškumo, įgalinti bendruomenę tęsti tai, 
ką ši pradėjusi“, – teigiama komandos atsakyme.

Svarstydami apie ateities miestus, komandos 
„Septynių vėjų kontora“ dalyviai pabrėžė atvi-
rumo ir tvarumo svarbą. „Tai miestas, tęsiantis 
santykį su istorija, įprasminantis atmintį ir pa-
liekantis erdvės naujų kartų idėjoms. Tai erdvė, 
kuri padeda įgyvendinti demokratijos principus 
– užtikrinti kiekvieno lygiavertiškumą, saugumą 
ir komfortą. Ateities miestas kviečia į diskusiją, 
kartu išlaikydamas pagarbų santykį su gamta, 
kas ypač svarbu klimato krizės akivaizdoje.

Paversti miestą išmaniu – tai grįžti prie to, kas 
paprasta, bet tikra ir tvaru. Toks miestas gy-
ventojams siūlo kasdienius architektūrinius 
sprendimus, kurie vienu metu atlieka daugia-
lypes funkcijas. Taip miesto erdvės gali tapti 
dinamiškos, prisitaikančios, jautrios, kartais 
– neprognozuojamos. Pastebėjome Musninkų 
centrinei aikštei įgimtą daugialypiškumą, tačiau 
čia esantys sluoksniai yra atskiri, erdvei trūksta 
vientisumo“, – teigiama atsakyme.

Įvairiausių sričių jaunuosius kūrėjus vienijanti „Sep-
tynių vėjų kontoros“ komanda atskleidė, kas juos 
įkvepia. „Kurti įkvepia viskas, net ir rutina. Kūrybinė 
paslaptis, mūsų nuomone, – atidus savo vidinių ir 
išorinių pojūčių stebėjimas. Žinoma, kiekvienas iš 
mūsų į save įsigiliname skirtinguose kontekstuose. 
Paveikios kultūrinės patirtys, bendravimas, artimas 
santykis su gamta, nepažįstamos aplinkos pažini-
mas ir vienatvė – keli kontekstai, kuriuose mes save 
girdime aiškiausiai. Taip pat ir dėl originalių minčių – 
jos čia, bet ne visada išgirstame jas. 

Tikime, kad architektūra suteikia formą beformiui ti-
krovės srautui, o tai galiausiai padeda mums pažinti ir 
prisiminti, kas esame. Kitaip tariant, architektūrą ma-
tome kaip tarpininkavimo meną tarp savęs ir pasau-
lio, o kadangi ši mediacija vyksta pojūčiais, pasaulinių 
darbų pavyzdžius pasirinkome remdamiesi kūrinių 
apeliacija į pojūčius“, – teigė „Septynių vejų kontora“.



Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvis:

Dovydas Sirvydis 

Teritorija:

Anykščių teritorija „Būkime visi kartu“

ANYKŠČIAI SIEKIA TAPTI 
VIENU PAGRINDINIŲ ŠALIES 
KURORTŲ

Konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Anykščių rajono 
savivaldybė siekia atnaujinti dar vieną Anykščių teritoriją. Šios 
užduoties ketina imtis architektas Dovydas Sirvydis.

„Anykščiai – tai miestas, esantis saugomoje 
Anykščių regioninio parko teritorijoje su ne-
maža dalimi kultūros paveldo objektų, gamtos 
ir urbanistinių paminklų. Tai – kurortinė terito-
rija. Pagrindinis miesto strateginis tikslas, prie 
kurio norėčiau prisidėti ir aš, – tapti vienu iš 
pagrindinių Lietuvos kurortų. Pasirinkta terito-
rija atrodė asmeniškai man pati patraukliausia 
ir įdomiausia. Iš vienos sklypo pusės miškingas 
upės slėnis su išraiškingu reljefu, o kitoje – rami 
gyvenamoji aplinka. Šis įdomus gamtos ir archi-
tektūros santykis mane labiausiai ir sudomino“, 
– teigia D. Sirvydis.

Galvodamas, kokie bus ateities mestai, archi-
tektas teigė, kad tai yra sunku prognozuoti, 
tačiau išreiškė savo viltis. „Tolimoji ateitis gali 
pakrypti į bet kurią pusę, o mes galime tik 
spėti ir nurodyti norimą kryptį. Tačiau norė-
čiau manyti, kad tai bus žalias, gyvas, tvarus 

ir inovatyvus miestas. Būtent šiais aspektais 
dažniausiai vadovaujuosi savo kūryboje. Labai 
svarbu, kad architektūra „kalbėtųsi“ su aplinka. 
Projektuodami tvarų, žalią ir inovatyvų miestą, 
pageriname gyvenimo kokybę. Miestas tampa 
visavertis“, – kalbėjo D. Sirvydis.

Anot jo, išmanieji miestai turi turėti puikiai iš-
vystytą transporto ir viešųjų erdvių infrastruk-
tūrą.

„Tai „sveikas“ miestas, kuriame yra santykinai 
mažas triukšmo ir užterštumo lygis, funkcio-
naliai suplanuotos įvairių veiklų zonos, papil-
dančios viena kitą. Miestas, kuriame tiek vie-
tinis gyventojas, tiek miesto svečias jaučiasi 
patogiai ir saugiai. Tai galimybių miestas, kuris 
leidžia susikaupti darbui, kurti, tobulėti. Taip 
pat tradicijas saugantis miestas, puoselėjantis 
savo istoriją, paveldą, kurdamas išskirtinę tik 
šiam miestui būdingą tapatybę, telkiančią ben-

druomenes gyventi, kurti ir išsaugoti išskirtinį 
miesto veidą. Žalias, inovatyvus ir tvarus mies-
tas. Tokiu miestu Anykščiai ne tik siekia, bet ir 
gali tapti“, – teigė jis.

D. Sirvydis atkleidė, kas jį įkvepia kurti: „Pas-
taruoju metu pradėjau daugiau domėtis Le 
Corbusier, Alvaro Alto, Kengo Kumos ir japo-
niška architektūra. Ypač sužavėjo Kengo Kuma. 
Architektas Kengo Kuma naudoja įvairias me-
džiagas, kad sukurtų ryšį su vietiniu kontekstu 
ir esamu projektu. Konstrukcinės sistemos, 
medžiagos ir įvairios formos yra eksponuoja-
mos ir naudojamos architektūrinei koncepcijai, 
kuri suteikia architektūrinę vertę kiekvienam jo 
projektuotam pastatui. Šis architektas naudoja 
daug įvairių tvarių, darnių medžiagų kaip esminį 
komponentą, kuris gali pakeisti architektūrinę 
išraišką ar idėją nuo pat projektavimo etapų 
pradžios“, – teigė architektas.
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Kūrėjai įvardijo, kaip jie įsivaizduoja ateities 
miestus. „Išmanusis miestas tas, kuriame do-
minuoja elektrinis viešasis transportas, išvys-
tyta tokia viešojo transporto infrastruktūra, 
kad automobiliai būtų naudojami minimaliai. 
Skatinamas judėjimas dviračiais, riedučiais ar 
riedlentėmis, į pastatus integruoti atsinauji-
nančius išteklius gaminančios technologijos 
(pavyzdžiui, saulės kolektoriai languose (angl. 
Solar windows)). Tai toks miestas, kuris pats 
pasigamina reikalingos energijos tiek, kiek rei-
kia. Miestas, kuriame yra sujungiamos BIM, IoT 
ir BMS technologijos, kurios skatina statinių ir 
miestų išmanumą.

Miestą išmanų daro technologijos, tvarumas, 
ekologiškumas, šiuolaikiškų sprendimų pritai-
kymas, sugebėjimas prisitaikyti prie pokyčių. 
Mūsų pasirinktai teritorijai iki „išmanumo“ 
trūksta žmogaus, kurio pagalba šis parkas būtų 
dažnai lankomas, naudojamas renginiams ar 
poilsiui, pritrauktų turistų. Šiame parke žmonės 
galėtų pailsėti ir atitrūkti nuo miesto ir jis pats 
galėtų gamintis energiją takams apšviesti“, – 
tvirtino projektuotojai.

Įkvėpimas aplanko keliaujant, skaitant ir žiūrint 
įvairias laidas ar filmus, o rezultatas šiems 
projektuotojams išeina sudėjus kelių įkvėpimą 
į vieną.

Komandą sudaro:

Paulius Vestfal, Rūta Pelenytė, 
Robertas Šimkūnas

ANYKŠČIŲ CENTRE ESANTĮ 
ĄŽUOLYNĄ MĖGINS PRIKELTI 
NAUJAI

Konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti komanda „Šiaunava“ (Paulius Vestfal, Robertas Šimkūnas, Rūta 
Pelenytė) planuoja atnaujinti Anykščiuose esantį Karaliaus Mindaugo ąžuolyną. Projektuotojus šioje teritorijoje 
labiausiai sudomino šio parko potencialas ir dideli plotai.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyviai:

Šiaunava

Teritorija:

Anykščių Karaliaus Mindaugo ąžuolynas
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Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyviai:

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija

Teritorija:

Nepriklausomybės skveras Pakruojyje

UŽMIRŠTAS PAKRUOJO SKVERO 
LIKIMAS PATIKĖTAS PATYRUSIEMS 
ARCHITEKTAMS

Antrasis projektas, kurio konkurse „Išmanusis miestas 8“ 
ėmėsi architekto Sauliaus Remeikos komanda, yra Pakruojo 
Nepriklausomybės skveras, kuris daugybę metų nėra pritaikomas 
miestelio gyventojų ir svečių poreikiams. 

Architektas S. Remeika sako, kad skvero pa-
vadinimas „įpareigoja“ išsaugoti tautinius 
motyvus. „Kadangi pasirinktos teritorijos pa-
vadinimas yra „Nepriklausomybės skveras“, 
ornamentuose panaudojome tautinės juostos 
motyvus. Žodis „Nepriklausomybė“ turi sąsają 
su valstybingumu ir tautiškumu“, – teigia archi-
tektas.

Anot jo, sovietmečiu pastatytas skveras šiuo 
metu yra lyg užmirštas ir reikalauja pokyčių bei 
pritaikymo visuomenei. „Šiuo metu ten yra lab-
daros centro aikštelė, kuri šiandien nėra nau-
dojama. Anksčiau ten buvo svarstoma įrengti 
fontaną, pastatyti skulptūrą, tačiau šių objektų 
neatsirado. Pakruojo gyventojai nori, kad tai 

būtų vieta ateiti, pasėdėti ir kad galėtų žaisti 
vaikai“, – sako S. Remeika.

Nepriklausomybės skvere Pakruojyje pastaty-
tas paminklas žuvusiesiems už Nepriklausomy-
bę. Nepriklausomybės angelo skulptūra buvo 
nugriauta 1952 metais, atstatyta 1991-aisiais.

Pakruojo rajono ateities vizija – saugus, žalias, 
draugiškas ir patogus visiems gyventojams 
rajonas, turintis puikiai išplėtotą susisiekimo 
infrastruktūrą, teikiantis švietimo ir socialines 
paslaugas, įtraukiantis laisvalaikiu, žavintis tu-
rizmo objektais ir nuolat žvelgiantis pirmyn. Tad 
konkurso metu norima gauti įdomių, šiuolaikiš-
kų projektinių pasiūlymų, kurie atitiktų rajono 
gyventojų lūkesčius ir būtų įgyvendinti.
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Komandą sudaro:

Saulius Remeika, Tomas Zablockis, 
Edvinas Makštys ir Ugnė Meigytė



Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyviai:

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija

Teritorija:

Šiluvos miestelis (Raseinių raj.)

ŠILUVOS MIESTELIO LAUKIA 
PERMAINOS – ARCHITEKTAI  
IEŠKO IŠMANIŲ SPRENDIMŲ

Sauliaus Remeikos dizaino studija dalyvauja konkurse „Išmanusis 
miestas 8“ ir jame ketina pateikti Raseinių rajono savivaldybei 
priklausančio Šiluvos miestelio atnaujinimo viziją.

Projektuotojai tiki, kad ateities miestai bus 
ekologiški, racionalūs ir su minimalizuotais 
sprendimais.
„Šiandien, žvelgdami į gotikos, baroko ar kitų sti-
lių architektūrą, žiūrime į tai kaip į meną, tačiau 
suvokiame perteklines detales, kurių beveik ne-
beatrandame šiandienėje architektūroje. Miesto 
pokytį padiktuos naujos medžiagos, vis didėjantis 
išmaniųjų technologijų diegimas buityje, paslau-
gų sferoje. Pavyzdžiui, išmaniosios liftų sistemos, 
nebereikia spausti mygtukų įėjus į liftą, naudo-
jamas algoritmas leidžia efektyviau naudotis 
liftais“, – teigiama S. Remeikos studijos atsakyme.

Studijos atstovus įkvepia noras, kad pasaulis 
taptų gražesnis, noras sukurti tobuliau nei va-
kar. „Viena ar kelios originalios mintys gali kilti 
netikėtai ar svajojant – daug originalių minčių 
tik nuolat ieškant teisingiausio kelio, kuriant 
elementus, sudedamąsias dalis, nuoširdžiai 
dirbant kūrybinį darbą“, – teigia jie.
„Mūsų pasirinktos teritorijos yra tradicinės, 
atsakančios į tradicines žmonių funkcijas (pa-
valgyti, pailsėti, susirinkti į renginį). Tai pagrin-
diniai poreikiai, kuriuos išmaniais gali paversti 
tik išmanusis maistas ar virtualūs susitikimai“, 
– pridūrė architektai.
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Komandą sudaro:

Saulius Remeika, Tomas Zablockis, 
Edvinas Makštys ir Ugnė Meigytė.



Po dvejų metų pertraukos į gyvą formatą 
grįžusioje didžiausioje Lietuvos statybų 
parodoje RESTA žurnalas STRUCTUM 
parengė dvi tvarumą skatinančias 

iniciatyvas: 5 metrų aukščio stendą su 
dangoraižio maketu ir konferenciją „Žmogus 
miestui ar miestas žmogui? Kūrybiniai miesto 
ištekliai“.

„STRUCTUM“ grįžusioje  
„RESTA“ parodoje kvietė  
kurti miestus, išsaugančius  
ryšį su žmogumi ir gamta

Nuotr.: Justė Saulytė

Stendo paviršius buvo pagamintas iš specia-
lios medžiagos, sukuriančios veidrodžio efektą. 
Veidrodinis dangoraižis simbolizavo ateities 
architektūrą ir inovatyvias technologijas, o ža-
luma ir augalai – gamtos vertę ir svarbą ateities 
miestams. Prie šio stendo apsilankė ir tvarių 
miestų klausimais diskutavo Ekonomikos ir inova-
cijų ministrė Aušra Armonaitė, Aplinkos ministras 
Simonas Gentvilas, „Litexpo“ vadovas Justinas 
Bortkevičius ir Lietuvos statybininkų asociacijos 
prezidentas Dalius Gedvilas. 
Vėliau įvykusios konferencijos metu pranešimus 
skaitė architektūros ir urbanistikos profesiona-
lai iš Lietuvos ir užsienio. Buvo demonstruojami 
progresyvių Lietuvos miestų pavyzdžiai, tokie kaip 
Tauragė ar Anykščiai. Po konferencijos pranešimų 
įvyko diskusija su pranešėjais ir auditorija, kurios 
metu buvo diskutuojama, kaip sukurti techno-
logiškai inovatyvius žmogui ir gamtai pritaikytus 
miestus, kurie ne tik nenaikintų, bet ir tausotų bei 
prisidėtų prie mūsų planetos vystymosi.



Nuotr.: Justė Saulytė

Urbanistų studijos PUPA partnerė, ur-
banistė Justina Muliuolytė pristatė, kaip 
galima kurti svetingus ir saugius miestus. Ji au-
ditoriją supažindino su studijos PUPA įvykdytais 
ir vykdomais projektais Lietuvos bei užsienio 
miestuose ir palietė miestų darnaus judumo 
temą. „Kalbant apie darnų judėjimą, kiekvienas 
žinome, kad mieste norima daugiau gatvių 
pėstiesiems. Tačiau, kai atsiranda nauja jiems 
skirta gatvė, dažnai iš karto kyla konfliktas, nes 
gali pasitaikyti nepatogumų, galbūt ne visi gy-
ventojai būna išgirsti, taigi tokie pokyčiai būna 
sunkiai priimami bendruomenės.
Šiai problemai spręsti pasiūlėme naudoti įrankį 
– interaktyvią platformą „Kiwi“, kuri suteikia ga-
limybę bendruomenėms savarankiškai valdyti 
eismą jų gatvėje.   „Kiwi“ platformą du mėnesius 
bandėme vienoje Užupio gatvelėje. Ji leido pa-
tiems gyventojams spręsti dėl eismo judėjimo 
jų gatvėje. Kiti miesto gyventojai tokias gatveles 
renkasi trumpindami kelią, nors jos dažniausiai 
nėra pritaikytos dideliam automobilių srautui. 
Rezultatas buvo toks, kad ženkliai sumažėjo 
gatvėje triukšmas ir tarša, tačiau šie rodikliai 
padidėjo prie ženklo, nes dalis automobilių ten 
turėjo apsisukti“, – pasakojo J. Muliuolytė.

VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fa-
kulteto docentė, Laimikis.lt kuratorė, 
miesto antropologė Dr. Jekaterina La-
vrinec savo pranešimo metu kvietė stebėti 
kasdienes mūsų pačių interakcijas miesto 
plotmėje, kuriose, anot mokslininkės, galima 
pamatyti daug dalykų, vertų puoselėjimo.
„Kviečiu atkreipti dėmesį į tai, kad patys gyven-
tojai kuria savo miestus ir jų galios yra gana 
didelės. Savo kasdiene veikla prisidedame prie 
miesto kūrimo ir kūrybinis potencialas slypi bū-
tent miegamuosiuose rajonuose.
Mąstydami apie miestus, neretai žmonės re-
miasi mitais. Pavyzdžiui, kad miegamuosiuose 
rajonuose nieko nevyksta. Tačiau, jeigu įsižiū-
rėtumėte į kasdienį tų rajonų gyvenimą, galite 
pamatyti, kad ten verda gyvenimas, susidedan-
tis iš daugybės mažų interakcijų. Verta atkreipti 
dėmesį į socialinius, kultūrinius ir ekologinius 
rajono gyvenimo matmenis. Tame egzistuoja ir 
tam tikra optikų įvairovė: jeigu architektui tame 
rajone nieko nevyksta, geografui ar biologui jis 
gali reikšti labai daug“, – kalbėjo J. Lavrinec.

Tauragės rajono meras Dovydas Ka-
minskas savo pranešime pristatė gimto 
miesto pokyčius tema – „Tauragė – galbūt ir per 
maža pakeisti pasaulį, bet pakankamai didelė 
parodyti pavyzdį“. Jis pasakojo, kaip iš pradžių 
buvo juokiamasi dėl planų Tauragę paversti žaliu 
miestu.
„Politiniai oponentai juokėsi ir rodė pirštą pridė-
ję prie smilkinio. Dar 2016 metais apie tvarumą ir 
darnumą nebuvo taip populiaru kalbėti, tačiau 
jau 2020 metais tai buvo vienos iš pagrindinių 
temų politikų lūpose. Tai rodo, kaip greitai kei-
čiasi pasaulis ir kaip yra svarbu tuos pokyčius 
numatyti anksčiau. Pagal tą filosofiją šiandien 
kuriame naują savivaldybės identitetą. Taip 
buvo sukurtas mūsų naujas logotipas, atspin-
dintis šį mąstymą. Tenka kovoti su stereotipu, 
kad tokiame nedideliame mieste kaip Tauragė 
nėra prasmės gyventi. Mūsų tikslas – sunaikinti 
šį stereotipą, nes kol jis dar gyvas, žmonėms tai 
tiesiog užkerta kelią ieškoti galimybių“, – sakė  
D. Kaminskas.



Vilniaus miesto savivaldybės adminis-
tracijos Miestovaizdžio skyriaus pata-
rėja dr. Vaiva Deveikienė savo pranešime 
pristatė sostinėje vykdomą „Žaliosios Vilniaus 
bangos“ idėją, kuri, anot pranešėjos, yra grin-
džiama esamų medžių apsauga ir jų gausinimu 
miesto gatvėse bei viešosiose erdvėse.
„Šie pokyčiai yra ir politinė valia, keičianti požiūrį 
į mieste vykstančius urbanistinius procesus ir 
vedanti prie realios tvaraus miesto paradigmos. 
Svarbu tai, kad pagarbos medžiui filosofija 
suponuoja visų mūsų veiklos etinius principus, 
sutelkia saugoti gamtos išteklius visus miesto 
tvarkymo ir planavimo padalinius bei organiza-
cijas. Žaliosios Vilniaus bangos idėja atliepia 
pasauliniu mastu priimtoms klimato kaitos iššū-
kių suvaldymo priemonėms, sprendžia žaliosios 
infrastruktūros plėtojimo uždavinius įtraukiant 
profesionalus, bendruomenę, įmones ir vysty-
tojus“, – kalbėjo V. Deveikienė.

Anykščių rajono savivaldybės architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, 
Anykščių rajono vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė kalbėjo apie pastarųjų 
metų pokyčius Anykščiuose ir kodėl šis miestas 
siekia „lėto“ miesto statuso.
„Anykščių kraštas – plačiai žinomas kultūrinio 
turizmo ir Lėto miesto kurortas Anykščių šilelio 
prieglobstyje su išskirtine gamta, savita kultūra 
ir tradicijomis, darbščia ir jaunatviška ben-
druomene, išvystyta infrastruktūra. Čia gera ir 
saugu gyventi, dirbti, ilsėtis. Nuo Anykščių ra-
jono savivaldybės strateginio 2019–2025 metų 
plėtros plano patvirtinimo pradėtos įgyvendinti 
priemonės bei vizijos tikslų siekimas. Vienas iš 
jų ir yra sąmoningas pasirinkimas stabtelėti, 
nebeskubėti, o apsidairyti vietoje ir puoselėti 
tai, ką turime geriausio. Lėtumas šiandieniame 
pasaulyje tapo kokybės, ramumo ir mėgavimosi 
gyvenimu sinonimu. Tokius Anykščius ir turime“, 
– tvirtino D. Gasiūnienė.



Paskutinis pranešimą konferencijoje pristatė 
Stokholme dirbantis įmonės AFRY urbanis-
tas ir tinklalaidės „Urbanistica“ kūrėjas 
Mustafa Sherifas. Jis kalbėjo apie išmaniųjų 
miestų pritaikymą vaikams.
„Siekdami sužinoti vaikų poreikius miesto 
aplinkoje, kviečiame juos bendrauti su mūsų 
ekspertais, kartu valgant picas. Tai puikus bū-
das pritraukti vaikų dėmesį. Iš to gimsta miesto 
naujadarų brėžiniai ir vizijos. Kaip pavyzdį galiu 
pateikti specialios programėlės pritaikymą 
vaikams. Naudodamiesi ja, vaikai patys gali mo-
deliuoti miestų gatves, pasirinkdami jų norimus 
objektus. Ši programėlė padeda vaikams iš-
reikšti jų idėjas. Reikia stengtis vis labiau įtrauk-
ti vaikus, kviesti juos dalyvauti miestų kūrime“, 
– teigė M. Sherifas.
Prie STRUCTUM stendo įgyvendinimo prisidė-
jo UAB „Akmas“ pastoliai, dekoracijų meistrai 
„TANO Decor“, Rytis Koveckis, baldų įmonė UAB 
„Deimenta”, dirbtinės žolės tiekėjai „Svajonių 
vejos“, stabilizuotų augalų sprendimus teikianti 
įmonė „Gaja Decor“ ir akumaliatorinės sodo ir 
namų technikos ekspertai „Greenworks“.







Dalyvio kontaktai:

deividas@devizo.lt

+ 370 611 50 728

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvis:

Deividas Kaniauskas,

Interjero dizaineris, studija „DEVIZO“.

VIZIJA
Pagrindinė „NAMO X“ koncepcijos idėja – harmonija 
tarp mus supančios gamtos ir kasdienio gyvenimo 
inovacijų. Tai architektūros, inžinerijos ir dizaino 
iššūkių reikalaujantis kūrinys, kurio pagrindinės 
savybės yra tvarumas, estetika ir darna. Esu 
dizaineris, kilęs iš pajūrio, todėl kūrinyje atsispindi 
žavesys mus supančiai aplinkai. Ne vienus 
metus stebint tendencijas ir atliekant tokio tipo 
architektūros idėjų ir dizaino analizę pastebėta, 

kad turime nemažą dalį vandens telkinių visame 
pasaulyje, kurie yra eksploatuojami tik verslo ir 
turizmo srityse, tačiau maža dalis gyvenamosios 
paskirties objektų. Dėl šių pastebėjimų buvo 
pasirinkta suprojektuoti ateities būstą, kuris 
visapusiškai susietų šiuolaikinį žmogų su jo 
aplinkoje esančia bioįvairove ir padėtų jam atrasti 
ramybę, sumažinti stresinių situacijų skaičių nuo jį 
supančio triukšmingo gyvenimo mieste. 

HARMONIJA TARP GAMTOS 
IR KASDIENINIŲ INOVACIJŲ
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JUNG. Pagrindiniam dizaino konceptui parinkta „LS 
990“ kolekcija (jungikliai, valdikliai, telefonspynė) dėl 
savo griežtų linijų ir kuklios elegancijos, kuri puikiai 
dera su interjero stiliumi. Namų biurui naudojama 
„JUNG Unique“ kolekcija, dėl savo išskirtinės gali-
mybės grafiškai apipavidalinti jungiklius pagal kon-
krečias jų funkcijas. Išmaniesiems namams valdyti 
naudojama KNX sistema dėl galimybės sujungti 
visas namo, multimedijų funkcijas į vieną tinklą ir 
valdyti centralizuotai. Tai vienas pagrindinių sukurto 
būsto inovacijų įgyvendinimo įrankių. Kiekvienoje 
patalpoje naudojami „JUNG Schuko“ kištukiniai lizdai 
su dviem USB (A ir C) krovikliais, dėl kurių patalpose 
nebereikalingi el. įrangos krovimo blokeliai ir bet 
kada galima greitai įsikrauti įrenginį.

SAPA. Dėl energinio efektyvumo ir universalumo 
pastato dizainui, išskyrus lenktus kampinių langų 
blokų fragmentus, naudojama „Sapa 4150 PH“ langų 
sistema. Šios sistemos geras stabilumas, todėl 
parinktas kaip tinkamas namui, kurio struktūra 
įrengta ant vandens. Šių langų paslėptų jungimų 
dizainas puikiai dera su pastato fasado stiliumi. 
Dėl nepriekaištingų standumo ir manevringumo 
kokybės charakteristikų patekimui iš svetainės 
ant apeinamosios terasos naudojama „Sapa 2160“ 
stumdomų durų sistema,. Tai yra būtinos savybės 
ten, kur didelis vėjingumas.

COSENTINO. Pagrindiniams virtuvės paviršiams 
(virtuvės baldo ir salos) parinkta prekės ženklo 
„Dekton“ modelio „Orix“ danga. Ji naudojama dėl 
išskirtinio rašto ir gamybinio proceso, dėl kurio 
iš gamtos mineralų išgautas gaminys pasižymi 
puikiomis techninėmis savybėmis ir yra mažiau 
žalingas gamtai. Vonios pokriauklinės, svetainės 

kavos stalelio ir miegamojo kosmetinio stalo 
stalviršiams naudojama „Dekton“ modelio „Liquid 
Sky“ danga. Šis gaminys pasirinktas dėl tų pačių 
savybių kaip ir „Orix“, puikaus atspalvio ir sulietų 
baltų ir pilkų dažų iliuzijos, puikiai derančios šio 
būsto erdvėse, kuriose reikalingas švelnumo 
akcentas.

GEROS GRINDYS. Daug dėmesio buvo skiriama 
techninėms grindų dangos charakteristikoms. 
Dėl gerų techninių savybių (atsparumo drėgmei, 
trinčiai, svorio ir šilumos pralaidumo) viso in-
terjero, išskyrus vonią, grindų dangai parinkta 
prekės ženklo „Wineo“ modelio „Ambition Oak 
Calm“ vinilinė danga. Šios dangos nublukinto 
ąžuolo tekstūra, įrengimo technologijos nesu-
dėtingumas ir puikai derančios gaminio savybės 
paverčia šį pasirinkimą neatsiejamu nuo sukurto 
interjero.

LAUFEN. Vonios kambariui įrengti parinkti tokie 
gaminiai, kurie atspindėtų minimalizmą, tačiau 
pasižymėtų ergonomika ir funkcionalumu. Vonia 
iš kolekcijos „Kartell by LAUFEN“ pasižymi elegan-
tiškai griežta forma ir plonomis briaunomis. Prie 
jos priderintas tos pačios kolekcijos ant grindų 
įrengiamas maišytuvas su papildomu kristaliniu 
disko formos pasidėjimu. Kriauklės iš kolekcijos 
„VAL“ su funkcionalia „semi-wet“ vieta (muilui ar 
kt.). Unitazas „Navia“ su apiplovimo funkcija, kuris 
pasižymi nesudėtingu naudojimu, minimalistiniu ir 
kompaktišku uždaru keraminiu korpusu, intuityviu 
valdymu sukiojamuoju mygtuku arba programėle. 
Kriauklinės dalies apšvietimui parinkti elegantiški, 
aukštos klasės „Kartell by LAUFEN“ šviestuvai, kurie 
suteikia erdvei minimalistinės prabangos įspūdį.

VILNIAUS EJOTRA. Apatinei (apeinamajai) ir antro 
aukšto (poilsio erdvės) terasoms įrengti naudo-
jamos prekės ženklo „Twinson“ terasinės lentos 
„286 Sidabrinis ąžuolas“. Šis gaminys yra atsparus 
dėvėjimuisi, drėgmei ir temperatūros pokyčiams. 
Jis nesideformuoja, išlaiko stabilumą net ir po ilgo 
naudojimo. Svarbus aspektas – šios lentos yra 
neslidžios po lietaus, tai būtina įvertinus namo 
stovėjimo vietą. Visomis šiomis savybėmis pasi-
žymintis „Twinson“ gaminys papildo namo vertę 
aukšta kokybe ir saugumu.

GROHE. Vonios kriauklių vandeniui tiekti nau-
dojami kolekcijos „Allure“ maišytuvai. Jie pasižymi 
minimalizmu ir labai aukšta gaminio kokybe, todėl 
vonioje atliks puikų vaidmenį siekiant suteikti 
interjerui elegancijos ir ilgaamžiškumo. Vonios 
aksesuarai (muilo dozatorius, rankšluosčio lai-
kiklis, kabliukai, WC popieriaus laikiklis, dantų še-
petėlių indelis ir kosmetinis veidrodėlis) parinkti iš 
nuostabiu dizainu pasižyminčių kolekcijų „Allure“ ir 
„Allure Briliant“. Virtuvėje naudojama „K500“ kolek-
cijos praustuvė, išsiskirianti granito juoda spalva 
ir minimalistiniu dizainu bei puikiai deranti prie viso 
interjero stiliaus. Virtuvės maišytuvas „Essence 
Professional“, kuris yra patogus ir skirtas profe-
sionalams, parinktas atsižvelgiant į tai, kad kie-
kviena gaminio detalė būtų sukurta taip, jog būtų 
kuo patogiau naudoti: nuo 360 laipsnių pasukamo 
snapo ir magnetinės „EasyDock“ sistemos, kuri 
sugrąžina ištrauktą snapą į pradinę padėtį, iki 
pat metalinės snapo galvutės su dviem srovės 
režimais. „GrohFlex“ technologija užtikrina, kad 
higienišką santopreno žarną būtų lengva valyti.

DARKSIDEWOOD. Viso namo fasadui apipavida-
linti naudojamos „Darksidewood Black Accoya“ 
modelio medienos lentos. Šio tipo lentoms paga-
minti pasitelkiamas unikalus medienos apdirbimo 
būdas, kurio metu po apdeginimo jos paviršius yra 
vieną kartą nušukuojamas. Šis gaminys pasirinktas 
dėl švelniai šilkinio paviršiaus ir jo padengimo 
alyvos sluoksniu, kuri suteikia medienai elegan-
tiško žvilgesio, išryškindama natūralų medienos 
reljefą. Šis sprendimas puikiai tinka sukurtam ver-
tikaliam detalių komponavimui. Parinktos „Accoya“ 
medienos rūšis pasižymi itin geru atsparumu 
aplinkos veiksniams ir ilgaamžiškumu.

VITTALI. Viso būsto luboms įrengti naudojama 
įmonės „Vittalli“ modelio „Eurocraab“ kontūrinių 
lubų sistema. Šis sprendimas parinktas dėl 
įdomaus įrengimo, kai tarp sienų ir lubų gaunamas 
lygus tarpelis, sukuriantis nedidelį šešėlį. Taip 
suteikdamas įspūdį, kad lubos sklando ore. Ši 
sistema gaminama iš tvirto aliuminio, pasižy-
minčio ilgaamžiškumu ir atsparumu aplinkos 
veiksniams, kas yra vienas iš svarbiausių savybių 
šio tipo pastatui įrengti. Patalpų lubose, prie 
apšvietimo bėgelių sričių, integruojamos ventilia-
cijos, kurios yra įleidžiamos į lubas taip pratęsiant 
ar prijungiant apšvietimo kontūrus. Visą šį būdą 
įmanoma įgyvendinti dėl apšvietimo ir ventilia-
cijos profilio panašaus storio bei profesionalios 
montavimo technologijos.

BALDAI NAMAMS. Svetainėje naudojama belgų 
prekės ženklo „Olta“ kolekcijos „Spectra“ 
modulinė sofa. Šis modelis pasirinktas dėl mini-
malistinio dizaino ir galimybės pačiam pritaikyti 
jos dydį esamai vietai. Baldo gamybos charak-
teristikos nuo audinio kokybės iki korpuse nau-
dojamų medžiagų tvirtumo yra aukštos klasės, 
kas svarbu šito būsto interjerui įgyvendinti. Laisvai 
pastatomam papildomam atsisėdimui svetainėje 
ir svečių miegamajame naudojami italų prekės 
ženklo „Alf DaFre“ kolekcijos „Denny“ pufai. Šie 
baldai pasirinkti dėl žaismingos formos, plataus 
gobelenų pasirinkimo ir papildomos funkcijos – 
nuimamo audinio, kas suteikia galimybę net tik 
atsinaujinti baldo dizainą, bet ir prireikus jį išplauti. 
Svetainės poilsio erdvei pagyvinti ir papildomai 
pasidėjimo vietai prie sofos sukurti naudojamas 
italų prekės ženklo „Sovet“ kolekcijos „Shell“ kavos 
stalelis. Modelis parinktas kaip papildomas pasi-
dėjimas sofai, kuris gali laisvai būti pritaikomas jos 
formai. 



VIZIJA
„Namo X“ konceptas – parametrinė gamtos 
struktūra miško aplinkoje. Idėja paremta 
algoritmo formule, kuri išrinko efektyviausią 
sprendimą atsižvelgiant į konstrukcijas, 
padėtį sklype ir ryšį tarp pietinio bei šiaurinio 
fasadų. Tikslas – suprasti, kaip trikampio for-
mos fasadas konvertuojasi į mansardinio tipo 
formą. Vakarinė fasado pusė sujungta su ry-
tine fasado puse ir taip formuojama vientisa 
konstrukcija. Vitrininiai langai panaikina ribą 

Dalyvio kontaktai:

pastudijo@gmail.com  
+ 370 618 79 658

Paupio g. 46, Vilnius

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvis:

Lukas Revinskas 
„P.A. Studio“, Paupio architektūros  
studija

PARAMETRINĖ GAMTOS 
STRUKTŪRA MIŠKO APSUPTYJE

tarp interjero ir gamtos. Tarp miegamųjų zonų 
ir svetainės bei virtuvės įsiterpia universali 
laisvalaikio erdvė, kurioje suprojektuotas kino 
teatras. Interjere naudojamos medžiagos 
atspindi natūralų miško pojūtį, kurį skaido 
lauko šviesa. Pastato išorės medžiagiš-
kume pabrėžiau vidinių erdvių išdėstymą, 
palengvinantį susiekimą tarp vidaus ir išorės. 
Pietrytinėje pusėje atsiveria terasa, kuri 
susilieja su šalia esamu vandens telkiniu.
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JUNG. Siekiant elegantiško dizaino objekte pa-
sirinkti „LS Design Jung“ jungikliai ir kištukiniai 
lizdai su USB krovikliais. Taip pat įdiegta vaizdo 
ir garso ir apsaugos išmanioji sistema, kurią 
galima valdyti iš skirtingų vidaus erdvių zonų. 
Spalvų gama suteikia galimybę priderinti įren-
ginius prie interjero medžiagiškumo.

COSENTINO. Funkcionalų virtuvės zonų 
sprendimą papildė „Silestone Seaport“ betono 
imitacijos stalviršiai, kurie yra praktiški, gerai 
prižiūrimi ir dera prie interjero spalvinės 
kompozicijos.

SAPA. Pastato fasaduose naudojamos SAPA 
profilių ir langų sistemos atveria galimybes 
maksimaliai apšviesti patalpas. Profiliai 
pasižymi aukštos izoliacijos savybėmis ir užti-
krina apkrovų atsparumą. SAPA 4150 PH sudaro 
tvarią aliuminio profilių sistemą.

GEROS GRINDYS. Namo zonos atskiriamos 
grindų dangomis, kurios pabrėžia jaukumą 

bei suteikia akustinį atsparumą. Miegamojo 
patalpoje parinkau „Nomad Flo Cordoba“ vini-
lines grindis, o svetainės ir valgomojo zonoje 
– „Nomad Flo Minaya“. Grindis galima montuoti 
ant tinkamai šildomo pagrindo, dėl to malonu 
būti bet kuriuo sezono metu.

LAUFEN. Vonios kambariuose parinkti minima-
listinio dizaino pakabinami klozetai su potinkine 
nuleidimo sistema. Taip pat funkcionalūs pa-
statomi praustuvai, kurie lengvai suderinami su 
kita santechnika.

VILNIAUS EJOTRA. Pastato lauko terasoje nau-
dojamos terasinės grindys, atsparios drėgmei 
ir temperatūros skirtumams. Parinktas 271 an-
tikinis ąžuolas, technologija išlaiko gerąsias 
medžio savybes ir ilgai išlieka nepažeistas.

GROHE. Dušo zonose naudojamos GROHE potin-
kinės sistemos. „Tempesta 250“ su išmaniuoju 
„smart control“ valdymu ir termostatu, kuris 
išlaiko vienodą vandens temperatūrą, taip pat 

chromo apdaila neleidžia pavojingai įkaisti ir 
kauptis kalkėmis.

DARKSIDEWOOD. Pastato fasadų apdailos įvaizdį 
formuoja pasirinktas „Darksidewood Maumedis 
Anthrazit“, kuris suteikia natūralumą ir artimą 
sprendimą miško aplinkai bei išlaiko estetinį ir 
jaukų vaizdą su natūraliais medžio reljefais.

VITTALI. Vonios patalpose įrengiamos įtem-
piamos lubos naudojant „Eurokraab“ sistemą. 
Tokie sprendiniai suteikia lubų universalumą 
išvengiant sudūrimo siūlių. Taip sumontuojami 
idealiai švarūs paviršiai be įtrūkimų, suteikiantys 
galimybę universaliai apšvietimo sistemai.

BALDAI NAMAMS. Įvairiose interjero zonose 
yra galimybė minkštai atsisėti, tai suteikia ne-
priklausomą vietos pasirinkimą. Miegamojo 
patalpoje parinkti „Metzler Delight“ čiužiniai, 
suteikiantys miego komfortą ir išlaikantys savo 
formą bei tamprumą. Miegas – viena iš svar-
biausių gyvenimo dalių.
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VIZIJA
Tributis namas (194 m2) su 79,8 m2 vidaus kiemu – 
„Saulės miestas“. Industrinio dizaino objektas, 
kuriame dominuoja betonas ir medis. Tai tributis, 
skirtas trumpiems apsistojimams ilgai vienoje 
vietoje neužsibūnantiems žmonėms. Namo idėja 
kilo iš dainos „Saulės miestas“, kurioje saulės 
spindulius perteikia betonu dengtos lentos ir 
vidaus apšvietimas. Nuogos betoninės sienos 

SAULĖS MIESTAS
minimaliam interjerui suteikia žavesio. Neperkrautą, 
sąlyginai tuščią interjero dizainą lėmė karas su 
Ukraina ir bėgantys Ukrainos žmonės. Šio namo 
paskirtis – tarytum laikinai atstoti savus namus, bet 
kartu priminti, kad tai tik laikina vieta – saugi vieta. 
Prieš daugelį metų laužas centre ir žmonės aplink 
simbolizavo bendrumą, taip ir šios terasos namo 
centre paskirtis – suburti žmones. 
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JUNG. Kaip išmaniųjų sistemų pagrindas nau-
dojama KNX sistema. Objektui naudojami klasi-
kiniai dizaino jungikliai „LS 990“, kuriems skiriamas 
ypatingas dėmesys, nes ant jų galima susikurti 
dizainą. Šiuo atveju siekiama, kad mygtukai tarsi 
susilietų su sienomis, imituojant betono raštą ar 
virtuvės plytelių atspalvį. Miegamųjų zonose nak-
tiniam apšvietimui naudojami kryptiniai juodos 
spalvos „plug & light“ LED šviestuvėliai, pritvir-
tinami magnetu, skleidžia lengvai reguliuojamą 
šviesą ir leidžia naujai pažvelgti į vidaus patalpų 
apšvietimą. Puikus sprendimas – kištukiniai lizdai 
su USB krovikliais: itin praktiškas ir funkcionalus 
sprendimas, siekiant sutaupyti vietos ir pa-
pildomų kištukinių lizdų. Išmaniajam namui valdyti 
naudojamas „Smart Control SC5“ ekranas. Vonių 
kambariuose naudojami būvio ir judesio davikliai 
– tai funkcionalus sprendimas greitai patekti į 
apšviestą patalpą, o nustačius automatizaciją ir 
sekant patalpų užimtumą šis sprendimas taupys 
ir energiją.

SAPA. Namui naudojama SAPA 1086 gerai izoliuota 
langų sistema, pagrįsta tvirta konstrukcija ir ma-
žinanti garsą. Didesnio buto interjere 2 aukšto 
kambariams atitverti naudojama SAPA 2086 durų 
sistema. 

COSENTINO. Vidaus interjere nuspręsta naudoti 
,,Silestone“ kvarcinius paviršius, kurie yra labai 
atsparūs dėmėms ir rūgštims ir lengvai prižiūrimi. 
Tvarumas ir inovacijos susijungia į paviršių, 
sudarytą iš mineralų ir perdirbtų medžiagų, kurios 
suteikia spalvų gylio ir daug panaudojimo gali-

mybių. Kadangi atsparus įbrėžimams ir smūgiams, 
,,Silestone“ BLANCO STELLAR 13 naudojamas vonios 
kambario grindims. Pagyvinti virtuvės zoną pasi-
rinkta ,,Silestone“ ARCILLA RED spalva, kuri virtuvės 
baldą padaro išskirtinį ir ryškesnį: padengiant 
jo stalviršį, nugarėlę ir šonines nišos sieneles. 
,,Dekton“ – atsparus dilimui. Tai yra puikus pasi-
rinkimas sudėtingiems darbiniams paviršiams, 
pasižymintis atsparumu karščiui. ,,Dekton“ AERIS  
spalvos plokštė, derinama prie lauko terasinių 
grindų,  suleidžiama vienu lygiusu lentomis, kad 
būtų pagrindas lauko židiniui pastatyti. 

GEROS GRINDYS. Pasirinktos trisluoksnės parke-
tlentės „BOEN CASTLE LIVE PURE ąžuolas Brazilian 
Brown“ (209 mm pločio).

LAUFEN. Vonios keramika pasirinkta balta su 
elegantišku reljefu iš SONAR kolekcijos. Reljefas 
pasirinktas derinant su vidaus apšvietimo lini-
jomis, kurios atsikartoja ant kriauklių ir laisvai pa-
statomos vonios. Vonių baldams pasirinkta „F-150 
Boutique“ kolekcija: subtilūs, lakoniški, tačiau 
erdvūs tūriai su natūralaus, šviesaus ąžuolo 
medžio faneruotės apdaila ir suplonintomis 
briaunomis. harmoningai derantys prie praustuvų  
ir industrinio vonios kambario. 

Spintelė po kriaukle panaudota netradiciškai: 
įleista į betoninę detalę. Tai suteikia žavesio. WC 
patalpoje naudojamas šveicariškas „Cleanet 
Riva“ unitazas su apiplovimo funkcija. Keraminis 
korpusas elegantiškai slepia sumanias „Cleanet 
Riva“ technologijas. Naudojamas juodas stiklinis 
sensorinis nuleidimo mygtukas. 

VILNIAUS EJOTRA. Pasirinkta „Twinson“ (kom-
pozitinės) 286 sidabrinio ąžuolo spalvos terasų 
danga. Šviesi, jauki medienos išvaizda susilieja 
su lauko šviesių grindų danga. Tai itin kokybiškos, 
medžio savybių, nesideformuoja, lengva prižiūrėti 
ir ilgaamžiškos.

GROHE. Puikiai subalansuotos išorės proporcijos 
ir techniškai pažangi vidinė konstrukcija lemia 
„SPA Allure“ kolekcijos grožį ir neprilygstamus re-
zultatus. Cilindro formos siluetai ant kvadratinio 
pagrindo kuria minimalistinę estetiką, puikiai 
derančią prie industrinio interjero. Naudojami ir 
šios kolekcijos aksesuarai: lentynėlės, kabliukai. 
Nepamirštama ir virtuvės zona, kurioje naudo-
jamas „GROHE Blue Home“ čiaupas tiekia filtruotą 
ir nefiltruotą vandenį. Naudojama „GROHE Ondus“ 
programa mobiliajame telefone praneš apie 
filtro, CO2 pakitimus, taip pat automatiškai 
galėsite valdyti nustatymus. Su „GROHE Red“ jūs 
turite standartinį virtuvės maišytuvą, tiekiantį 
verdantį vandenį, o tai pagreitina maisto ruošimą 
ir sutrumpina laiką, praleidžiamą virtuvėje. Prie 
viso komplekto naudojama chromuota K700U iš 
apačios klijuojama plautuvė.

DARKSIDEWOOD. Degintos medienos fasadai 
DARKSIDEWOOD CARBON derinami su betonu. 
Tai deginta, nešukuota mediena, paruošta 
naudojant autentišką „Yaki sugi“ technologiją. 
CARBON metodu apdorota mediena – pati atspa-
riausia atmosferos ir laiko tėkmės poveikiams. 
Šia mediena dengiamos dviejų dalių korpusų 
plokštumos: sienos ir stogas, imituojant dėžę. 
Pasirinktas ąžuolas 145 mm – itin mėgstamas 
kokybės ir ilgaamžiškumo simbolis. Ši mediena 
yra atspari drėgmei, puvimo procesams bei 
grybeliui. CARBON apdeginimo technologija su-
stiprina natūralias ąžuolo savybes ir jį apsaugo 
užtikrindama, kad šios medienos paviršiai ilgai 
tarnaus ir puoš jūsų namus ilgus metus.

VITTALI. Įtempiamos lubos įrengtos tik mie-
gamuosiuose. Lubose naudojama bėginė 
apšvietimo sistema SLOTT. Bėginė apšvietimo 
sistema SLOTT pasirinkta neatsitiktinai, ja 
siekiama perteikti saulės spindulių idėją kie-
kvienoje erdvėje. 

BALDAI NAMAMS. Baldai – tai pagrindinis akcentas 
laikinuose namuose. Svetainės erdvėms pasi-
rinkta moderni sofa ir fotelis „Prianera Tosca“. 
Veliūrinis audinys ir elegantiškos baldo formos 
puikiai dera tarpusavyje. Mažajame bute nau-
dojamas fotelis „Mok“a turi ne tik funkciją, bet 
ir savo formomis atlieka skulptūros paskirtį, kur 
industriniame interjere stovi tarsi meno kūrinys. 
Fotelio dizainu, apšvietimu ir veidrodžio atspin-
džiais siekiama sukurti mažą galerijos atmosferą. 
Miegamojo erdvėje pasirinkta griežtų, stambių 
formų miegamojo lova. Svečių kambario zonoje 
elegantiškas darbo stalas „Slim Office“ derinamas 
su minimalistinio italų dizaino knygų lentynomis 
„Press“. 



Dalyvio kontaktai:

matasjarch@gmail.com

+ 370 648 55 711

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvis:

Matas Januša

VIZIJA
Ateities kartos vis dažniau susidurs su klimato 
kaitos padariniais, todėl pastatams statyti reikės 
atsinaujinančių ir tvarių medžiagų. Būtent todėl 
savo projekte medį pasirinkau kaip pagrindinę 
naudojamą medžiagą tiek interjere, tiek eksterjere. 
Projektuojant namą buvo labai svarbi jo vieta. Jis 
stovi pušyne šalia upės, tad medžiagas rinkausi 
tokias, kad susilietų su jį supančia aplinka. Pastato 

tūris nukreiptas į pušyną ir upę. Pastato viduje 
panaudojau daug medžio, jis sukuria jaukią ir šiltą 
aplinką. Vidaus erdvės lengvai transformuojamos 
funkciškai. Pirmame pastato aukšte yra erdvi ben-
dra erdvė šeimai, kurią sudaro svetainė, virtuvė ir 
valgomasis. Ši bendra erdvė leidžia lengvai ben-
drauti su šeimos nariais, nes jų neskiria sienos. 
Antrame aukšte yra kambariai, skirti poilsiui. 

TVARUS NAMAS ATEITIES KARTOMS
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JUNG. Visas namas sujungtas į vientisą tinklą 
su KNX pastato valdymo sistema. Su F 40 KNX 
patalpos valdikliu centralizuotu būdu galima 
reguliuoti apšvietimą, temperatūrą ir žaliuzes. 
Tam prietaisas turi tris didelius klavišus junginėti, 
liesti, reguliuoti arba žaliuzėms valdyti.

SAPA. Pasirinkau aplinkai draugiškus SAPA 1086  
aliuminio profilio langus. Šie langų profiliai taupo 
namų energiją, užtikrina didelį šviesos pra-
laidumą.

COSENTINO.  Pasirinkta „Silsestone Nebula Miami 
Vena“, naudota vonios kambario stalviršiui. Ši 
danga estetiška ir labai atspari dilimui, dėl to 
tai yra puikus pasirinkimas sudėtingiems darbi-
niams paviršiams.

GEROS GRINDYS. Pasirinkau vinilinę grindų dangą 
„Nomad Flo Cordoba“. Tai itin patvari, ilgaamžė, 
tinkanti šildomosioms grindims, danga. Medžio 
spalva sukuria jaukumą, šilumą.     

LAUFEN. Šveicarijos įmonė LAUFEN gamina pro-
duktus, leidžiančius taupiai naudoti vertingą 
išteklių – vandenį, taip įmonė parodo savo įsi-
pareigojimą tausoti gamtos išteklius ir vykdyti 
gamybą nekenkiant aplinkai. Namui pasirinkau 
lengvai įmontuojamą vonią KARTELL BY LAUFEN 
222332, paprastos konstrukcijos, nesudėtingo 
naudojimo unitazą „Cleanet Navia“ ir baldinį 
praustuvą 817438.

VILNIAUS EJOTRA. Panaudotos itin kokybiškos 
terasos grindys TWINSON (509 pilkos spalvos). 
Gamybai naudojamas medžio dulkių ir plastiko 
(PVC) granulių mišinys, kuris panaikina blogąsias 
ir išlaiko gerąsias medžio savybes. Tai este-
tiškos, ilgaamžės, priežiūros nereikalaujančios 
terasos grindys.

GROHE. Virtuvėje pasirinkau GROHE K500 nerū-
dijančiojo plieno plautuvę ir GROHE RED BASIC 
DUO FAUCE maišytuvą. Vonioje – modernų mai-
šytuvą ALLURE SINGLE-LEVER. Duše įmontuota 
lengvai valdoma „GROHE Rainshower System 
SmartControl 360 MONO“ dušo sistema su ter-
mostatu. 

DARKSIDEWOOD. Fasadui pasirinktas 
DADARKSIDEWOOD GREY maumedis. Jis išskirtinai 
atsparus įvairioms oro sąlygoms. Šis medis 
visuomet atrodys solidžiai. DARKSIDEWOOD GREY 
būdu apdorotas maumedis – sodraus atspalvio 
pasirinkimas, sutelkiantis dėmesį į natūralius 
medienos raštus.

VITTALI. Pirmame aukšte sumontuotos VITTALLI 
įtempiamosios lubos – tai itin kokybiškos ir es-
tetiškos lubos.

BALDAI NAMAMS. Namų interjerui pasirinkti itin 
kokybiški, ilgaamžiai baldai. Šeimos kambaryje 
transformuojama, patogi, minimalistinė „Sofa 
Piuma“, valgomajame valgomasis stalas „Vigo“ su 
kėdėmis KATE. Miegamajame – lova „California“.



Dalyvio kontaktai:

rybakovasm@yahoo.com

+ 370 63 034 304

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvis:

Architekto asistentas

Mindaugas Rybakovas

VIZIJA
Šiuolaikinio žmogaus būstas – kur kas daugiau 
nei fizinė erdvė šilumai, šviesai bei apsaugai. 
Architektūros tendencijos diktuoja, kad erdvių 
naudojimas suaktyvėja, žmogui tenka vis 
plačiau mąstyti apie emociškai stabilią, žalią, 
įvairioms sritims (tokioms kaip darbas, poilsis, 
fizinis aktyvumas ar meninė raiška) pritaikytą 
gyvenamąją vietą. Ši projektinė idėja sujungia 
šiuolaikinio žmogaus poreikį turėti asmeninę, 

individualiai pritaikytą bei viešesnę, kartu su 
gamta kuriamą erdves. Tūrinis sprendimas turėti 
iš dalies permatomus fasadus stačiakampėje, 
vieno aukšto formoje tarsi akcentuoja pastato 
kokybišką įsiliejimą į gamtą; tūrio viduje esanti 
erdvė atviru stogu sukuria netradicinį judėjimo 
pastate įspūdį bei akcentuoja viešą, gamtos 
kontroliuojamą aplinką privačios erdvės 
apsuptyje. 

ŽMOGAUS BŪSTAS – KUR KAS 
DAUGIAU NEI FIZINĖ ERDVĖ
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JUNG. Naudojama viską apjungianti KNX išmanaus 
valdymo sistema, leidžianti namo stikliniams 
fasadams išryškėti. Ja kontroliuojamas ap-
švietimo intensyvumas, pagal paros laiką regu-
liuojamos šviesos ir kt. Namo interjere naudojami 
LS990 klasikinio dizaino jungtukai, pasižymintys 
savo dizaino universalumu bei ilgaamžiškumu. 
Pasirinkta spalva – „snow white“, pasižyminti 
grakščiu įsiliejimu į pastate naudojamas sienų 
vidaus apdailas. Kištukams svetainėje, darbo 
lambaryje naudojami SCHUKO lizdai su USB jung-
timis – tai ypač komfortabili sistema, leidžianti 
sumažinti kištukinių lizdų skaičių bei taip prisidėti 
prie medžiagų ekonomiškumo. 

SAPA. Pasirinktas SAPA 5050SG langas, leidžiantis 
pilnai atsiverti stikliniams fasadams dėl savo itin 
lengvai atrodančio bei plono rėmo dizaino, kuris 
kuria grakščias, elegantiškas linijas. Šių langų U 
vertė stebina –  vos 1.2 su ypač mažu 5% profilio 
padengimu. Taip  pat naudojamos slidinėjamos 
Artline XL durys, plastiškai įsiliejančios į vitrinas 
fasade bei sukuriančias nesudalintas erdves ho-
rizontalioje kompozicijoje. 

COSENTINO. Naudojami „Dekton Chromica Uyuni“ 
paviršiaus sprendimai svetainės bei virtuvės 
grindims; 3200x1440mm dydžio plokštės Olimpo 
su minimaliais sujungimo tarpeliais sukuria 
erdvės didumo bei šviesumo įspūdžius. Ši grindų 
danga atspari įbrėžimams, UV spinduliams bei 
įtrenkimams; pasižymi priežiūros paprastumu – 
užtenka tiesiog nuplauti ją su muilu bei vandeniu. 

MEDŽIO APDAILA.  Svetainėje naudojamas 
objectflor CONCEPT Matt T137 kilimas, siekiant 
užtikrinti erdvės jaukumą, saugumą bei kokybišką 
žingsnių pojūtį bei silpną garsą. 

LAUFEN. Naudojamas veidrodis su integruotu ap-
švietimu LEELO – tai leis kokybiškiau ir paprasčiau 
užtikrinti kokybišką bei unikalų apšvietimą vonios 
kambaryje. Unitazai Cleanet RIVO su apiplovimo 

funkcija padeda užtikrinti maksimalią higieną, 
patogumą bei tvarumą, o unikalus dizainas, tvirti-
namas prie sienos, padeda išlaikyti horizontalias 
kompozicijas, vyraujančias kitose namo vietose. 

VILNIAUS EJOTRA. Pastate naudojama Solatube 
sistema dienos šviesos kokybiškumui užtikrinti – 
šiai sistemai nereikia elektros, tad dienos metu 
apšvietimas bus užtikrintas net ir be jos. 

GROHE. Virtuvėje naudojama Grohe Blue Home 
sistema, leidžianti iš maišytuvo tiekti filtruotą, at-
vėsintą, negazuotą arba gazuotą vandenį. Vonioje 
naudojamas Grohe Eurosmart maišytuvas, o 
dušo kabinoje naudojamas Grohe Euphoria dušo 
sistema, supaprastinanti dizaino estetiką bei iš-
grynindama funkcionalumą. 

DARKSIDEWOOD. Darksidewood carbon ąžuolo 
mediena puikiai dera naudojant ją kaip apdailą 
vidaus bei išorės terasoms; atsparumas van-
deniui bei ilgaamžiškumas, išskirtinė tekstūra 
padaro šią medieną geriausiu pasirinkimu lauko 
ar vidaus apdailai, ypač projektuojant dažnai 
drėgmę bei vandenį gaunančius paviršius.

VITTALI. Visuose namuose naudojama Vitalli 
Kraab įtempiamų kontūrinių lubų sistema bei ap-
švietimas – nematomi įrenginių krašteliai imituoja 
gipso kartono plokštes bei puikiai įsilieja į šviesią 
bei kompoziciškai švarią erdvę projektuojamoje 
idėjoje. 

BALDAI NAMAMS. Interjeras namuose kuriamas 
siekiant užtikrinti patogias, kokybiškas bei funk-
cionalias erdves. Naudojamos baro kėdės Flag 
SG – siekiant sukurti kiek industrinę erdvę darbui/
užkandžiams jos puikiai tinka dėl savo estetikos 
bruožų. Svetainėje, siekiant sukurti jaukią bei 
saugią erdvę pašnekesiams bei poilsiui, nau-
dojami žurnaliniai staliukai Tulip bei ypač patogi 
bei ilgaamžė sofa Nesting. 
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Dalyvio kontaktai:

rimante.skar@gmail.com

+ 370 6142 86 25

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvė:

Architektė Rimantė Skardžiuvienė,

studija „Išmanių namų architektas“

VIZIJA
Ateities namų vizija ne akims ir įspūdžiui. Tai namai 
žmogui, kuris ateina į pasaulį gyventi potyriais, 
nedrumsdamas gamtos harmonijos. Ne imti, o 
pajausti ir mėgautis. Ne išsiskirti, o darniai įsilieti. 
Erdvė, šviesa, gamta, viskas ką turime saugoti ir 
su pagarba mėgautis. Projekte siekiau perteikti 
pojūčius, tikrąsias vertybes be puikybės ir per-
dėto materialumo. Namai – tai vieta, kur randame 
savo ramybės ir energijos šaltinį. Namas kalnu-
ose – poilsis gamtoje, ryšio atkūrimas ir dvasinis 
bei fizinis sveikatos šaltinis. Tai kuriančių žmonių 
namai, kurie lėtai mėgaujasi gyvenimu.

Namai kuriami iš vidaus į išorę. Iš žmogaus 
poreikių į darną su aplinka. Bendra šviesi erd-
vė – tai bendrumą kuriantis jausmas, atskiros 
zonos naudojasi kitos zonos erdvės privalumais. 
Įsileidžiama daug šviesos ir saulės – gamtos en-
ergijos. Miegamieji – tyliausia vieta, todėl jie at-
skiriami kitame korpuse, suskaidant tūrį ir kartu 
sukuriant atskirą ramybės salą. Namuose – SPA 
malonumų zona, nes gyventi turi būti malonu ir 
kūnui, ir dvasiai, tad poilsis yra natūralus mūsų 
poreikis. Tad ateities namai – grįžimas prie svar-
biausių dalykų.

NAMAI – RAMYBĖS IR ENERGIJOS ŠALTINIS
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SAPA. Projekte panaudoti Sapa langai „Artline XL 
Sliding Door“, didelių matmenų varstomi terasos 
langai projektui suteikia laisvę judėti, matyti ir 
jausti aplinką. Interjere taip pat panaudota DOOR 
SYSTEM, „SAPA 2086SX Plus / Extreme“, vienu 
judesiu ir pagal daviklius leidžianti be pastangų 
judėti namuose. Langai – SAPA 1086/SX/PX, taip 
pat stoglangiai, įleidžiantys daug dienos šviesos 
ROOF SYSTEM, SAPA 5050. Tai kuria ryšį su namą 
supančia gamta.

DARKSIDEWOOD. Degintos medienos fasado 
apdaila – pilkos vertikalios eglių lentos. Tikslas – 
nenutolti nuo gamtos, atkartoti jos ritmą ir 
nesuteršti jos žmogaus statiniais, tarsi pranykti 
aplinkoje. Natūralus medis puikiai dera su akmens 
apdaila, natūraliomis kalnų aplinkos medžiagomis.

VILNIAUS EJOTRA. Terasoje praktiškos ir atsparios 
temperatūros pokyčiams ir dėvėjimuisi terasos 
lentos „Twinson“, kad mėgautis poilsiu netrukdytų 
rūpesčiai.

VITTALI. Projekte panaudotos įtempiamos lubos, 
platus panaudojimo spektras leidžia atverti 
erdves, kurti vientisumą interjere. 

GEROS GRINDYS. Interjere naudojamostris-
luoksnės parketlentės, „Boen plank“, „Live Pure“, 
balintas ąžuolas. Natūralios medžiagos padeda 
išlikti ryšyje su gamta.

COSENTINO. Stalviršiaiir baldų apdaila iš 
„Silestone“ kolekcijos, panaudota „Ethereal 
Noctis“, židinio apdaila – „Dekton Laurent“. 
Vonios kambariai – vientisumo ir ramybės oazė. 
„Silestone Ethereal Noctis“ sienų ir grindų apdaila 
neapkrauna patalpos detalėmis ir suteikia erdvės 
pojūčiams.

LAUFEN. Pagrindinę lengvumo ir paprastumo idėją 
puikiai atliepė LAUFEN „Palomba“ kolekcijos  vonia 
ir kriauklės. 

GROHE. Produktai parinkti iš „Atrio“ kolekcijos, 
dera savo formos grynumu. „Atrio“ maišytuvai, 
lengvas dušo valdymas su „SmartControl“ 
sistema. SPA vanios kambaryje mėgaujamasi 
lengvo vasaros lietaus potyriais su „RAINSHOWER 
QUASYMPHONY“ sistema.

BALDAI NAMAMS. Interjerą puikiai papildo baldai 
iš BALDAI NAMAMS. Sofa „Sharpie“ – jaukumas ir 
paprastumas. Valgomojo erdvėje – „Sovet Italia“, 
„Palace Shaped“ stalas ir „Youma“ kėdės.

JUNG. Ir galiausiai viską, kas veikia namuose, 
vienu lengvu judesiu padeda valdyti JUNG KNX 
sistema, kuri suteikia patogumą, saugumą ir 
ekonomiškumą. Centralizuotai valdomi procesai 
leidžia maksimaliai efektyviai naudotis namais. 
Projekte panaudoti judesio jutikliai ir davikliai, 
centralizuotas muzikos ir elektros valdymas, tele-
fonspynės vidaus stotelė. Taip taupomi resursai ir 
laikas, kuris gali būti skirtas tiesiog poilsiui namie.NAMAI – RAMYBĖS IR ENERGIJOS ŠALTINIS
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Dalyvio kontaktai:

am.viburys@gmail.com

+ 370 611 04 603

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvis:

Architektas, UAB „Čilus“

Aurimas Viburys

VIZIJA
Daugelis norime gyventi mieste, turėti savo namą, 
bet neatitrūkti nuo gamtos. Tai tampa vis sunkiau, 
baidomės nelygių, kalvotų, nepatogių ar siaurų vi-
etovių, nors tai gali būti puikus sprendimas mūsų 
gyvenamajam būstui statyti.
Namai ant šlaito su pusrūsiu turi privalumų dėl 
puikios panoramos ir gyvenamųjų zonų paskirsty-

mo dviem lygiais – aktyvaus ir pasyvaus poilsio. 
Taip pat, neturint didelio užstatymo ploto, galima 
turėti didelį gyvenamąjį plotą. Pusrūsyje įrengta 
erdvi svetainė su virtuve ir vonios kambariu bei 
terasa, o pirmajame aukšte yra trys miegamieji, 
du vonios kambariai, drabužinė, katilinė ir terasa 
su balkonu.

MIŠKO SIMFONIJA
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VITTALI. Dėl patvarių, modernių ir ilgaamžių 
sprendimų renkamės VITALLI įtempiamas lubas ir 
jų apšvietimo sistemas bei šviestuvus.

VILNIAUS EJOTRa – šiuolaikiniam žmogui svarbus 
laikas, dėl to tampa aktuali kuo mažesnė aplinkos 
ir daiktų priežiūra. Pasirinktos „Teinson“ tera-
sinės lentos. Tai unikalus gaminys, pagamintas 
iš medžio dulkių, kurios buvo sumaišytos su PVC 
granulėmis. Rezultatas – ilgaamžės, nereikalau-
jančios priežiūros terasinės lentos.

MEDŽIO APDAILA – antrame aukšte pasirinktos 
natūralios trisluoksnės parketlentės „Boen Plank 
Ąžuolas“, kad aplinkai suteiktų maksimalų natū-
ralios gamtos jausmą ir jaukumą.

BALDAI NAMAMS – namų baldų idėjas įgyvendinti 
padės UAB „Dusėtai“. Įvairus patogių, stilingų 
ir svarbiausia kokybiškų baldų pasirinkimas. 
Panaudota komoda „Recta“, svetainės indauja 
„Olimpia“ ir minkštas kampas „Libreto“.

SAPA. Produktai pagaminti iš atsinaujinančių 
išteklių, kas šiomis dienomis yra itin aktualu. 
Atitinka visus aukščiausius energetinius reikala-
vimus, geras garso laidumas, patvarumas. Langų 
modelis – SAPA 1086/SX/PX.

LAUFEN. Pasirinkti „Laufen LIS CW2“ vonios praus-
tuvės, unitazai ir potinkiniai rėmai dėl grakštumo ir 
savybių, leidžiančių prisitaikyti aplinkoje.

JUNG. Išmaniesiems namams – išmanūs spren-
diniai iš JUNG. Naudojami juodi, modernūs jun-
gikliai ir kištukiniai lizdai, termostatai, valdymo 
pultai. Naujos kartos produktai leis jums patogiau 
naudotis savo prietaisais nuotoliniu būdu, keisti 
šviesos stiprumą, naudoti taupymo ar nakties 
režimą ir kt.

GROHE. Pasirinkti pažangiausių technologijų, 
aukščiausios klasės ir išskirtinio dizaino san-
technikos prietaisai. Vandens maišytuvas „GROHE 
Essence“, dušo galva „Cosmopolitan 310“ yra 
stilingi, patogūs ir patvarūs. 

DARKSIDEWOOD. Ilgametės, patvarios, modernios 
ir svarbiausia nereikalaujančios sudėtingos 
priežiūros, 2 aukšto fasado dailylentės iš „Dark 
sidewood anthracite“ eglės kolekcijos. Tamsaus 
sodraus medžio raštai suteikia solidumo, tačiau 
taip pat interjere šiltos ir natūralios dailylenčių 
spalvos suteiks šilumos ir vientisumo sujungiant 
interjerą su eksterjeru.

COSENTINO. Dirbtinio akmens stalviršiai 
„Silestone“ yra pagaminti iš ypač atsparios me-
džiagos, puikiai tinkantys virtuvėje, dėl kurios 
priežiūros nereikės jaudintis. Virtuvėje – stal-
viršis „Silestone – Camden“, vonioje „Silestone – 
Seaport“ stalviršis. Kitos namų apdailos plokštės 
suteiks interjerui elegantiškumo ir prabangos bei 
bus ilgaamžės.
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Dalyvio kontaktai:

+ 380 675 24 382

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvė:

DDsign interjerai

Interjero dizainerė Daiva Blaževičienė

VIZIJA
Mano vizijoje Namas X turėtų žavėti savo išorės 
paprastumu, o interjeras skendėti mene. Tai 
aplinka, kuri ištrina mūsų dienos rūpesčius ir 
priverčia įkvėpti kitoniškumo ir ramybės. Vos 
pravėrus namų duris mus pasitinka menininkų 
darbai. Tokį poreikį, manau, pajutome kiekvienas, 

NAMAI, KURIUOSE  
NUOBODŽIAUTI NEREIKĖS

besimaudydami pilkoje karantino kasdienybėje. 
Pagrindinis siekis – papildyti namą X naujomis 
idėjomis ir vienetiniais rankų darbo gaminiais. 
Emocijos – štai ko reikia kokybiškam laikui 
namuose. Labai viliuosi, kad namo X šeimininkams 
nuobodžiai žiovauti netektų…
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JUNG. Labai daug dėmesio skyriau vonios kam-
bariui. Jo vizija gimė pirmiausia. Matysite biustą, 
įrėmintą stikle tarp vonios kambario erdvės ir 
svetainės. Palietus vonios šoną, stiklas tampa 
matinis ir maudynės tampa privačios. Tokias gali-
mybes galima gyvai pamatyti JUNG ekspozicijoje. 
Kartu su jungtukų kolekcija „SL Design“ (chromas), 
kuri buvo naudojama visame name X. Bendram 
namo valdymui buvo įdiegtas JUNG KNX liečiamasis 
ekranas „Smart Panel 8“. Tai paverčia namą dar iš-
manesniu bei inovatyvesniu.

COSENTINO. Pamačiusi COSENTINO dirbtinį akmenį 
„SILESTONE Ethereal Dusk“ nedvejojau – tai jis, 
sukuriantis tobulą pagrindą visam namo inter-
jerui – voniai, miegamajam ir svetanei. Šio akmens 
raštas negausus, bet prabangus. Buvo naudojami 
didžiausi lakštai – 325 x 159 cm.  

DARKSIDEWOOD. Siekiant absoliutaus išskirtinumo, 
buvo parinktas deginto medžio dekoras CARBON 
ACCOYA. Tai buvo drąsus ir prabangus sprendimas, 
neabejotinai paversiantis interjerą kitonišku. 
Išdrįsau naudoti šį ažuolą vonios kambariui, nes 
ši mediena yra atspari drėgmei bei puvimo pro-
cesams, o CARBON apdeginimo technologija susti-
prina natūralias ąžuolo savybes ir jį apsaugo.

GROHE. Santechnika „Grohe Allure Brilliant“. 
Rinkdama ją tikrai nedvejojau, nes ji pati kaip meno 
kūrinys, adaptuojasi prie esamų detalių. Linijos 
drąsios ir šiuolaikiškos. Praustuvo maišytuvas 
-23114000. Vonios maišytuvas - 23119000. Virtuvei 
parinkau maišytuvą GROHE „Essence“, kodas - 
30294000, dėl jo funkcionalumo bei dizaino. 

LAUFEN. Kolekcija SONAR buvo parinkta siekiant 
išlipti iš lygiašonės vonios nusistovėjusių stan-
dartų bei žavintis dizainerės Patricios Urquiolos 
darbais ir idėjomis. Man patiko, kaip apgalvotos 
visos detalės, vandens nubėgimo linijos bei pati 
estetika. Prisipažinsiu – dar priminė deserto Crème 
Brulle indelius, todėl vonia man atrodo saldi ir jauki.

MEDŽIO APDAILA. Kelioms namo X erdvėms buvo 
parinktas trisluoksnis ąžuolo parketas ADAGIO 
WHITE. Jį parinkau dėl „Chevron“ rašto ir spalvos. 
Grindų savybės žavi ilgaamžiškumu ir klojimo pa-
prastumu.  

VITTALI. Visame namo X interjere naudotos VITTALI 
įtempiamos lubos. Džiaugiuosi, kad parinkus 
tinkamus profilius galima įgyvendinti visas lubų 
apšvietimo idėjas ir tinkamai pritaikyti visų 
patalpų foninį apšvietimą.

BALDAI NAMAMS. Visi šio namo minkštieji ir kor-
pusiniai baldai buvo parinkti iš „Baldai namams“. 
Svetainės foteliukus „Odeon plisse“ pamėgau vos 
pamačiusi. Tad jie karaliauja svetainėje. O štai val-
gomojo stalą „Deod“ rinkau atsakingai, išdrįsdama 
parinkti stiklo stalviršį.
Miegamojo lova „Allen“ buvo parinkta dėl ypač 
derančio galvūgalio rašto ir spalvų galimybių.

SAPA. Tikėdama visomis Sapa galimybėmis, 
sukūriau pasendinto metalo pertvarą tarp ko-
ridoriaus ir miegamojo erdvės. Tai leido šiuo-
laikiškai perteikti poilsio erdvę, neužgožiant jos 
sunkiomis sienomis ir leidžiant grožėtis menu 
vos tik pabudus. Šios pertvaros naudojamos ir 
kitose erdvėse. Namo langai buvo parinkti pagal 
plačias aliuminio profilių galimybes. Stumdomos 
sistemos bus gaminamos individualiai, pagal pa-
teiktus poreikius.

VILNIAUS EJOTRA. Šio namo terasai naudojamos 
nepamainomos TWINSON lentos, kodas – 504 
tamsiai ruda. Kai kiekvienas siekiame tvarumo ir 
netarnauti namams, šios terasinės lentos tampa 
geriausiu pasirinkimu.Sprendimą nulėmė savybė, 
kad bus jausmas, lyg vaikščiotume ant medžio. 
Fasado medžiaga sužavėjo savo paprastumu. Šios 
apdailos lentos sukuria iki smulkmenų išbaigtą 
estetinį fasado vaizdą. O spalvą „Saldymedžio 
juoda“ derinau prie langų.
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Dalyvio kontaktai:

vaizeda@gmail.com

+ 370 645 81 146

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvė:

Interjero dizaino mokinė

Vaida Malinauskienė

VIZIJA
Vertinant visuomenės ateities tendencijas – 
pastangas suderinti greito tempo ir ekologišką 
gyvenimo būdus – buvo pasirinktas apskritos 
formos namas. Tokie namai pasižymi didžiausiu 
tūriu, atsižvelgiant į užstatomos plokštumos 
plotą, todėl tokio namo statybai būtų sunau-
dojama daug mažiau nei įprasta statybinių 
medžiagų. Dėl vienodos apkrovos tokie namai 
geriau atlaiko gamtos ir žmogaus sukeltas sti-
chijas (vėją, lietų, sniegą, žemės drebėjimus, 
sprogimus), o kampų nebuvimas pagerina oro 
cirkuliaciją viduje. Ateities namai linkę į resursų 
tausojimą naudojant ilgaamžius baldus ir me-
džiagas. Tuo pačiu metu jie išlieka modernūs 
technologiškai ir efektyvūs laiko taupymo at-
žvilgiu. Juk norisi suspėti viską – atlikti darbus, 
papramogauti, skaniai pavalgyti, pasportuoti, 
pasimėgauti gamta.

Kambariai suplanuoti ratu. Virtuvė sujungta su 
svetaine, darbo kambariu ir prieškambariu. Už sie-
nos – miegamasis, už miegamojo – vonia ir tualetas. 
Tarp tualeto ir virtuvės įsiterpia papildoma patalpa, 
kuri gali tarnauti kaip skalbykla, sandėliukas maisto 
atsargoms ir pan. Pačiame namo centre suprojek-
tuota talpi drabužių spinta (kambarys), todėl likusi 
namo erdvė neapkrauta drabužinėmis. Iš svetai-
nės spiraliniais laiptais pakylama į stogo terasą. 
Ji uždengta stikliniu kupolu, kuris šaltuoju metų 
laiku leidžia gauti daugiau saulės šviesos ir šilumos. 
Norit pavėsio galima įrengti automatines žaliuzes 
ar kitokias apsaugas nuo tiesioginių saulės spin-
dulių. Prireikus šviežio oro galima tiesiog atverti kai 
kuriuos stoglangius. Žiemą terasa taip pat gali būti 
papildomai šildoma. Ji suteikia daug galimybių – la-
bai norint terasa gali būti lengvai transformuojama 
į papildomas gyvenamąsias patalpas.

TVARŪS IR EKOLOGIŠKI NAMAI
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JUNG. Kištukiniai lizdai su USB krovikliais. 
Naudojami SERIJA LS 990 (baltos spalvos): itin 
praktiškas ir funkcionalus sprendimas. Lizdai 
tinka įrenginiams krauti, yra smulkūs, nerėžia 
akies, neužima daug vietos (nuotraukoje 
matosi darbo vietoje). 

SAPA. Stogo terasoje naudojama stiklinė stogo 
sistema „SAPA 550 Glass Roof“. Statiškas, kupolo 
formos stiklinis stogas suteikia galimybę atlikti 
mankštą, medituoti po atviru dangumi net 
šaltuoju sezonu.

COSENTINO. Pasirinktos DEKTON dirbtinio 
akmens plokštės, nes jos atsparios dilimui. 
Platus panaudojimas: virtuvės baldų stalvir-
šiams ir sienelei virš jų parinktos „Dekton Liquid 
Shel“ švelnios pastelinės plokštės. Vonioje dušo 
grindų dangai, spintelių stalviršiams ir sienelei 
šalia veidrodžio naudojamos juodos matinės 
spalvos „Dekton Liquid Embers“ plokštės.

MEDŽIO APDAILA. Dėl ekologiškų savybių pa-
sirinkta vinilinė grindų danga DESIGN HARO 
DISANO CLASIC AQUA ĄŽUOLAS RIVA. Grindys savo 
sudėtyje neturi jokių plastifikatorių, PVC bei 
ftalatų. Ši grindų danga naudojama viso namo 
plote, įskaitant vonios ir virtuvės kambarius, 
nes yra atspari drėgmei.

LAUFEN. Vonios kriauklė ir vonia iš LAUFEN 
SONAR. Jos pagamintos „SaphirKeramik“ tech-
nologijos būdu, todėl yra ypač plonos, bet kartu 
ir labai tvirtos. Dvigubos glazūros technologija 
(LCC) neleidžia kauptis nešvarumams, kalkių 
nuosėdoms ir bakterijoms. Tokį paviršių lengva 
prižiūrėti. 

VILNIAUS EJOTRA. „Twinson“ fasado apdailos 
dailylentės ir terasų grindys sukuria iki smul-
kmenų išbaigtą fasado vaizdą. Jos nereikalauja 
daug priežiūros, ilgaamžės, nereikia renovuoti.

GROHE. „GROHE SmartControl Concealed“ 
potinkinė dušo sistema su dviem valdikliais 
pasirinkta dėl patogaus naudojimo. „Essence“ 
maišytuvai vonioje ir virtuvės K1000 nerūdijan-
čiojo plieno kriauklė naudojamos dėl minimalis-
tinio stiliaus ir patogumo.

DARKSIDEWOOD. Pasirinkta DARSKIDEWOOD 
VINTAGE medienos apdirbimo technologija 
vidaus durims ir grindjuostėms. Sendintos 
medienos variantas suteikia namų aplinkai na-
tūralumo ir jaukumo, o technologija apsaugos 
medieną nuo drėgmės, gaisro ir pelėsio.  
DARKSIDEWOOD NATURAL MAUMEDIS pasirinktas 
virtuvės spintelėms dėl intensyvios medžio 
spalvos, ilgaamžiškumo ir natūralumo pojūčio. 
Svetainės staliuko paviršius taip pat dekoruotas 
netradicine deginta mediena DARKSIDEWOOD 
CARBON.

VITTALI. Įtempiamose lubose naudojamos 
magnetinės grotelės. Dėl jų galima estetiškai 
paslėpti priešgaisrinės sistemos daviklius ir 
vėdinimo sistemas. 

BALDAI NAMAMS. Iš itališkų baldų naudojami 
„California Divano“ sofa ir „Raku“ fotelis. Jie 
pasirinkti dėl ryškių ir unikalių spalvų bei gali-
mybių improvizuoti su išdėstymu. Taip pat nau-
dojama skirtingo dydžio staliukų dermė „Moca 
Occasional“.
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Dalyvių kontaktai:

vaizeda@gmail.com

+ 370 645 81 146

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyviai:

menininkė-dizainerė Aistė Laisvė Viršulytė, 

fizikas-elektronikos 
inžinierius Mindaugas Miselis.

(PUS)BUNKERIS – ATEITIES NAMAS
VIZIJA

PUSbunkeris - tai bendradarbiavimo projektas, 
kuris atliktas su žmonių iš kitų profesijų patari-
mais. Konceptualus projektas PUSbunkeris – tai 
XXI amžiaus menininko(-ės) požeminė studi-
ja-gyvenamasis namas. Šis projektas ateityje 
bus realizuojamas. Konkurse jis pristatomas 
pritaikant STRUCTUM partnerių produktus. Idėja 
ir sprendimas paveikti pagrindinės temos – 
bendri ir individualūs poreikiai gyvenamiesiems 
namams XXI amžiuje Lietuvoje. Dabartinis laikas 
– kai norisi gyventi atvirai, žvelgiant pro didelius 
stiklinius langus, bet kartu tarsi reikia ir slėptis, 
galvojant apie saugumą ir galimas klimato kai-
tos, radiacijos, (post)pandemijos, inovatyvaus 
nusikalstamumo ar karines (bombardavimo) 
problemas. Šiuo namo sprendimu bandome su-
derinti dabartinio ir ateinančio laikotarpio Lie-
tuvoje poreikius. Namas reflektuoja vertybinius 
užsakovo (-ės) pasirinkimus. Aplinka, pastatas, 
interjeras yra integralūs. Projekte nebandoma 
erdvės užpildyti mažai ką bendro su žmogumi te-
turinčiais nefunkcionaliais dekoratyviais dizaino 
objektais. Ten, kur palikta tuštuma ar yra teksto 
užrašai, bus nuolatinė kaita, atsiras meno kūri-
niai, projektai. Tokiais principais kuriant interjerą 
jis įgyja ilgalaikiškumą ir išliekamumą.
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JUNG. Pasirinkti sienų spalvos JUNG LS ZERO (3 mm)  
serijos elektros instaliacijos komponentai – jun-
gikliai, kištukiniai lizdai ir sensoriai. Vizualiai šie 
objektai tarsi neužima vietos – susilieja su siena 
savo plokštuma ir spalva. Dėl patogaus valdymo iš 
mobiliojo telefono ir daugiafunkciškumo pasirinkta 
namų valdymo sistema „JUNG SP 0081 U KNX Smart 
Panel 8“.

SAPA. Termosavybės, atsparumas ir draugiškumas 
aplinkai – dėl jų pasirinkti aliuminiai fiksuoti trijų 
stiklų SAPA langai (nr. 2086) ir dvivėrės trijų stiklų 
SAPA durys (nr. 3086).

COSENTINO. Balsva spalva mūsų projekte – beveik 
visur. Tinkamiausias pasirinkimas – baltos akmens 
plokštės. Virtuvės stalviršiui ir kambarių grindims 
– atsparus dėmėms ir rūgštims, įbrėžimams ir 
smūgiams „CONSENTINO Silestone Iconic White“ 
akmuo. Virtuvėje pritaikytas vientisas akmeninis 
stalviršis, po kuriuo įmontuota indukcinė kaitlentė 
(matinis, dydis – 2 700 x 600 mm, storis – 20 mm). 
Iš tokių pačių dydžių akmens plokščių planuojama 
namo grindų danga visuose kambariuose, išskyrus 
vonios kambarį. Terasai ir takelio plytelėms pasi-
rinktos „Dekton Uyuni“ akmens plokštės.

MEDŽIO APDAILA. Miegamajame ir daugiafunk-
ciame kambaryje pasirinkti „Balsan“ kilimai. 
Naudojantis interneto svetainėje pateikta dizaino 
studija ir šabloniniu piešiniu CDM002, grafinė 
išraiška perkurta kitomis spalvomis, išgaunant 
akis traukiantį iš anksto suplanuotą efektą. Ta pati 
grafinė išraiška pritaikoma lovų, patalynių ir kitų 
baldų audiniams.

LAUFEN. Dėl geometriškų formų ir plonumo 
pasirinkti Laufen produktai vonios kambariui: 
glaudžiama prie sienos vonia SONAR 220347 
(1600x815mm), klozetas SONAR 820341, praus-
tuvas SONAR 811341, tualetinio popieriaus laikiklis 
KARTELL BY LAUFEN 384332, du sieniniai padėkliukai 
KARTELL BY LAUFEN 38533, du potinkiniai maišytuvai 

TWINPLUS 3116260041201. Tambūrui pasirinktas po-
tinkinio viensvirčio dušo maišytuvo išorinis kom-
plektas KARTELL BY LAUFEN 3313360040001.

VILNIAUS EJOTRA. Trims tamsiausioms erdvėms 
planuojami montuoti savaime nusivalantys 
„Solatube“ natūralios šviesos šviestuvai (šviesos 
tuneliai) su priedu ventiliacijai ir nesant saulei su 
elektros apšvietimu. Sprendimas pasirinktas dau-
giausia dėl to, kad dieną šviestuvai šviečia nenau-
dodami elektros energijos ir yra keliafunkciai.

GROHE. Dėl superpatogumo ir gazuoto vandens 
teigiamos įtakos sveikatai pasirinkta geriamo 
vandens sistema „GROHE Blue Red in One 31727000“ 
su stilistiškai prie namų dizaino priderintu kranu 
„GROHE Blue Red in One 31727000“ ir nerūdijančiojo 
plieno plautuve GROHE K400.

DARKSIDEWOOD. Virtuvės spintoje instaliuota 
deginto ąžuolo „akis“ primins, kad reikia stebėti 
virtuvėje vykstančius procesus. Dydis – 10 x 10 cm.

VITTALI. Pasirinkome įtempiamas lubas su inte-
gruotu apšvietimu didžiajam kambariui, miega-
majam ir daugiafunkciam kambariui. Pasirinkimas 
paveiktas VITTALLI įmonės portfelio estetinio tin-
kamumo mūsų projektui.

BALDAI NAMAMS. Visos name būsimos spintos 
būtų gaminamos „Baldai namams“. UAB „Dusėtai“ 
ne tik prekiauja stilingomis moderniomis Italijos 
gamintojų spintomis, bet ir gali jas kokybiškai pa-
gaminti pagal dizainerių brėžinius ir eskizus.
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Novatoriški dušo kabinų sprendimai
Daugiau idėjų www.radaway.lt
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Dizainą prisiminsite
visada, o pojūčio
niekada nepamiršite

Nuostabių formų ir
„PowderRain” dušo 
srovės kombinacija. 

„PowderRain” sukuria tūkstančius 
švelnių šilkinių mikrolašelių, kurie
apgaubia visą kūną ir leidžia mėgautis
svaiginančia dušo patirtimi ir komfortu.

„Rainfi nity” dušo kolekcija.
Inovacijos nuo 1901 metų.

* Šaltinis: TRND tyrimas su 1,500 testavimo dalyvių – 2018 m. gruodis.
Raindance Select S 120 3jet dušo galvutė su PowderRain. www.hansgrohe.lt

9 iš 10
vartotojų

tvirtina, kad
tai geriausias

potyris duše!*
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M oderni ir ergonomiška aplinka at-
skleidžia žmogaus potencialą, moty-
vuoja, skatina kurti ir tobulėti. Kvie-
čiame pasidairyti po šiuolaikiškai ir 

moderniai įrengtą KTU studentų informacijos 
centrą Kaune bei pradinę mokyklą Suomijoje.

UAB „ISKU BALDAI“: 
įkvepiantis šiuolaikinių 
švietimo įstaigų interjeras

Nuotr.: Mariaus Žičiaus

Šiuolaikiškai ir moderniai įrengtas 
KTU studentų informacijos 
centras Kaune 
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ISKU kartu su architektu Luku Mankumi supro-
jektavo KTU informacijos centro individualias ir 
bendrąsias darbo vietas, susitikimų ir konferen-
cinius kambarius, poilsio zonas. „Džiaugiamės, 
kad viešasis sektorius nepabijojo spalvų kurda-
mas ergonomiškas darbo vietas. Siekiant sukurti 
maksimaliai komfortišką ir ergonomišką aplinką, 
daugiausia pasirinkti reguliuojamo aukščio stalai 
ir darbo kėdės. Spalvos ir kokybiški universaliai 
pritaikomi baldai kuria motyvuojančią ir kūrybin-
gą aplinką darbui“, – apie sėkmingai įgyvendintus 
interjero projektus pasakoja ISKU vykdantysis 
direktorius Tarek Nofal.

Pasak T. Nofal, „Taatila“ mokykla – tai vienas 
iš sėkmingai įgyvendintų Suomijos pradinės 
mokyklos projektų. Mokyklos patalpų ir baldų 
projektas kurtas remiantis būsimų vartotojų 
poreikiais: mokyklos darbuotojai aktyviai da-
lyvavo projektuojant patalpas ir ieškant baldų 
sprendimų bei idėjų kiekviename projekto 
etape, kurie būtų pritaikyti įvairiems mokymo ir 
mokymosi stiliams.
„Pagrindinis projektavimo principas buvo sukurti 
modernią, įkvepiančią, dinamišką ir vaizduotę 
lavinančią aplinką, išryškinant gražią pastato ar-
chitektūrą“, – teigia ISKU vykdantysis direktorius. 
Pasak jo, dėl didelių langų visas pastato vidus 
yra labai gerai apšviestas. Dėl šios priežasties 
buvo parinkti ir ryškūs, spalvoti baldai. Puikią „Ta-
atila“ mokyklos pastato akustiką palaiko kiliminių 
dangų paviršiai, minkšti baldai ir akustinės sienų 
plokštės. 

„Taatila“ mokykla Suomijoje

Susidomėjusiems baldų sprendimais „ISKU“ siūlo apsilankyti  
baldų salonuose Vilniuje ir Kaune.

Daugiau informacijos – www.isku.lt
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„BAUMIT“ PRISTATO  
GERIAUSIŲ EUROPOS FASADŲ KONKURSE  
2022 METAIS TRIUMFAVUSIUS PROJEKTUS 

Gegužės 19 dieną vykusiame tarptautiniame Europos fasadų konkurse „Baumit Facade 
2022“ Valensijoje apdovanoti nugalėtojai. Vertinimo komisija išlaiko intrigą iki pat 

pabaigos, paskelbus 6 kategorijoms laimėtojus, „Cukrarna Gallery“ iš Slovėnijos 
pagaliau buvo apdovanota gražiausiu fasadu iš daugiau nei 300 pateiktų projektų.

KONKURSAS TAPO KASMETE TRADICIJA
Tarptautinė, iš 13 Europos šalių sudaryta architektų komisija įvertino net 
385 statybos projektus ir jų fasadus, sukurtus naudojant „Baumit“ fasado 
medžiagas. Iš jų atrinkti 36 finalininkai iš 26 Europos valstybių. Kas dvejus 
metus organizuojamas konkursas, tapęs gražia tradicija, tęsiasi nuo 2014 
metų. „Baumit“ „Baumit Life Challenge“ apdovanojimą įteikė penktą kartą. 
Dėl užklupusios pandemijos nukeltame ir 2021 vykusiame konkurse nuga-
lėtoju išrinktas MO muziejus. Vilniuje įkurtas modernaus meno muziejus 
nurungė beveik 400 konkurentų iš 26 Europos šalių. Muziejaus pastatą 
projektavo Danielio Libeskindo „Studio Libeskind“ komanda, bendradar-
biaudama su Lietuvos architektų studija „Do architects“. Be to, Lietuvos 
architektai projektuodami fasadus su Baumit medžiagomis, turės progą 
dalyvauti šiame konkurse su savo projektais po 2 metų Slovėnijoje ir juos 
pateikti dalyvavimui. Dėl detalesnės informacijos galite susiekti su „Bau-
mit“ atstovybe Lietuvoje: www.baumit.lt.

IŠ 36 FINALININKŲ DAR ŠEŠI KATEGORIJŲ 
NUGALĖTOJAI DŽIAUGĖSI GAVĘ APDOVANOJIMUS
2022 metais dizaino sostinė Valensija tapo gražiausių fasadų iš visos Euro-
pos vieta. Renkant nugalėtojus buvo atsižvelgta ne tik į dizainą, išvaizdą ir 
meistriškumą, bet ir į kitus kriterijus, tokius kaip socialiniai aspektai, tvaru-

mas ir išteklius taupančių statybinių medžiagų naudojimas.
Nugalėjęs projektas „Cukrarna Gallery“ yra puikus pavyzdys, kaip senas ir jau 
seniai nenaudojamas pramoninis pastatas, gerai apgalvojus renovacijos 
sprendimus, buvo prikeltas naujam gyvenimui.
Konkurse buvo paskelbtos 6 kategorijos: privatus namas, daugiabutis na-
mas, terminės renovacijos, istorinės renovacijos, visuomeninės paskirties 
ir išskirtinės tekstūros.
Dar keturios šalys turėjo priežasčių švęsti. Austrija laimėjo prizus istorinės 
renovacijos kategorijoje su „Friedensburg Schlaining“ projektu ir kategori-
joje „Stund by Texture“ su „Live in the Green Joseph Lister Street“. Vokietija 
džiaugėsi laimėjusi pergalę terminės renovacijos ir negyvenamųjų pastatų 
kategorijose. Pirmą kartą nominaciją pelnė Airija, ji apdovanota kategorijoje 
„Vienos šeimos namas“. Šeimininkė Ispanija sugebėjo laimėti kategorijoje 
„Kelių šeimų namas“ su projektu iš Madrido.
„Šiandien laikomas prestižiniu konkursu „Baumit Life Challenge“ prasidėjo 
2014 metais, kai visos Europos šalys buvo pakviestos visuomenei parodyti 
gražiausius savo fasadus. Dabar kas dvejus metus „Life Challenge Award“ 
apdovanojimuose matome, kas pasiekia tobulą vaizduotės ir meistriškumo 
simbiozę. Be to, pasaulis turi progą pamatyti, kaip žavūs fasadai sukuriami 
iš novatoriškų medžiagų, struktūrų, formų ir spalvų derinio“, – džiaugiasi 
„Baumit Group“ generalinis direktorius ir konkurso iniciatorius Robertas 
Schmidas.
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APIE „BAUMIT“
„Baumit International“ buvo įkurta 1988 metais ir yra viena iš pirmaujančių statybinių medžiagų 
gamintojų Europoje. „Baumit“ yra išorės termoizoliacinių kompozitinių sistemų (ETICS) ir galutinių fasadų 
dangų gamybos rinkos lyderis Vidurio Europoje. „Baumit“ kasmet pagamina daugiau nei 40 milijonų 
kvadratinių metrų aukščiausios kokybės termoizoliacinių sistemų. 

„Baumit Life Challenge 2022“ konkurso nugalėtojas: „Cukrarna Gallery“, Slovėnija

„Individualus namas“
„Connemarra II House“, Airija

„Visuomeninės paskirties“
„Bavarian College Augsburg“, Vokietija

„Terminės renovacijos“
„Volkach Comprehensive School“, Vokietija

„Daugiabutis namas“
„LaScalA“, Ispanija

„Istorinės renovacijos“
„Friedensburg Schlaining“, Austrija

„Išskirtinės tekstūros“
„Live in the Green Joseph Lister Street“, Austrija 
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Namo durys ir langai pagal individualius 
poreikius – GERIAUSIAS PASIRINKIMAS 

+ 370 670 92 990 durys@hiperionas.lt www.hiperionas.lt 

„HIPERIONAS“, Kalvarijų g. 125B, Vilnius

Kokybiškai pastatytam šiuolaikinės architektūros namui 
reikalingos aukštos kokybės, tvirtos, saugios, šiltos, 
ilgalaikės ir lengvai prižiūrimos įėjimo durys. Tai svarbus 
namų saugumo ir šilumos garantas bei namo vizitinė 
kortelė, todėl jų dizainą kiekvienas šeimininkas nori 
pasirinkti pagal savo skonį ir poreikius. 
UAB „Hiperionas“ siūlo kokybiškas lauko duris, kurios 
atitinka aukštos energinės A+ ir A++ klasės reikalavimus ir 
yra estetiškai patrauklios. Įėjimo durys gali būti ne tik 
plieninės, medinės, aliumininės ar plastikinės, bet ir 
kompozicinės, t. y. pagamintos iš išskirtinių savybių 
specialaus kompozito, sujungiančio idealias šilumos 
izoliacijos savybes, aliuminio lengvumą, plastiko 
patvarumą ir plieno tvirtumą. Jos nebijo saulės ar 
drėgmės, nerūdija, neišsikraipo, yra atsparios mechani-
niams pažeidimams. Tai – idealios lauko durys, pasižymin-
čios labai gera šilumos izoliacija. 
Įmonės „Hiperionas“ atstovas Sergej sako, kad įmonė gali 
pasiūlyti įėjimo duris, atitinkančias įvairius šilumos 
koeficientus. Ypač šiltas lauko duris galima rinktis pagal 
šilumos laidumo charakteristikas nuo 0,63 W/m2K iki 1,2 
W/m2K. Tokios durys taip pat užtikrina gerą garso 
izoliaciją ir namuose sukuria ramybės oazę.
Durų paviršius gali būti dažomas arba padengiamas 
medžio imitacijos danga. Konkrečius poreikius atitinkan-
čias duris pagal spalvą, frezavimo tipą, raštą, langelį ir 

apdailą galima išsirinkti užsukus į durų ir langų saloną 
„Hiperionas“, kur siūloma apžiūrėti keliolikos modelių durų 
pavyzdžius. 
Individualiam kiekvieno kliento pasirinkimui gali būti 
svarbūs kiti aspektai: įėjimo duris būtina derinti prie namo 
eksterjero ir fasado apdailos medžiagų. Aukštos kokybės, 
nestandartinių formų ir išskirtinio dizaino ieškantiems 
žmonėms „Hiperionas“ siūlo įgyvendinti jų svajones – 
pagal užsakovo poreikius suprojektuoti ir pagaminti 
unikalaus dizaino ir matmenų duris, kurios bus vienetinės 
ir taps išskirtiniu namo bruožu.  
Dalis įmonės siūlomos produkcijos gaminama Lietuvoje, 
kita gaunama iš Lenkijos gamyklos, kuriai „Hiperionas“ 
atstovauja mūsų šalyje. Plati gamybos bazė užtikrina ir 
plačias pasirinkimo galimybes, o geriausias gaminių 
savybes patvirtina sertifikatai.  
Durys pagal individualų užsakymą pagaminamos per 6–8 
savaites. Skubantiesiems ar pavėlavusiesiems laiku 
užsakyti statomo namo duris salonas siūlo nemenką 
pasirinkimą iš sandėlyje sukauptų įvairių modelių, spalvų ir 
matmenų kokybiškų durų, kurias galima įsigyti iš karto.  

Taip pat siūlomas didelis pasirinkimas aukštos saugumo 
klasės spynų, o durų rankenas galima rinktis nuo 
klasikinio iki moderniausio stiliaus.
Labai svarbu kokybiškas durų sumontavimas. Patyrusi 
įmonės meistrų komanda naudoja modernias 
sandarinimo juostas, po slenksčiu dedamas 
termosluoksnis, kuris užtikrina, kad nebūtų šalčio tiltų ir 
durys nerasotų, iš išorės klijuojamos difuzinės vėjo ir 
garo juostos. Naudojami sertifikuoti itališki vyriai su 
atraminiais guoliais.
„Hiperionas“ taip pat siūlo įsigyti šiltus, kokybiškus 
Vokietijos gamintojų „Kommerling“ ir „Veka“ plastikinius 
langus, kurie atitinka A++ klasės reikalavimus. Galima 
rinktis langus pagal individualius projektus. Šiuolaikinio 
dizaino plastiškų formų profiliai, spalvų ir rankenų 
pasirinkimo įvairovė leidžia kurti unikalų dizainą, 
džiaugtis šilta ir estetiška aplinka.



KONKURSAS 69



KONKURSAS70

REGISTRACIJA el. paštu: showroom@structum.lt arba tel. +370 626 36493
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Naujasis „Systemair“ biuras Vilniuje – 
DARBO KOMFORTAS

Beveik po dvidešimties metų veiklos Lietuvoje viena pasaulinių vėdinimo įrangos 
gamybos lyderių „Systemair“ patronuojamoji įmonė įsikėlė į modernų ir ergonomišką 
biurą. Tarptautinės kompanijos „Systemair“ senos tradicijos ir vertybės slypi Švedijoje 

nuo pat jos įkūrimo – 1974 metų.

DARBUOTOJAMS – SKANDINAVIŠKA  
KOKYBĖ IR STILIUS
Modernaus verslo centro trijuose aukštuose įsikūrusiame 
jaukiame 660 kv. metrų biure įrengtos ergonomiškos darbo 
vietos ir šiuolaikiška vėdinimo įranga. Biure darbuotojai 
gali džiaugtis kokybiškais ir stilingais baldais kiekvienoje 
erdvėje. Siūloma komfortiška ir erdvi darbo aplinka, 
kurioje vyrauja švelnūs šviesi atspalviai su ryškesniais, 
įkvėpimą skatinančiais akcentais. „Systemair“ biuro 
interjeru rūpinosi dizainerė Rūta Jankūnienė.
Darbuotojai ypač vertina nedingstantį naujumo pojūtį 
– darbui skirtos erdvės sukurtos taip, kad nei intensyvi 
eksploatacija, nei natūralūs dėvėjimosi procesai, rodos, 
nedaro jai jokios įtakos. Keista, tiesa? Kas šiais nuolat 
besikeičiančio pasaulio laikais dar gamina tokius gaminius, 
kuriais žmogus gali naudotis dešimtmečiais? „Systemair“ 
siūlo tokius sprendimus, apimančius didžiulę energiją 
taupančių ventiliatorių, oro vėdinimo įrenginių, oro 
paskirstymo produktų, oro kondicionavimo, oro užuolaidų 
ir šildymo produktų įvairovę. „Systemair“ produktai yra 
tvirti, juos lengva išsirinkti, sumontuoti ir jais naudotis.

KVIEČIA APLANKYTI DIDŽIAUSIĄ VĖDINIMO 
ĮRENGINIŲ EKSPOZICIJĄ
Visame „Systemair“ užimame plote įrengtos ne tik 
biuro patalpos, bet ir 670 kv. metrų apimantis sandėlis, 
kuriame sandėliuojama daugiau nei 1 tūkst. prekių 
pozicijų. „Systemair“ įmonė Lietuvoje nuolat plečiasi. 
Suprantama, kad augant darbuotojų skaičiui ieškoma 
sprendimų, užtikrinsiančių jiems palankias sąlygas. Šiuo 
metu įmonėje dirba 311 darbuotojų.
20 metų veiklos Lietuvoje jubiliejų mininčios 
kompanijos vėdinimo įrangos kokybe lietuviai turėjo 
progos įsitikinti jau ne kartą. Šuo metu „Systemair“ 
gali pasigirti didžiausia vėdinimo įrenginių ekspozicija 
Lietuvoje. Tad visi, vertinantys šiaurietišką minimalizmą, 
laikui nepavaldų dizainą ir švedišką kokybę, kviečiami 
apžiūrėti ekspoziciją Vilniuje.

„Systemair“ pardavimo skyrius Vilniuje: Mokyklos g. 32, Bukiškis, Vilnius / info@systemair.lt/ https://www.systemair.com
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P asaulinėje „Expo 2020“ parodoje Dubajuje Lietuvos paviljone prista-
tytas futuristinis ir visame pasaulyje garsiai nuskambėjęs „Portalas“. 
Tačiau tikrieji dvyniai „Portalai“ vis dar stovi Vilniuje ir Liubline, o pa-
saulinėje parodoje „Portalo“ idėją reprezentavo sumažinta jo versija – 

kelis kartus lengvesnis ir mažesnis šio betoninio kūrinio atspindys. Idėją, kaip 
sumažinti ir palengvinti „Portalą“ tam, kad jis tilptų į lėktuvą ir būtų lengvai 
surenkamas, įgyvendino Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS 
TECH) Kūrybiškumo ir inovacijų centro „LinkMenų fabrikas“ dizaineris, proto-
tipavimo laboratorijos vedėjas Jonas Kentrus Aliukas.

PRISITAIKANTIS 
IR SUJUNGIANTIS 
DIZAINAS

SUJUNGIANTIS DIZAINAS
Dizainas, sujungiantis žmones ir tautas, – taip 
pirmiausia būtų galima pradėti kalbėti apie 
Lietuvą su Liublinu sujungusio „Portalo“ dizainą. 
Nors dvyniai „Portalai“ jau beveik lygiai vienus 
metus yra įkurdinti šalia Vilniaus geležinkelio 
stoties ir Lietuvių aikštėje Liubline, jų skleidžia-
ma socialinė žinutė apie miestų ir tautų vienybę 
neblėsta, o kaip tik yra ypač svarbūs šiandie-
niame kontekste.

Pasak Ringailės Papartytės, pagrindinio projek-
to mecenato ir idėjos autoriaus Benedikto Gylio 
paramos fondo direktorės, „Expo 2020“ parodos 
Dubajuje idėja – parodyti Lietuvos gebėjimus 
kurti inovatyvius sprendimus globaliems poky-
čiams, o būtent tai ir yra „Portalo“ tikslas. 

MEDŽIAGIŠKUMO MENAS
VILNIUS TECH „LinkMenų fabriko“ komanda beveik 
penkerius metus dirbo tam, kad būtų įgyvendin-
ta idėja sukurti ateities miesto simbolį ir tiltą į 
atviresnį bei vieningesnį pasaulį. Nors tikrojo 
„Portalo“ techninė kūrybinė kelionė pareikalavo 
nemažai išmonės ir bendradarbiavimo su įvairių 
sričių specialistais, šio kūrinio sumažintos ko-
pijos kūrimas taip pat turi atskirą savo istoriją.

„Nuo pat pradžių buvo aišku, kad 11 tonų sve-
riančio eksponato pervežimas į Dubajų bus 
misija neįmanoma. Kaip alternatyva mums kilo 
idėja sukurti jo prototipą: tikslią originalaus 
„Portalo“ kopiją“, – pasakoja R. Papartytė, Bene-
dikto Gylio paramos fondo direktorė.

Pasak VILNIUS TECH „LinkMenų fabriko“ dizaine-
rio J. K. Aliuko, visą mažojo „Portalo“ išorę bei 
medžiagiškumą reikėjo padaryti taip, kad jis 
kuo mažiau skirtųsi nuo tikrojo kūrinio. „Naudo-

Nuotr.: EXPO ir VILNIUS TECH "LinkMenų fabriko"
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jamos medžiagos buvo kruopščiai apgalvotos, 
nes objektas turėjo būti kuo lengvesnis ir pa-
tvaresnis. Visa didžioji formos dalis buvo gami-
nama iš ekstruzinio polistireninio putplasčio, 
šią medžiagą lengva pjaustyti ir klijuoti, jungti 
tarpusavyje“, – pasakoja J. K. Aliukas.

Pašnekovo teigimu, susidėliojus pagrindines 
formas ir konstrukcijas, visas mažasis „Porta-
las“ buvo dengiamas epoksidine derva ir austo 
stiklo audiniu. „Stiklo audinys puikiai sukietina 
minkštus paviršius, padaro objektą ilgaamžiš-
kesnį“, – teigia dizaineris.

GAMYBOS PROCESAS
J. K. Aliukas neslepia, kad sumažintos „Portalo“ 
kopijos gamybos procesas buvo intensyvus ir 
keliantis iššūkių, nes viską reikėjo pagaminti vos 
per porą savaičių. „Gamyba prasidėjo nuo brė-
žinių detalizavimo ir mastelio derinimo su kitais 
objektais Lietuvos paviljone. Paraleliai gamybos 
procesui reikėjo derinti LED ekranų logistinius 
klausimus, kurie turėjo būti sumontuoti į „Por-
talo“ kopiją.“

Dizainerio teigimu, LED modulių paieška buvo 
didelis iššūkis, jį padėjo išspręsti tuometis 
VILNIUS TECH „LinkMenų fabriko“ direktorius, da-
bartinis VILNIUS TECH prorektorius dr. Adas Meš-
kėnas. „Per tokį trumpą laiką surasti tinkamos 
raiškos ir dydžio LED ekraną Lietuvoje nepavyko, 
todėl šiuo klausimu padėjo kolegos iš paties 
Dubajaus“, – teigia kūrėjas.

Per kelias dienas nuo tikslių brėžinių užbaigimo 
ir galutinio dizaino patvirtinimo VILNIUS TECH 
„LinkMenų fabrike“ pradėjo rastis pagrindinės 
kūrinio formos. „Formos buvo gaminamos 
naudojant vektorizuotos grafikos apdirbimo 
stakles. Su CNC frezavimo staklėmis frezuotos 
skirtingos putplasčio detalės. Formos apdirbi-
mui palengvinti naudota lipnios plėvelės pjaus-
tymo įranga, o organinio stiklo detalėms pjauti 
į pagalbą buvo pasitelktos lazerinio pjovimo 
staklės“, – pasakoja J. K. Aliukas.

Dizainerio teigimu, pagaminus ir surinkus visą 
pagrindinę formą buvo pradėtos kurti apipa-
vidalinimo detalės, o į tam numatytas angas 
klijuojamas LED apšvietimas. Pasak jo, apšvieti-
mas turėjo savo maitinimo šaltinius ir mini kom-
piuterius, kuriais buvo galima reguliuoti šviesos 
intensyvumą. Šio valdymo reikėjo tam, kad 
objektas, stovėdamas parodos centre, būtų 
suderinamas su aplinkos apšvietimu. Galiausiai 
mažoji „Portalo“ kopija buvo supakuota į spe-
cialiai jai pagamintą dėžę ir oro paštu išsiųsta 
tiesiai į Dubajų.

PRISITAIKANTIS DIZAINAS
Pasak VILNIUS TECH „LinkMenų fabriko“ dizaine-
rio, šis „Portalas“ ir jo dizainas buvo kuriamas 
žinant tikrojo „Portalo“ medžiagiškumą ir api-
pavidalinimo detales. Tačiau visa kopijos forma 
buvo pakeista ir pritaikyta kitoms gamybos 
technologijoms. „Portalo“ fasadinė ir galinė 
dalys buvo gaminamos iš nerūdijančiojo plieno 
lakšto, tekstai graviruojami lazeriu. „Portalo“ 
kopijoje šiuos lakštus pakeitusios organinio 
stiklo dalys buvo gaminamos naudojant CO2 la-
zerį, tekstas pjautas specialia lipdukų gamybos 
įranga, viskas klijuota rankomis.

Mažasis portalas veikia visai kitaip nei didysis. 
Didysis „Portalas“ realiu laiku transliuoja vaiz-
do medžiagą tarp dviejų miestų, o sumažinta 
versija „Expo 2020“ parodoje rodė pristatomąjį 
Lietuvos vaizdo montažą ir tarnavo kaip „langas 
į Lietuvą“.



Efektyvų saulės  
elektrinės darbą užtikrina 
patikimas tiekėjas

Saulės elektrines įrengiančios žaliųjų technologijų ben-
drovės VEESLA direktorius Darius Gražys akcentuoja, kad 
investuojant į tokią elektrinę įrangos kaina nėra svarbiau-
sias faktorius, nes tik pasirinkus kokybiškus saulės mo-
dulius ir kitus elektrinės komponentus bei tinkamai juos 
sumontavus jėgainė dirbs efektyviai, ekonomiškai ir ilgai 
aprūpins namų sistemas bei prietaisus elektros energija. 

RIZIKA DĖL TAUPYMO
Elektrinės pagrindas yra moduliai, tad juos reikia atsakin-
gai rinktis tik patikimų gamintojų. Kitas svarbus elementas 
– inverteris, kuriame gausu elektronikos, todėl didesnė ti-
kimybė, kad šis prietaisas gali sugesti. Pakeisti sugedu-
sį inverterį, pasak D. Gražio, nesunku, jeigu jis įsigytas iš 
patikimo tiekėjo, suteikusio garantiją. Daug sudėtingiau 
prireikus pakeisti saulės modulį. 
Problema dažnai yra ta, kad po kelerių metų jau sun-
ku gauti tokį patį saulės modulį, kokie panaudoti statant 
elektrinę. Kartais dingsta ir modulius pardavusi įmonė 
arba naujo modulio kaina ir pristatymo terminai pasiro-
do nepriimtini. Tada tenka įsigyti kito gamintojo įrangą ir 

Saulės elektrinės tampa svarbia namo energetinės sistemos dalimi. Jų populiarumą 
didina šiltėjantis klimatas ir rekordiškai augančios elektros energijos kainos. Tačiau 
nusprendus investuoti į saulės elektrinę ant individualaus namo stogo, reikia ypač 

įdėmiai rinktis įrangos gamintojus ir tiekėjus. Jėgainė turi patikimai ir efektyviai dirbti 
bent 20 metų, nekeldama rūpesčių ir negadindama namo vaizdo.

derinti ją prie esamos elektrinės. Gali tekti keisti tvirtinimo 
konstrukcijas, bus gadinama stogo danga, o namo stogas 
atrodys lyg užlopytas.
Be to, elektrinės savininkui tenka pačiam rūpintis sugedu-
sios įrangos remontu ar pakeitimu ir tai užtrunka ilgai, o di-
džiausias nuostolis – kad elektrinė nedirbs, pavyzdžiui, du 
vasaros mėnesius, kai pagaminama iki 50 proc. metinės 
elektros produkcijos. 
Kaip teigia D. Gražys, dažniausiai tokių problemų kyla įsi-
gijus modulius iš pardavėjo, kuris nėra oficialus gamintojo 
atstovas. Daug Lietuvos įmonių neatstovauja gamintojams, 
o tik prekiauja pigiais įvairių gamintojų moduliais bei kita 
įranga ir savo garantijų neteikia. Kartais žadama suteikti 30 
metų gamintojo garantiją, bet tai tik rinkodaros triukai, nie-
kaip neatspindintys gaminio kokybės.
„Kai kurie savininkai investuoja ne vieną tūkstantį eurų į 
elektrines, bet renkasi pigesnę įrangą, kad sutaupytų 100 
eurų. Vėliau ši klaida gali papildomai brangiai kainuoti. Sau-
lės elektrinės planuojamos eksploatuoti bent 20 metų, jų 
įrangai teikiamos ilgalaikės garantijos, todėl svarbu pasi-
rinkti tinkamai“, – perspėja D. Gražys.



info@veesla.lt
+370 625 58999

ĮSIPAREIGOJĘ KLIENTUI
Daugiau kaip 500 saulės elektrinių Lietuvoje jau įrengusi ir 
šiemet dar 700 jų planuojanti sumontuoti VEESLA yra lyde-
riaujančių pasaulyje gamintojų – Q CELLS (Vokietija–Pietų Ko-
rėja), SOLPLANET (Kinija), FRONIUS (Austrija) oficiali atstovė 
Lietuvoje. Įmonė platina atstovaujamų gamintojų produktus, 
montuoja, rengia apmokymus ir užtikrina garantinę įrangos 
priežiūrą. 
Oficialus atstovas, pasak D. Gražio, su gamintoju susaistytas 
partneryste ir įvairiais įsipareigojimais klientui. „Nors Q CELLS 
modulių ir FRONIUS inverterio komplektas yra apie 15 proc. 
brangesnis už pigiausias komplektacijas, didesnė kaina užti-
krina kokybę ir stabiliai bei patikimai dirbančią elektrinę, taip 
pat didesnę elektros generaciją, mažesnę degradaciją“, – at-
skleidžia D. Gražys.
Labai svarbu, kad atsiradus gedimui elektrinės darbas nesu-
stotų ilgam. „Svarbu, kad elektrinė dirbtų be prastovų ir kuo 
greičiau atsipirktų, maksimaliai išnaudojant jos pajėgumus“, – 
pabrėžia jis. VEESLA darbuotojai yra apmokyti šalinti įvairius 
smulkius įrangos gedimus. Sugedusi jėgainės įranga pakei-
čiama sandėlyje turimu pakaitiniu prietaisu, nustatomos ge-
dimo priežastys ir per sutartą trumpiausią laiką patiekiamas 
naujas prietaisas. SOLPLANET inverterio gedimo atveju įmo-
nė yra įsipareigojusi per 48 val. nustatyti gedimą, o per kitas 
48 val. atvežti naują inverterį arba pašalinti gedimą. Atsto-
vaujamų gamintojų produkcija gaunama iš sandėlių Europoje, 
todėl tiekimo sutrikimų galimybė yra labai maža. Net prireikus 
gauti prieš kelerius metus instaliuotą QCELLS modulį – tokią 
galimybę turėsite. 

AKTUALU – ENERGIJOS KAUPIMAS 
Vis daugiau namų buities prietaisų, technikos 
ir sistemų yra valdomi elektra, tad tampame 
vis labiau priklausomi nuo patikimo elektros 
energijos tiekimo. Tai ypač gerai supranta tie, 
kam teko kelias valandas išsiversti be elektri-
nių prietaisų namuose nutrūkus elektros tieki-
mui. Turint nuosavą saulės elektrinę ant namo 
stogo, ypač aktualu energijos kaupimas ir op-
timalus naudojimas.
VEESLA siūlo kartu su saulės elektrine efek-
tyviai veikiančias BYD, BLUETTI, PYLONTECH 
energijos kaupimo sistemas ir LUCHT LHZ 

akumuliacinius radiatorius namams. Turint galimybę kaupti 
saulės elektrinės gaminamą energiją, dingus elektros tieki-
mui iš tinklo, namuose toliau gali veikti prietaisai, kurie yra 
svarbūs, – vandens siurblys, nuotekų sistema, kondicionie-
rius ar vėdinimo įranga, kiemo vartai, šaldytuvas ar dalis 
patalpų apšvietimo.
Vokietijoje gaminama moderni alternatyvi elektrinė šil-
dymo sistema – akumuliacinis radiatorius LUCHT idealiai 
tinka dirbti su saulės elektrine. Radiatoriai turi šilumą aku-
muliuojančias plokštes, kurios įkaista iki 85 °C. Išjungus 
radiatorių, jo sukaupta šiluma patalpoje skleidžiama iki 3 
valandų. Dieną, kai veikia saulės elektrinė, toks radiatorius 
kaupia šilumą, o sutemus sukauptą šilumą skleidžia. Nuo-
toliniu būdu valdomi radiatoriai – gyvenamiesiems namams 
ir sodyboms patogus autonominis šildymas, kurį įrengiant 
nereikia sienose ar grindyse kloti vamzdynų. 
Kaip sako D. Gražys, saulės elektrinės įsirengimas – tik pir-
masis etapas, kai jau verta numatyti namų sistemų integra-
vimą ir optimizuoti elektros vartojimą, pavyzdžiui, derinti 
skalbyklės, orkaitės, vandens boilerio darbą prie jėgainės 
intensyviausios generacijos laiko. Antrasis etapas – išma-
nieji namai ir visų sistemų integravimas, naudojant pasiga-
minamą elektros energiją. „Netolima ateitis, kai dažnuose 
namuose veiks elektromobilių įkrovimo stotelė, veikianti 
su saulės elektrine. Apie ją verta pagalvoti jau planuojant 
jėgainę. Šiuolaikinio namo ateitis – elektrinių prietaisų užti-
krinamas paprastumas, autonomiškumas, ekonomiškumas 
ir patikimumas“, – sako D. Gražys.
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ŽEMĖ IR MEDIENA  
PLEČIA TVARIOS STATYBOS 
GALIMYBIŲ RIBAS 
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Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė 
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Šiandien pastatai yra vieni 
didžiausių energijos varto-
tojų, darančių itin didelį po-
veikį aplinkai. Jie sunaudoja  

40 proc. visos energijos ir 25 proc. 
vandens, išskiria net apie 40 proc. 
visų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų. Daug dėmesio tvariai statybai, 
pastatų modernizacijai ir jos skati-
nimui – vienas iš efektyviausių būdų 
kovoti su klimato kaita. 

Tvari architektūra tobulėja. Vis daugiau žmonių 
renkasi sprendimus, kurie mažina anglies di-
oksido kiekį, teikia pirmenybę ilgaamžiškumui 
ir naudoja aplinkai nekenksmingas medžiagas. 
Energijos vartojimo efektyvumas ir draugiška 
aplinkai veikla tampa pagrindiniai veiksniai, į 
kuriuos atsižvelgiama statant, renovuojant ir 
plėtojant statinius. Tvarių projektų strategija 
tiek Europos, Azijos, tiek ir Afrikos kontekste yra 
vietinių medžiagų naudojimas, vietiniai ener-
gijos šaltiniai, įskaitant vietinę darbo jėgą, ir 
pasaulinės žinios. 

MEDIENOS AMŽIAUS PRADŽIA 
ARCHITEKTŪROJE 

Pastaraisiais metais atsirado aukštų ar viduti-
nio aukščio pastatų iš konstrukcinės medienos, 
todėl architektai šį laikotarpį jau vadina „medie-
nos amžiaus pradžia“.

Hibridinių medinių konstrukcijų sistemų naujo-
vės plečia medienos architektūros galimybes. 
Daug pastatų šiandien yra statomi naudojant 
hibridinę konstrukciją, kai sistemos sujungia 
medieną su įvairiomis medžiagomis, pavyzdžiui, 
plienu, betonu ir stiklu.

Nors pastatą galima statyti tik iš medžio, 
dauguma medinių pastatų turi kitų medžiagų 
– tai vinys, varžtai, jungtys. Hibridinės medinės 
konstrukcijos žengia toliau, kitos medžiagos, 
pavyzdžiui, plienas ir betonas, yra neatsiejama 
pastato konstrukcijų dalis. Projektuose gali būti 
naudojamas vienas konkretus hibridinis maz-
gas, o kitur gali būti kelios konfigūracijos.

Hibridinės medienos technologijų pažanga su-
kuria ilgas medines konstrukcijas, kurias galima 
naudoti nuo biurų ir gyvenamųjų daugiaaukščių 
iki pramoninių sandėlių ir stadionų statybos. 
Medienos sistemos sumažina bendrą pastato 
poveikį aplinkai.

Hibridinės medienos konstrukcijos

Kryžminė laminuota mediena

Klijuota laminuota mediena 

Sudygiuota laminuota mediena
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„ŽEMĖS BOKŠTAS“ 
 (EARTH TOWER), VANKUVERIS

Vienas revoliucingiausių šių metų daugiaaukš-
čių pastatų projektų – medinis daugiaaukštis 
„Žemės bokštas“ Vankuveryje. Britų Kolumbi-
jos apie 40 aukštų, apie 120 metrų iškilsiantis 
pastatas bus aukščiausias pasaulyje hibridinis 
medinis daugiaaukštis statinys. Laminuota 
mediena ir betonas sudarys šio pastato hibri-
dinę konstrukciją ir smarkiai sumažins projekto 
sukeliamą šiltnamio efektą skatinančių dujų 
emisiją. Tai bus nulinės emisijos pastatas: jis 
nenaudos iškastinio kuro. 

Pastato konstrukcinėje sistemoje sienoms, 
grindų plokštėms ir kolonoms bus naudojama 
kryžminė laminuota mediena, klijuota laminuo-
ta mediena ir sudygiuota laminuota mediena. 
Pasak architektų „Perkins & Will“, dangoraižio 
statybai bus naudojama vietinė tvariai tvarko-
mų miškų mediena. Projektas skatins šios pra-
monės veiklą, statybos efektyvumą ir draugišką 
santykį su aplinka. 

Gelžbetoninės liftų šachtos užtikrins medinio 
dangoraižio konstrukcijos stabilumą. „Žemės 
bokšte“, kurio plotas – 31 587 kv. metrai, bus apie 
200 butų, parduotuvių, restoranų ir biuro patal-
pų. Pastato interjere bus atvirai eksponuojama 
visa mediena. Pastatas kils nuo U formos podi-
umo, kuris apgaubia įėjimo kiemą su augalais, 
medžiais ir sėdimomis vietomis. Pasyvaus namo 
sertifikavimo siekiančiame pastate numatyti 
trijų stiklų paketo langai, šilumos atgavimo sis-
tema, natūralus apšvietimas ir vėdinimas. Foto-
voltiniai elementai pagamins maždaug 25 proc. 
pastatui reikalingos elektros energijos.

Nuotr.: „Delta Land Development“ 
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„KAJ MICRO“ VIEŠBUTIS, KOPENHAGA
Kopenhagoje gausu tvarių pastatų ir įspūdingos 
architektūros. Šis naujas nedidelis viešbutis yra 
nauja ekologiškų kelionių vieta mieste. Iš tikrųjų 
tai nėra viešbutis. Bet tai taip pat nėra name-
lis. KAJ yra kažkas tarp jų. Plaukiojantis danų 
stiliaus statinys pagamintas tik iš regeneruotų 
medžiagų. Regeneruotos medienos naudoji-
mas čia – tvarumo etalonas. 

KAJ yra ramioje gražioje Kopenhagos centro 
dalyje. Iš jo atsiveria vaizdas į istorinius pasta-
tus ir nuostabias Kopenhagos lankytinas vie-

tas. Po nakties miego ant raminančiai supančių 
bangų galima stebėti Kopenhagos panoramą 
iš balkono, pamerkus kojas vandenyje ar net 
išsimaudyti.

KAJ namelis – tai pati daniškojo hiugė esmė 
(jaukumas ir komfortas, sukeliantis pasitenki-
nimo jausmą, laikomas esminiu Danijos kultūros 
bruožu – red.). KAJ yra ne tik klasikinis daniškas 
berniuko vardas, bet ir reiškia „krantinę“ arba 
„prieplauką“: kad ir koks neprisirišęs norėtum 
gyventi savo gyvenimą, retkarčiais reikia prie-
plaukos, kad išliktum ant žemės.
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„ROCKET & TIGERLI“ 
DAUGIAAUKŠTIS, ŠVEICARIJA

Danijos architektūros studija „Schmidt Hamme-
ris Lassenas“ atskleidė laimėjusi tarptautinio 
konkurso dėl aukščiausio pasaulyje gyvena-
mojo medinio pastato projektą. Šveicarijos 
Vinterturo mieste 100 metrų aukščio „Rocket & 
Tigerli“ daugiaaukštis, sukurtas bendradarbiau-
jant su vietine Šveicarijos architektūros studija 
„Cometti Truffer Hodel“, savo tamsiai raudonų ir 
geltonų terakotinių plytų fasadais atkartoja XIX 
amžiaus pramoninę apylinkių architektūrą. 
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Projekte yra numatytas butų ir mažmeninės 
prekybos patalpų derinys, taip pat viešbutis, 
restoranas ir stogo baras. Keturių struktūrų 
kompozicija sukuria įvairią miesto erdvę sklype 
ir aplink jį. 

Projektas pasiekia naują gyvenamųjų pastatų 
su laikančiosiomis medinėmis konstrukcijomis 
aukščio rekordą, taip pat pristato novatorišką 
statybos sistemą, sukurtą Šveicarijos kompani-
jos „Implenia tETH Zürich“, kuri pakeičia betono 
šerdį medžiu, sumažindama sijos svorį ir įterp-
tosios anglies kiekį. Projektą planuojama baigti 
2026 metais.
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AMŽINA STATYBINĖ MEDŽIAGA 
Yra kelios skirtingos natūralaus purvo statybų 
technologijos: luitai (Cob), plaušamolis (Ado-
be), suplūkta žemė (Rammed Earth), drėbta ir 
glaistyta (Wattle & Daub).

Dumblo luitai yra paprasčiausia ir seniausia 
statybos, naudojant dumblą, technika. Ją su-
daro dirvožemio mišinys, šiek tiek molio, karvių 
mėšlo, šieno, karvės šlapimo ir kalkių.

Bambukai gali būti naudojami kaip statybinė 
medžiaga pastoliams, tiltams, namams ir pas-
tatams. Bambukai, kaip ir mediena, yra natūrali 
kompozicinė medžiaga, turinti didelį stiprumo ir 
svorio santykį, naudingą konstrukcijoms.

„ANANDALOY“ CENTRAS, 
BANGLADEŠAS

„Anandaloy“ centras Bangladeše yra puikus 
pavyzdys, kaip integruoti tvarumą, grįžtant prie 
senų statybos technikų. Centras pastatytas iš 
vietinių ūkininkų pagaminto dumblo luitų ir bam-
bukų, tad didžioji biudžeto dalis buvo investuota 
į vietinius amatus. Taigi pastatas yra kur kas 
daugiau nei tik statinys, jis tapo tikru vietinės 
plėtros katalizatoriumi. 

„Anandaloy“ pastate yra neįgaliųjų centras kar-
tu su maža studija, skirta tekstilės gaminiams. 
Iš pradžių pastatas buvo planuotas tik kaip te-
rapijos centras, bet jį išplėtus įkurta kaimo mo-
terų siuvėjų studija „Dipdii Textiles“, kad moterys 
galėtų rasti darbą. 

Pastato architektūroje atskleidžiamas platus 
dumblo technologijų pritaikymas. Dumblas 
laikomas senamadiška medžiaga ir prastesne 
nei, pavyzdžiui, plyta. Tačiau architektai „Studio 
Anna Heringer“ sugebėjo panaudoti medžiagą 
šiuolaikiškai, parodę dumblo grožį ir išryškinda-
mi geriausias jo savybes, o ne tik traktuodami jį 
kaip pigesnę plytų versiją. Naudojant konkrečią 
purvo techniką, vadinamą luitu, nereikia klojinių. 
Taip pat lengva  kurti išlenktas sienas, kaip ir 
tiesias. Skirtingai nuo kitų tos zonos pastatų 
stačiakampio plano, „Anandaloy“ pastatas 
išsiskiria apskritomis formomis ir žaismingai 
vingiuoja aplink savo vidinę struktūrą. 
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Per pastarąjį dešimtmetį architektūra 
nuėjo ilgą kelią į tvarumą, o moderniausi 
darbai dar praplėtė tvarumo ribas.
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„SHILDA“ VYNO DEGUSTACIJŲ 
KOMPLEKSAS KOCHETIJOJE, DŽORDŽIJA
„Shilda“ vyninė yra pavyzdys kalbant apie drau-
gišką santykį su gamta. Vyno darykla sunkiai 
pastebima kraštovaizdyje dėl prisitaikymo prie 
gamtos. „Shilda“ įkurta vynuogyne, atviroje, sau-
lės kaitinamoje vietovėje, kur yra labai sausa. 

Norint optimizuoti pastato vėsinimą, panaudo-
tas gruntas, kad sumažintų vidinę temperatūrą 
patalpose, kur vynas laikomas, patiekiamas ir 
degustuojamas, o pagrindinis fasadas nukreip-
tas į šiaurę, kad išvengtų tiesioginių saulės 
spindulių. 

Kompleksas yra Kochetijoje – šalies vyno ga-
mybos regione. Tai vyno šventė – nuo derliaus 
nuėmimo iki vartojimo. Statinių konstrukciją su-
daro plieninės sijos su betoniniu pagrindu. Plie-
ninių sijų atstumas ir gylis prisitaiko prie dirvo-
žemio ir vynuogyno užstatymo. 2,5 metro pločio 
takai tarp vynuogyno eilių driekiasi ant pastato 
konstrukcijos, lyg bėga per banguojantį lenktų 
sijų stogą, jie yra išreikšti ir statinio viduje. Šis 
konstrukcinis sprendimas pabrėžia idėją įterpti 
pastatą į vynuogynų kraštovaizdį. Forma apgal-
votai atkartoja vietovės landšaftą – pastatas 
kraštovaizdyje iškyla lyg 3 kalvos. Jis skirtas 3 
pagrindinėms funkcijoms: vynui degustuoti, 
vynui saugoti ir edukacijoms apie vyną.
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Atstovas Lietuvoje 
UAB „Argilla“  
www.argilla.lt 
Eigulių g. 2, Vilnius 
Tel. +37060812224

INAXTILE – JAPONIŠKŲ PLYTELIŲ PASAULIS  

Plati INAX prekės ženklo plytelių kolekcija siūlo tradicinius, 
klasikinius dizainus, kuriuose išnaudojami autentiški japonų 
stiliai, taip pat modernias, stilingas plyteles. Kiekviena 
mūsų plytelė yra sukurta kruopščiai ir dėmesingai detalėms, 
remiantis plytelių technologija, kurią nuolat kūrėme ir 
tobuliname nuo 1924 metų. Šis japoniškų plytelių prekės 
ženklas siūlo rafinuotą techniką ir nepriekaištingą kokybę 
bei padeda klientams sukurti aukštos kokybės erdves, 

kurios skamba jas matančių žmonių širdyse. 

INAXTILE plytelės sukuria gilų ir tylų dizainą
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Gamintojas: “Nordisk Profil” – “Woodfac” sitema. Fotografas: Jacob Due 

Purso Building Systems  |  Savanorių pr. 178F, Vilnius  |   Purso Building Systems  |  Savanorių pr. 178F, Vilnius  |   
Tel.: +370 605 79 006  |  egidijus.bunikis@purso.comTel.: +370 605 79 006  |  egidijus.bunikis@purso.com

www.purso.com www.purso.com 

“Purso” sistemos: P50L, LK78X, LK100eco, NAPSU.  

ALIUMINIO – STIKLO  
FASADINIŲ SISTEMŲ SINERGIJA  
SU MEDŽIU, LEIDŽIA UŽTIKRINTI  

MODERNAUS  
NAMO KOKYBIŠKĄ DNR

ALIUMINIO – STIKLO  
FASADINIŲ SISTEMŲ SINERGIJA  
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MODERNAUS  
NAMO KOKYBIŠKĄ DNR
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MODERNAUS 
NAMO KOKYBĖS 
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Namai yra daugiau nei namo sienos, 
langai ir stogas, daugiau nei ply-
tos ar mediena. Kiekvienas nori-
me namų kaip saugios tvirtovės ir 

jaukios užuovėjos, kuri traukia sugrįžti iš 
bet kurios pasaulio vietos. Kiekvienas nu-
sipelnėme gero namo – suplanuoto taip 
apgalvotai, kad jo patogumas kasdien 
džiugintų maksimaliomis galimybėmis, 
pastatyto taip rūpestingai, kad jo koky-
bė daug metų išliktų nepriekaištinga, o 
dizainas nesenstantis. Taip pat svarbu, 
kad pasirinkta namui statyti vieta nenu-
viltų ir metams bėgant nekeltų problemų. 
Šiuolaikinės architektūros namas yra ne-
atsiejamas ir nuo technologijų pažangos 
bei buities inovacijų – jos taip pat turi būti 
ne tik patogiai suplanuotos, bet ir sude-
rintos bei lengvai valdomos.

Kaip suplanuoti, pasistatyti ir įsirengti modernų 
kokybišką namą? Nuo ko reikia pradėti? Ką būtina 
išmanyti? Kokių sprendimų svarbu nepamiršti: kas 
reikalinga, kas būtina ir kas tiesiog privalo būti šiuo-
laikiniuose kokybiškuose namuose, o ko vengti? Ar 
įmanoma turėti aukščiausios kokybės namą, ne-
viršijant protingų finansinių galimybių, metų metus 
nevargstant dėl statybų broko ar planavimo spragų 
ir nebijant namo išlaikymo išlaidų? 

Naujasis STRUCTUM projektas – „Modernaus namo 
kokybės DNR“ – tai kokybiškos statybos ląstelės 
branduolyje užkoduota genetinė informacija, kuri 
turi būti specialistų „atkoduota“ ir perduodama 
kitoms „ląstelėms“ – naujų namų statytojams. Šio 
projekto straipsnių ciklas ves ilgu keliu nuo pir-
mosios minties apie nuosavą namą, nuo jo vizijos 
nugludinimo, tik jam tinkamos ir nulemtos vietos 
pasirinkimo, per klaidžius projektavimo ir statybos 
takus iki plačių vidaus įrengimo galimybių ir interjero 
dizaino kūrimo. 

Šios „ląstelės branduolio“ misijos STRUCTUM pro-
jekte sutiko imtis architektas Tomas Lapė, kuris, 
dalyvaudamas straipsnių cikle, dalinasi žiniomis, 
paaiškindamas svarbiausius veiksmus bei sprendi-
mus, panorus pasistatyti modernų kokybišką namą. 

AUTORIUS: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė



N amus išsirenkame akimis: šitas namas gražus, o tas nepatinka. 
Pirminį sprendimą lemia estetinis vaizdas, kuris atliepia mūsų 
išsiugdytam grožio supratimui ir „vidiniams“ namams. Iš pirmo 
žvilgsnio akį patraukia namo forma ir fasado apdaila. Tik vėliau 

pažįstame ir įvertiname namo „charakterį“. 
Kaip pasirinkti kokybišką statomo namo fasadą? Kas tai lemia – ar 
„noriu“ ir „man gražu“, ar objektyvios priežastys, kurių paisyti yra 
svarbiau nei namo statytojo norų? Kokias funkcijas fasadas atlieka, 
išskyrus estetinę? Į ką reikia atkreipti dėmesį besirenkantiesiems 
tvarumą? O gal nėra skirtumo, ką rinktis, nes šiuolaikinės technologijos 
vis tiek užtikrins energinį namo efektyvumą ir šilumos izoliaciją, tad 
svarbiausia – grožis? 

KOKYBIŠKO FASADO  
PAIEŠKŲ TRIKAMPIS:  
estetika, kaina, tvarumas

Architektas Tomas Lapė
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ESTETIKA – UŽKODUOTAS PRANEŠIMAS 
Architektas Tomas Lapė sako, kad renkantis 
projektuojamo namo fasadą sprendimas suka-
si tarp trijų svarbiausių aspektų, tai – estetika, 
kaina ir tvarumas. Šie aspektai ne vienodi, bet 
glaudžiai susiję, lyg būtų sujungti viename rate, 
ir dažniausiai nė vienas nelaimi.

„Estetinis namo vaizdas – tai sumanymo išraiš-
ka, tarsi užkoduotas pranešimas. Fasadas nėra 
tik fizinė riba tarp lauko ir vidaus – savo išore 
namas „kalba“: aš esu sunkus arba lengvas, 
aš esu šios aplinkos dalis arba kontrastas šiai 
aplinkai. Fasadas – tai pasirinkta išreikšti min-
tis“, – teigia T. Lapė.

Architektas pabrėžia kiekvieno žmogaus ryšį su 
jo pasirinkta vieta namams kurti ir su bendruo-
mene, nes, pasak jo, mes ir mūsų namai esame 
visumos dalis, tad mūsų namas gali arba derėti 
prie tos visumos, arba būti „rėkianti mūsų ego 
išraiška“.

T. Lapė primena, kad namo kaip produkto kūri-
mas yra procesas, kuris iki galutinio rezultato 
neišvengiamai pereina tam tikrus paieškų 
etapus, bendradarbiaujant architektui ir namo 
statytojui. 

„Estetinis namo vaizdas – tai 
sumanymo išraiška, tarsi užkoduotas 

pranešimas. Fasadas nėra tik fizinė 
riba tarp lauko ir vidaus – savo išore 

namas „kalba“: aš esu sunkus arba 
lengvas, aš esu šios aplinkos dalis 

arba kontrastas šiai aplinkai. Fasadas 
– tai pasirinkta išreikšti mintis.“

TOMAS LAPĖ 

FORMA IR VIETA – STIPRIOS KORTOS
Projektuojamo namo forma, pasirinkta jo sta-
tybos vieta, aplinka ir statytojo estetinis skonis 
persipina ir lemia fasado apdailos pasirinkimo 
argumentus. Svarbi namo konfigūracija, jo tūris. 
Šiuolaikinio namo formą, kaip sako architektas, 
nulemia jame suplanuotos erdvės ir jų ryšiai pa-
gal savininkų gyvenimo būdą ir namuose atlie-
kamas veiklas. Be to, pastatas orientuojamas į 
pasirinktą prioritetą – į saulę, į gatvę, į vaizdus 
už lango ir pan. 

Visa tai kartu sukuria namo formą, kuri, pasak 
architekto, stipriai koreguoja galimą fasado 
apdailos pasirinkimą: jeigu namas suprojektuo-
jamas sudėtingų, lenktų formų, pasirinkus kai 
kurias apdailos medžiagas bus lengviau reali-
zuoti sprendinius, o kai kurios medžiagos visai 
nepasiduos įmantrioms formoms arba jas bus 
sunku pritaikyti. Apdailos medžiagų pasirinkimą 
gali koreguoti fasado konstrukcija, nes kiekvie-
nai medžiagai panaudoti reikalingas tam tikras 
technologinis procesas, kuris arba pavyksta 
labai organiškai, arba nepavyks. 

Tarp stiprių kriterijų, kurie turi įtakos apdailos 
pasirinkimui, yra namo vieta, pradedant nuo 
klimato sąlygų iki aplinkos. Stiprios kortos, 
lemiančios objektyvias apisprendimo priežas-
tis, – saulės pozicija, vėjas, judrus kelias ar kiti 
dalykai. Svarbu, ar namas statomas mieste, ar 
miške, ar vėjuotame pajūryje, ar saugomoje 
teritorijoje, kurioje nustatyti apribojimai ir rei-
kalavimai estetikai bei medžiagoms. Tai susiję 
ir su namo fasado spalvos pasirinkimu: ar jis 
bus ryškiai matomas aplinkoje, ar, atvirkščiai – 
nematomas, „paslėptas“ miške arba panašus į 
aplinkinius namus mieste.
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„Statytojui tenka rinktis – ar 
demonstruoti savo asmeninį 

ego, ar jis tikrai gerai jausis savo 
bendruomenėje? Nes žmogus, susipykęs 

su savo aplinka, nesiderinantis prie 
jos, vargiai gali būti savo namuose 

laimingas, ramus ir patenkintas. 
Namai turi būti ramybės vieta.“

TOMAS LAPĖ 

KAINA – SVARUS ARGUMENTAS 
Objektyviai atsirinkti galimi fasado apdailos 
variantai įvertinami antru pagrindiniu aspektu 
– pagal apdailos medžiagų ir jų įrengimo kainą. 
Pasak architekto, kaina yra svarus argumentas 
renkantis fasado apdailą ir veikia kaip draus-
minantis kriterijus, bet estetika visada šalia ir 
toliau daro įtaką sprendimui. 

Architektų praktikoje pasitaiko, kad namo sta-
tytojas be kompromisų akcentuoja savo kon-
krečius estetinius lūkesčius ir, nepaisydamas 
kainos ir kitų argumentų, pasirenka konkretų 
estetinį sprendimą, nes toks namo fasadas 
jam patinka, pavyzdžiui, žmogus nori pasistatyti 
ekstravagantišką medžiotojo namą akmeniniu 
fasadu miesto gatvėje, medinių namų kvartale.

„Statytojui tenka rinktis – ar demonstruoti savo 
asmeninį ego, ar jis tikrai gerai jausis savo ben-
druomenėje? Nes žmogus, susipykęs su savo 
aplinka, nesiderinantis prie jos, vargiai gali būti 
savo namuose laimingas, ramus ir patenkintas. 
Namai turi būti ramybės vieta“, – sako T. Lapė. 

Jo teigimu, svarbu, kad statytojas ekstravagan-
tišką sprendimą priimtų sąmoningai, dar pro-
jektuojant namą ir diskutuojant: gerai apgalvo-

tas pasirinkimas ateityje nevers jo gailėtis ar 
jaustis nejaukiai. 

Architektas sako, kad nė viena prabangi ir 
brangi medžiaga pati nereiškia ekstravaganci-
jos – tai sukuria sprendimų kompleksas. Jeigu 
namo išorės apdailos medžiaga pasirinkta 
prabangi, bet jis dera prie aplinkos, prie kitų 
namų – tai geras pasirinkimas.

T. Lapės įsitikinimu, brangesni fasadai, reika-
laujantys didesnių investicijų, dažnai susiję 
su tvarumu, yra ilgalaikiškesni. O pasirinkus 
pigiausias medžiagas ir sprendimus gali nu-
kentėti kokybė ir vėliau atsirasti problemų dėl 
fasado eksploatavimo. 
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TVARUMAS – NE TIK MEDŽIAGOS
Trečiasis esminis fasado pasirinkimo aspektas 
– jo ilgaamžiškumas. Tvarumas tampa vis sti-
presnis argumentas renkantis fasado apdailos 
medžiagas. Tai susiję ne tik su medžiagų kilme 
ir jų gamybos būdu, bet ir su ilgalaike eksplo-
atacija. Pasak architekto, fasado apdailos 
medžiagos, bėgant laikui, keičiasi: daug jų yra 
vienokios būdamos naujos, o kitokios – po kurio 
laiko: pasikeičia jų spalva, namo estetika ir net-
gi fasado techniniai parametrai. Tad svarbus 
medžiagų pasirinkimo kriterijus – ar jų techni-
niai parametrai nepablogės per visą naudojimo 
laiką, ar išliks tos pačios savybės, ar bus lengva 
ir nebrangu šią medžiagą atnaujinti? 

Skirtingai vertinamos fasado apdailos medžia-
gos – stiklas, mediena, betonas, akmens danga 
ir kt. – turi savų privalumų. Stiklas anksčiau buvo 
tik langas, o dabar tai gali būti fasadas. Šiuo-
laikinėje architektūroje fasadas ne visada yra 
riba tarp vidaus ir lauko. Atvirkščiai – didžiulės 
vitrinos, fasadinės langų sistemos sukurtos 
taip, kad gali išnykti vizualinė riba tarp vidaus 
ir lauko, kad būtų praplečiama namo vidaus 
erdvė, vizualiai prijungiant išorės erdvę. 

Visos šiuolaikinės apdailos medžiagos ir jų nau-
dojimo technologijos sukurtos taip, kad būtų 
ilgalaikės, atsparios tiek klimato, tiek mechani-
niam ar net cheminiam poveikiui. 

Tačiau projektuojant kokybišką namo fasadą, 
atskirai nevertinamos tik apdailos medžiagos 
– kuriama fasado konstrukcija, kuriai „patikėta“ 
funkcija – užtikrinti energinį namo efektyvumą.

„Lietuvoje naudojamos sienų  
apšiltinimo technologijos pažangiausios, 

medžiagos – moderniausios, langų 
stiklo paketai šilčiausi, langai ir durys 

– sandariausi. Be to, Lietuva skuba 
įteisinti aukščiausius energinius 

reikalavimus statiniams. Dėl to rinka turi 
padaryti labai didelį kokybinį šuolį, tai 
kelia kainas ir už visa tai turi sumokėti 

būtent privačių namų statytojai.“

TOMAS LAPĖ 

SIENOS „SUMUŠTINIS“
Pasak T. Lapės, dažniausiai įrengiama jau pa-
siteisinusi ir pažangi trisluoksnė namo sienos 
konstrukcija. Lietuvos klimato zonoje per metus 
temperatūra gali svyruoti nuo + 30 iki -30 °C, taip 
pat labai ryškūs sezonai, dažni atodrėkiai žiemą, 
didelė oro drėgmė. Namo sienos konstrukcija 
per metus patiria daugiausia kiek įmanoma 
svyravimo ciklų: vasarą ji turi apsaugoti nuo 
karščio, žiemą – nuo šalčio, o pavasarį ir rudenį 
– nuo didelės drėgmės.

Tokios klimato sąlygos lėmė, kad pasaulyje su-
kurtos pažangiausios statybinės medžiagos ir 
technologijos iš karto atsiranda ir naudojamos 
mūsų šalies statybų rinkoje. 

„Lietuvoje naudojamos sienų apšiltinimo tech-
nologijos pažangiausios, medžiagos – moder-
niausios, langų stiklo paketai šilčiausi, langai 
ir durys – sandariausi. Be to, Lietuva skuba 

įteisinti aukščiausius energinius reikalavimus 
statiniams. Dėl to rinka turi padaryti labai didelį 
kokybinį šuolį, tai kelia kainas ir už visa tai turi 
sumokėti būtent privačių namų statytojai“, – 
sako T. Lapė.

Atsižvelgiant į klimato sąlygas, Lietuvos statybų 
rinkoje įsitvirtino vadinamoji trisluoksnė sienos 
konstrukcija. Dažniausiai tai – vėdinamas fasa-
das su oro tarpu: namo sienos konstruktyvas 
statomas iš plytų, betono arba medienos, ant 
jo išorės klojamas antrasis sluoksnis – šiltinimo 
medžiaga: vata, putos ar kt. Trečiasis sienos 
sluoksnis – fasado apdailos medžiaga: medie-
na, skarda, plokštė, plytelės ir t. t. 

Taip sukuriamas energiškai efektyvus trisluoks-
nis namo sienos „sumuštinis“. Ši fasado kons-
trukcijos įrengimo technologija naudojama 
pasirinkus bet kokią norimą fasado apdailą.
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NEILGALAIKIAI SPRENDIMAI 
Pasak T. Lapės, rinkoje yra buvę bandymų vie-
naip ar kitaip supaprastinti ir atpiginti sienos 
„sumuštinio“ statybinę technologiją, bet nė vie-
na nauja nišinė technologija neišpopuliarėjo. 
Tačiau nuo seno rinkoje yra įsitvirtinusi pigesnė 
dvisluoksnė sienos įrengimo technologija: ant 
mūro konstruktyvo klojamas šiltinimo medžia-
gos sluoksnis, ant jo – armavimo tinklelis, tada 
siena tinkuojama ir namas nudažomas pasirink-
ta spalva. Ši technologija naudojama šiltinant 
daugybę namų, tai vienas pigiausių sprendimų 
ir gana estetiškas. 

Bet patirtis parodė, kad dvisluoksnė sienos 
technologija nėra ilgalaikis sprendimas. Pasak 
architekto, dėl aplinkos poveikio sienos tinkas, 
bėgant laikui, gali sutrūkinėti, per įtrūkimus 
patekęs vanduo kaupiasi, žiemą užšąla ir ardo 
fasado apšiltinimo sluoksnį. Jau po dešimties 
metų gali tekti ardyti pažeistą namo fasado ap-
dailą, glaistyti ir tinkuoti iš naujo – realiai tai ka-
pitalinis fasado atnaujinimas. Bėgant metams, 
problemos didėja ir tankėja. 

Pasak T. Lapės, dvisluoksnio fasado tvarumo 
ir ilgaamžiškumo sunku tikėtis. Kaip aiškina ar-
chitektas, trisluoksnėje sienos konstrukcijoje 
antrąjį jos sluoksnį – šiltinimo medžiagą apsau-
go trečiasis, išorinis sluoksnis – apdailos me-
džiaga. Tai užtikrina ne tik estetiką, bet ir fasado 
„sumuštinio“ atsparumą išorės poveikiui. 

Bet dvisluoksnė tinkuota namo sienos kons-
trukcija neturi trečiojo sluoksnio – apdailos 
medžiagos, kuri apsaugotų šiltinimo medžiagą 
nuo atmosferos poveikio ir mechaninio pažei-
dimo, nes tinkas yra nepakankama apsauga. 
Bet dvisluoksnio fasado technologija nuolat 
tobulinama, gamintojai modernizuoja fasado 
tinkus, dažus ir kitas medžiagas, kurios pailgina 
fasado gyvavimo laiką ir palengvina jo priežiūrą. 
T. Lapė sako, kad vertinant pagal tris esminius 
aspektus dvisluoksnės fasado technologijos 
pasirinkimą nusveria maža kaina ir estetika, bet 
ne tvarumas. Mažesnės tinkuoto fasado įrengi-
mo sąnaudos vilioja statytojus, kurie skaičiuoja 
pradines investicijas, bet neįvertina galimų 
išlaidų sienos eksploatacijai ir fasado atnauji-
nimui ateityje. 

„Kiekvienas, net ir itin modernus, 
išskirtinių medžiagų, technologijų ir 

stiliaus namas turi įkūnyti pagarbą 
tai vietai, kurioje jis yra, prie jos 

derėti. Architektūra linkusi gerbti 
aplinką, ją suprasti ir prisitaikyti, o 

prireikus keisti tos aplinkos kokybę, 
renkasi tai daryti ne ekstravagancija, 

o tiesiog gera kokybe.“

TOMAS LAPĖ 

Architekto manymu, Lietuvos klimato sąlygo-
mis namo fasadams reikia naudoti ilgalaikius 
sprendimus. Projektuojant namą, įvertinus es-
minius objektyvius kriterijus, turi būti pasirinkta 
tokia fasado konstrukcija ir technologija, kad 
ji nekeltų rūpesčių daugybę metų, o pasirinkti 
estetiniai sprendimai džiugintų ne tik šeiminin-
ko, bet ir aplinkinių akis.

„Kiekvienas, net ir itin modernus, išskirtinių me-
džiagų, technologijų ir stiliaus namas turi įkūnyti 
pagarbą tai vietai, kurioje jis yra, prie jos derėti. 
Architektūra linkusi gerbti aplinką, ją suprasti 
ir prisitaikyti, o prireikus keisti tos aplinkos 
kokybę, renkasi tai daryti ne ekstravagancija, 
o tiesiog gera kokybe“, – pabrėžia architektas 
T. Lapė.

Nuotr.: Tomas Lapė 
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Fasado žaliuzės sukuria pavėsį, 
puošia ir saugo namą

Kuriantiems tvarius namus, kurie yra natūraliai šilti žiemą ir natūraliai 
vėsūs vasarą, nereikia gyventi už aklinų sienų. Nors būtent per didelius 
langus vasarą į patalpas patenka daugiausia kaitros, elegantiškas ir mo-
dernus sprendimas – fasado žaliuzės – leidžia reguliuoti saulės spindulių 
kiekį, jų sklaidos kampą ir neužblokuojant dienos šviesos srauto, suma-
žinti patalpų temperatūrą. Nustačius pageidaujamą šviesos kiekį, saulės 
kaitra nepatenka į vidų, nes spindulys atsimuša į žaliuzes. Išmaniai kuria-
ma natūrali vėsa sumažina vėsinimo kaštus karštuoju metų laiku, leidžia 
patalpose mėgautis natūralia dienos šviesa ir jaustis komfortiškai. 
UAB „Fasadega“, oficialus Lenkijos saulės kontrolės produktų gaminto-
jos „PORTOS“ atstovas, siūlo aukščiausių kokybės standartų gaminius ir 
efektyviausius sprendimus, projektuojant, montuojant bei prižiūrint fasa-
do žaliuzes. 
Kaip sako šios įmonės direktorius Dovydas Urvakis, fasado žaliuzės 
daugiausiai skirtos pastatams su dideliais įstiklinimo plotais: „Kruopš-
čiai parinktos fasado žaliuzės kartu su tinkama apšvietimo ir oro kon-
dicionavimo sistemomis padeda mažinti išlaidas energijai, optimizuoja 
jos suvartojimą bei prisideda prie aplinkos gerinimo. Tai yra papildoma 
saugumo nuo įsibrovėlių priemonė, be to, veiksmingai sumažina aplinkos 
triukšmą.“ 
Fasado žaliuzės yra puikus produktas ne tik siekiantiems išlaikyti šilumi-
nius pastato parametrus ir vertinantiems pasyvaus vėsinimo privalumus, 
bet ir modernus sprendimas ieškant išskirtinio dizaino elementų, kurie 
pakeičia bet kurio pastato fasado vaizdą ir jo charakterį. Svarbu šio pro-
dukto universalumas ir pritaikymas bet kokios paskirties objekte, estetika 
bei patrauklumas, suteikiantis visišką kūrybinę laisvę. Energiją taupančias 
žaliuzes lengva integruoti į beveik bet kokį fasadą. Pakildamos jos gali 
pasislėpti po fasadu į specialiai tam suformuotą nišą. 
Visų tipų fasadinės žaliuzės gali būti valdomos automatizuotai: sujungtos 
su išmaniąja namų valdymo sistema, jos gali pakilti ir nusileisti priklauso-
mai nuo saulės aktyvumo. 
Taip pat „Fasadega“ projektuoja, gamina ir montuoja aukščiausios koky-
bės aliuminio fasadų, langų, vitrinų ir durų konstrukcijas, įgyvendindama 
tiek standartinius, tiek ir individualius projektus. „Aliuminio ir stiklo fa-
sadų konstrukcijos architektūroje – praktiškas ir ilgalaikis sprendimas. 
Šios fasado sistemos suteikia architektams ir projektuotojams neribotą 
kūrybinę laisvę. Aliuminio fasadai sukuria puikų estetinį vaizdą, užtikrina 
pastato patvarumą, maksimalią dienos šviesą ir puikią šiluminę varžą, bet 
būtina rinktis tik kokybiškus gaminius“, - sako įmonės vadovas. 

UAB „Fasadega“ vizijas ir projektus gali paversti realybe, o jos gaminių ko-
kybė atitinka aukščiausius standartus. Įmonė užtikrina visą proceso eigą – 
nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo, teikia visapusišką techninę priežiūrą 
ir garantinį aptarnavimą. Aliuminio ir stiklo konstrukcijoms gaminti nau-
dojamos Europos gamintojų profilių sistemos. Siekiant pagaminti tiksliai 
pagal pateiktus brėžinius, sėkmę užtikrina modernios pjovimo staklės ir 
kiti įrenginiai, leidžiantys užtikrinti kokybę ir naudoti inovatyvius techno-
loginius procesus. 
Pasak įmonės vadovo, unikaliuose projektuose sukuriamos netipinės 
formos suteikia įmonės komandai galimybę ne tik pademonstruoti kom-
petencijas, bet ir įgyti naujos patirties, pritaikant inovatyvius sprendimus. 
„Galime bet kurią viziją paversti projektu, pagaminti bet kokią unikalių for-
mų konstrukciją, kokios nėra niekur kitur, ir įgyvendinti kiekvieną išskirtinį 
sumanymą“, – sako įmonės vadovas.

www.fasadega.eu  |  info@fasadega.eu  |  
+370 648 81282  
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Šiuolaikinis fasadas yra novatoriškas, konstruktyvus ir pagrįstas estetiškai įmantriais 
sprendimais. Laisvos formos geometrija, subtilios stiklo konstrukcijos su unikaliomis 

savybėmis, kurios pagerina vidinį namo komfortą, ir kiti tvaraus fasado dizaino sprendimai 
kuria naują architektūros veidą ir vis dažniau pritaikomi individualiuose namuose. 

Perregima namų erdvė: gamtos vaizdų ir 
natūralios šviesos derinys tampa kasdienybe 

Per pastarąjį dešimtmetį pasaulyje buvo 
padaryta sparti pažanga atnaujinant fa-
sadus ir prisidedant prie tvarių pastatų 
eksploatacijos. Įkvėpimas ir rezultatai, at-
sirandantys dėl sėkmingo didelio masto 
projektų įgyvendinimo, skatina architek-
tus taikyti moderniai tvaraus fasado idė-
jas ir mažesniuose projektuose. „Reyna-
ers“ direktorius Linas Kėvelaitis patvirtina, 
kad įspūdingiems verslo paskirties objek-
tams naudojami stiklo fasadai vis dažniau 
naudojami ir individualiuose namuose.
„Moderniuose namuose naudojami sti-
klo fasadai stebina ir išvaizda, ir savybė-
mis. Dažniausiai dėmesį iš toli patraukia 
įspūdingas statinio aukštis ar forma, bet iš 
arti labiausiai į akis krinta jo fasadas. Pas-
tatų fasadai išsiskiria ir funkcionalumu, ir 
estetika. Ne mažiau svarbu yra ir tai, kaip 
pastato išorės apdaila gali pagerinti ši-
lumos, garso, vandens izoliacijos ir kitas 
savybes, sutaupyti energijos, saugoti nuo 
perkaitimo ir prisidėti prie pastato tvaru-
mo. Fasadas ne tik suteikia statiniui išskir-
tinę išvaizdą, bet ir užtikrina ilgalaikę jo 
apsaugą nuo neigiamų aplinkos veiksnių. 
Be to, aliuminio konstrukcijos nustebina 
tvariems statybos sprendimams pasirink-
tu pakartotiniu stiklo panaudojimu ir gali-
mybėmis“, – sako L. Kėvelaitis. 

DIZAINAS. Stiklo fasaduose dera beri-
bės dizaino galimybės su geriausiomis 
savo klasėje termoizoliacinėmis savybė-
mis. Stiklas žymiai didina komfortą ir su-
teikia elegancijos pojūtį.

PUIKI INVESTICIJA. Puikios šiluminės 
savybės ir sandarumas. Gerokai sumaži-
na šildymo išlaidas ir yra naudojami pasy-

viuose namuose. Stiklo fasadai gaminami 
iš ypač kokybiškų ir brangių medžiagų, 
todėl tenkina ar net lenkia A++ langų 
standarto reikalavimus. Be to, nedauge-
lis pagalvoja, kad sumontuojant fasadinę 
aliuminio konstrukciją gaunamas kelių 
dalių derinys už tą pačią kainą – lauko ap-
daila, siena ir vidinė apdaila. 

NERIBOTOS GALIMYBĖS. Stiklo fasa-
dai tinka įvairiems architektūros stiliams. 
Tai labai svarbu, kai tenka įgyvendinti ori-
ginaliausius architektų sumanymus. Su 
fasadine sistema galima išspręsti aklinas 
dalis – žvelgiant į stiklo fasadą iš tolo ar 
kampu, matomas vien tik stiklas. Galima 
rinktis struktūrinius ar pusiau struktūri-
nius fasadus, t. y. kai iš lauko pusės ant sti-
klo paketo gali būti dedama apdaila arba 
stiklo paketai, tarpusavyje sandarinami tik 
fasadiniu hermetiku. 

SIAURESNI PROFILIAI. Tai – išskirtinė 
ypatybė. Dėl siauresnių profilių daugiau 
vietos lieka stiklui, pagerėja patalpų ap-
švietimas, atsiranda galimybė taikyti įvai-
resnius architektūros sprendimus. Pats 
populiariausias sprendimas – vos 5 cm 
pločio siekiantis vertikalus statramstis. 
Yra sprendimų net ir su siauresniais sta-
tramsčiais. 

BEGALINIS VAIZDAS. Suteikiamas po-
jūtis, kai namų erdvė susilieja su natūralia 
gamta, o ši ypatybė jau seniai tapusi dau-
gelio namų statytojų siekiamybe. 

FUNKCIONALUMAS. Nepaprastas 
jausmas užplūsta geriant kavą atvirame 
ore, bet neišėjus iš savo namų. Manote, 
kad tai bus įmanoma tik ateityje? Stiklo 

fasadai jau dabar mums suteikia panašią 
galimybę. Stiklo fasadų galimybės išties di-
delės. Užsinorėjus galima atverti ne tik tam 
tikrą dalį, bet ir visą sistemų kampą ir šitaip 
panaikinti ribą tarp namų ir laiko erdvės. 

Daugiau nei penkis dešimtmečius veikianti 
viena didžiausių Europoje aliuminio langų, 
durų bei aliuminio fasadų gamintoja „Rey-
naers Aluminium“ rinkai siūlo modernias ir 
tvarias aliuminio ir stiklo sistemas. Šios siste-
mos nevaržo architektų kūrybiškumo ir lei-
džia už prieinamą kainą suderinti eleganciją 
ir komfortą.

UAB „REYNAERS ALUMINIUM“
KĘSTUČIO G. 47/4, LT-08124 VILNIUS

TEL. + 370 5 249 7755
MOB. + 370 686 64 545
INFO@REYNAERS.LT

WWW.REYNAERS.COM



„BAUMIT“ NAUJOS KARTOS IZOLIACINĖS 
SISTEMOS IR SPRENDINIAI: „AUSTROTHERM 

RESULUTION®“ FASADŲ IZOLIAVIMO PLOKŠTĖS SU 
PAPILDOMA 3MM STORIO „EPS PLUS“ DANGA

Plačias fasado apipavidalinimo ir izoliavimo sąlygas ir neregėtas struktūrų 
sukūrimo galimybes atveria rinkoje neseniai pasirodžiusios gamintojo 

„Baumit Austrotherm Resulution®“ fasadų izoliavimo plokštės su „EPS plus“ 
danga, pritaikytos bet kokio tipo objektams. 

Universalaus panaudojimo ir labai puikių sa-
vybių termoizoliacinės kietos „Resol“ putos 
uždaromis poromis, su „Austrotherm® PLUS“ 
danga. Tai labai veiksminga termoizoliacinė 
medžiaga, optimaliai tinkanti naudoti tada, 
kai reikia taupyti vietą. Tinka izoliuoti fasadus, 
naudojant kartu su kitais termoizoliaciniais ir 
jungiamosios sistemos elementais. Plokštės yra 
ypač plonos, todėl izoliuojant taupoma erdvė.
Fasadų izoliavimo plokštės su papildoma 3 mm 
storio „EPS plus“ danga – tai vienas geriausių 
sprendimų naujo namo statybai ir seno renova-

APIE „BAUMIT“
Bendrovė „Baumit“ – tai daugiau nei 100 metų patirtį turinti statybinių medžiagų gamintoja, įsikūrusi 
Austrijoje ir turinti daugiau kaip 50 gamyklų Europoje bei filialų beveik visose Vidurio, Pietų ir Rytų 
Europos valstybėse. Vienas tokių – „Baumit“ Lietuvoje savo veiklą plėtoja jau daugiau nei dešimtmetį. 
Atstovybė siūlo statybinius mišinius, tinkus, dažus ir aštuonias fasadų šiltinimo bei sanavimo sistemas  
(jos turi ETA, o senų pastatų sanavimo sistemos – ir WTA sisteminius sertifikatus).

cijai. Visos sudedamosios šios izoliacinės sistemos 
medžiagos yra laidžios garams, todėl leidžia 
sienoms kvėpuoti. Tai padeda sukurti optimalias 
gyvenimo sąlygas tiek žiemą, tiek vasarą. Mikro-
poros užtikrina aukštą laidumą vandens garams, 
todėl jų perteklius gali lengvai prasiskverbti į 
namo išorę.
Montuojant šią sistemą darbas einasi greitai ir 
lengvai, nes ji difuzinė (atvira) sistema, dėl to 
sienos greičiau džiūsta ir tai sutrumpina statybos 
laiką, o ateityje padeda išvengti drėgmės sukelia-
mos žalos. Be to, ji 40 proc. efektyvesnė nei EPS F. 



Išskirtiniam fasadui –  
išskirtinė medžio deginimo technologija

Namo fasadas – svarbiausia namo dalis ir jo vizitinė kortelė.  
Kiekvienas norime savo namo eksterjerą matyti estetišką, išskirtinį, 

unikalų, taip pat jis tiesiog privalo būti patvarus ir lengvai prižiūrimas.

Išskirtinis fasado dizainas, patvarumas ir lengva priežiūra yra 
pagrindiniai degintos medienos privalumai. Siūlome ne tik ko-
kybišką medį, bet ir ilgaamžį medienos apdirbimo sprendimą, 
pasitelkiant japonišką deginimo technologiją „SHOU SUGI BAN“. 
Jeigu Jūs siekiate sukurti ilgalaikę, originalią, natūralią ir pra-
bangią namo išvaizdą – japoniškos medžio deginimo techno-
logijos pasirinkimas būtent Jums. 

Mediena
Turime labai platų degintos medienos fasadams pa-
sirinkimą. Galime pasiūlyti įvairiausio profilio medienos 
gaminių. Degintos medienos fasado dailylentes gami-
name iš maumedžio, eglės ir pušies. Svarbus medienos 
aspektas yra jos apdorojimas ugnimi, kadangi būtent 
tai suteikia medžiui dar daugiau patvarumo, ilgaamžiš-
kumo ir atsparumo aplinkos poveikiui. Išskirtinio dizaino 
medieną galima naudoti ir eksterjere, ir interjere – ją 
gaminame terasoms ir tvoroms įrengti bei interjerui, ku-
riame siūlome integruoti degintos medienos elementus.

Technologija 
Įvaldėme nepaprastą šimtmečius naudojamą japo-
nišką medžio deginimo technologiją „SHOU SUGI BAN”. 
Apdorota mediena tampa ilgaamžiškesnė, tvirtesnė 
ir atsparesnė. Siekiant išgauti vientisą raštą, mediena 
deginama aukštoje temperatūroje, naudojant vienodo 
greičio automatines stakles. Vėliau medis vėsinamas, 
apdorojamas specialiais šepečiais, suteikiant sendi-
nimo efektą. Nuplovus, pašalinamos dulkės. Paskutinis 
etapas – tepimas natūraliu aliejumi, kuris suteikia me-
dienai papildomą apsaugą, išskirtinę spalvą ir išryškina 
medžio tekstūrą. Ši technologija sukuria unikalią apsau-
gą: medis tampa atsparus vabzdžiams, puvimui bei 
ugniai, o svarbiausia – gali tarnauti net iki 80 metų.

Priežiūra
Priklausomai nuo klimato sąlygų, mediena dengiama 
1–2 sluoksniais alyvos. Priklausomai nuo namo vietos ir 
krypties, rytinis ir pietinis fasadas atnaujinami kas 4–7 
metai, vakarinis ir šiaurinis - kas 8–14 metų.

MB Flaming Wood
www.flamingwood.eu

+370 679 69255
+370 670 07821

info@flamingwood.eu

Lengva  
priežiūra 

Rafinuotumas  
ir grožis

Aplinkos  
tausojimas

Tvirtumas ir  
ilgaamžiškumas| | |





Pastatų fasadai yra architektūros statinių vizitinės kortelės. Šiuolaikiniai fasadai,  
be reprezentatyviosios, atlieka ir ekologijos, tvarumo, apsauginę funkcijas. Fasado elementai 

montuojami dėl kelių pagrindinių priežasčių: siekiant sumažinti šiluminės energijos pralaidumą 
iš pastato vidaus į išorę ir stabdyti sienų eroziją. Fasadas įrengiamas siekiant ne tik apsaugoti 
pastatą, tačiau taip pat yra dekoruojamas. Ir tai nestebina: juk namų eksterjeras – kiekvienos 
šeimos vizitinė kortelė. Siekdama suderinti funkcionalumą ir dekoratyvų vizualinį vaizdą, UAB 

„Latoža projektai“ siūlo valcuojamą fasadą.

Valcuojamas fasadas – lengvas, ilgaamžis, 
sandarus ir išskirtinės kokybės

Valcuojama fasado danga mėgstama 
daugelio architektų, nes turi išties daug 
privalumų. Valcuojamas fasadas ypač 
sandarus ir atsparus vėjui, krituliams bei 
ekstremalioms oro sąlygoms.

Neįtikėtinas lankstumas ir universalu-
mas naudojant metalines stogo, fasadų 
ir apdailos dangas. Didžiulis dizaino pa-
sirinkimas, skardos lapų plotis keičiamas 
atsižvelgiant į sienos ir stogo plotį, langus 
ir stoglangius. Siaurėjantis, išlenktas, iš-
gaubtas ir įgaubtas – galimi patys įdo-
miausi ir sudėtingiausi sprendimai, kurie 
suteiks objektui ypatingo žavesio.

Ši fasadų sistema yra patraukli tuo, kad 
neturi jokių matomų varžtų, – išbaigta 
sistema. „Patikimumas ir išbaigtumas – 
pirmoji namo puošmena“, – tai vienas iš 
UAB „Latoža projektai“ specialistų ko-
mandos moto, todėl net ir patys sudėtin-
giausi projektai įgyvendinami preciziškai 
ir pateisina klientų lūkesčius. Nesvarbu, 
ar tai tradiciniai valcuojami stogai, ar fasa-
dai, komanda žino, kad jie bus namų vei-
du ilgus metus, todėl sistemas montuoja 
tik patyrę skardininkai. Be to, atitinka tva-
rumo reikalavimus – sistema ekonomiška 
dėl minimalaus medžiagų švaistymo. 

UAB „Latoža projektai“
Direktorius / CEO
Audrius Latoža

Mob. tel. + 370 607 86 687
Audrius@latoza.lt

www.latoza.lt
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Projekto autorių užkoduota žinutė 
Emanuelio Levino centre – „matyti, 
suprasti, grožėtis praeitimi ir būti 
dabartyje“
OBJEKTO PAVADINIMAS: (LSMU) Emanuelio Levino centras 

Adresas: Putvinskio g. 14, Kaunas 

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) 

Architektai: Arvydas Akelis, Grytė Akelienė (UAB „AG STUDIJA“) 

Energinio naudingumo klasė: B 

Aukštų skaičius: 2-3 

Statybų pradžia: 2019 m. 

Statybų pabaiga: 2021 m. 

Plotas: 1106,65 kv.m. 

Kauno išskirtinių ir istorine dvasia alsuojančių 
objektų žemėlapį papildė naujasis (LSMU) 
Emanuelio Levino centras, kuris yra atviras ne tik 
akademinei bendruomenei, bet ir miestiečiams. 

Naujasis centras laikomas viena šiuolaikiškiausių 
darbui, mokymuisi, kultūriniams renginiams skirtų 
erdvių ne tik Kaune.
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Projekto architektai Arvydas Akelis ir Grytė Ake-
lienė kartu su LSMU projektų vadovu Aidu įgyven-
dino naujojo ir senojo Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto E. Levino centro korpusų interjerus. 
Naujojo centro lankytojai, atvykę į mokslo, ino-
vacijų ir kultūros renginius, galės mėgautis ne tik 
kokybišku turiniu, bet ir unikaliomis bei komfortiš-
komis erdvėmis. Centras tampa x tūkst. kv. metrų 
socialine erdve, prisidedančia prie Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto, visuomenės, regiono 
ir valstybės pažangos ir skatinančia šiuolaikiškos 
visuomenės kūrybingumą ir individualumą. 

PRIKELTI NAUJAM GYVENIMUI 
IR SUTEIKTI NAUJĄ PRASMĘ

Įgyvendinant projektą ypatingas dėmesys skir-
tas seno ir naujo dermės suradimui, estetikai ir, 
žinoma, medžiagų ilgaamžiškumui, tikina projek-
to autorius architektas Arvydas Akelis. Be abejo-
nės, svarbiausia užduotis įgyvendinant projektą 
buvo suderinti užsakovo lūkesčius ir viziją bei 
architektūrinius sprendimus. 

„Užsakovo noras buvo amžių nuniokotą objek-
tą, tarp jų ir sovietinių, administracinių pastatų 
kompleksą, padaryti prestižiniu objektu miesto 
erdvėje ir suteikti visiškai kitokią estetinę ir funk-
cinę prasmę“, – sako architektas.  

Pastatų kompleksą sudaro du pastatai: 
paveldinis pastatas buvo pastatytas kaip 
gyvenamasis namas (archit. Vytautas Lands-
bergis-Žemkalnis), kuriame Respublikos 
laikotarpiu buvo įkurta Prancūzijos respubli-
kos pasiuntinybės kanceliarija. Tad, pasak 
A. Akelio, istorinėje, KPD registre esančioje 
komplekso dalyje buvo nuspręsta atgaivinti to 
meto dvasią ir suteikti muziejaus, dedikuoto 
filosofui Emanueliui Levinui, funkciją. Taip pat 
sovietų laikotarpio priestatas tapo studentų 
atstovybės patalpomis su mokslo pastatams 
būdingomis funkcijomis ir savita, bet skirtinga 
nuo istorinės dalies estetika. 

Visus baldų sprendimus naujajame centro korpu-
se įgyvendino Suomijos kapitalo įmonė UAB „ISKU 
BALDAI“. Buvo sukurta maksimaliai komfortiška ir 
ergonomiška skandinaviško stiliaus mokymosi aplin-
ka. Kokybiškų sprendimų dėka įrengtos auditorijos, 
konferenciniai kambariai, darbo vietos bei laisvalai-
kio erdvė. Naujojo centro lankytojai, atvykę į mokslo, 
inovacijų ir kultūros renginius, nuo šiol gali mėgautis 
ne tik kokybišku turiniu, tačiau ir unikaliomis bei kom-
fortiškomis erdvėmis.

LSMU Emanuelio Levino centras – tai 2018 metais 
įkurtas universiteto padalinys, kurio tikslas – tirti 
ir skleisti Kaune gimusio pasaulinio garso filosofo 
Emanuelio Levino (1906–1995) filosofinį, intelektualinį 
ir kultūrinį palikimą. 
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IŠŠŪKIŲ PAREIKALAVO 
KONTRASTŲ KUPINA VISUMA

A. Akelis pabrėžia, kad pagrindinis ir daugiau-
sia sprendimų paieškų pareikalavęs uždavinys 
buvo komplekso pritaikymas šių dienų reikala-
vimams, tokiems kaip žmonių su negalia judėji-
mas, gaisrinė sauga, šiuolaikinės inžinerinės ir 
informacinės sistemos. 

„Visa tai buvo svarbu įgyvendinti išlaikant 
istorinio pastato vidaus patalpų stilių. Kitas, 
labai svarbus uždavinys – rasti bendrą ir kartu 
kontrastuojantį pastato išorės santykį tarp 
sovietinio priestato (statyto 1978 metais) ir 
autentiškos „Smetoniškos“ vilos (statytos 1930 
metais), kuri buvo labai stipriai apgadinta“, – 
pasakoja architektas. 

Į Kultūros vertybių registrą pastatas įrašytas 
kaip pavienis nekilnojamasis objektas. Vertin-
gųjų savybių pobūdis – architektūrinis, istori-
nis, lemiantis reikšmingumą, svarbus, vietinės 
reikšmės.

Projektą įgyvendinęs architektas atkreipia 
dėmesį, kad objektas stovi Kauno mieste, nau-
jamiesčio teritorijoje, tai taip pat įpareigoja. 
V. Putvinskio gatvė – viena gražiausių gatvių 
Kaune su daugybe tarpukario modernizmo 
architektūros pavyzdžių. Šalia esantis istorinis 
Žaliakalnio funikulierius – ne tik laikotarpio inži-
nerijos šviesuolis, bet ir dažno kauniečio men-
talinis prisiminimas. Tad projekto autoriams 
norėjosi rasti teisingą architektūrinį sprendimą 
– pabrėžti istoriją, paveldą, bet kartu ir pažy-
mėti šį laikotarpį. 

„Mūsų išsikelta vizija – pabrėžti „vakar ir dabar“ 
ir kartu įgyvendinti tai profesionaliai, estetiš-
kai, neiššaukiančiai. Nors patiems savo darbą 
vertinti sunku, šiuo darbu mes didžiuojamės. 
Atrodo, kad pavyko rasti atsakymus vietai ir 
architektūriniams sprendimams. Pavasarį, 
vasarą pastatas tarsi pražysta žalumos fone, 
nuostabiai kontrastuoja, rudenį, žiemą pas-
tatas nurimsta, įsilieja į gatvę. Matome, kad 
žmonės pastebi šią vietą, įsimena, daugeliui 
patinka – architektūra turi emociją. Ir tai jau yra 
rezultatas“, – džiaugiasi architektas.
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Specialistas tikina, kad šiuo sprendimu norima pabrėžti pagarbą tarpukario architektūrai ir ją saugoti. Kultūros paveldui priskiriamo pastato tūris nebuvo 
keičiamas, buvo atliktas fasadų tvarkybos darbų projektas ir vidaus patalpų restauracija. Abiejų pastatų architektūrai pasirinkta vientisa spalvinė gama. 

„Structum“ inf.

DUOKLĘ PRAEIČIAI ATIDUODANTYS 
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI

Objekto fasado apdailai iš „Exterus“ apdailos 
medžiagų kolekcijos buvo pasirinktos ispanų 
gamintojo IMAR „Aqua“ perforuotos tūrinės 
plokštės. Inovatyvius fasado sprendimus 
teikiančios įmonės EXTERUS, vadovas Justas 
Motiejūnas pabrėžė, kad gamintojas IMAR yra 
stipriausias nestandartinių ir sudėtingų meta-
lo fasadų gamyboje, dėl šios priežasties šiam 
projektui ir buvo pasirinktos šios plokštės, 
padėjusios įgyvendinti sudėtingiausius techni-
nius sprendimus.

Unikalios, Baltijos šalyse nenaudotos fasado 

apdailos panaudojimas buvo pirmasis pasi-
rinkimas, pabrėžiantis paveldinį pastatą, bet 
atiduodantis duoklę šiandienai ir labiausiai 
atitinkantis architektų viziją. Pasak A. Akelio, 
statinio eksterjeras buvo kuriamas sugretinant 
tarpukario modernios architektūros formas su 
moderniais šio laikotarpio sprendimais ir me-
džiagomis. 

„Buvo pasirinktas subtilaus kontrasto variantas 
– nekonkuruojant su paveldinio pastato archi-
tektūrine forma, langų ritmais ir kitais puošy-
bos elementais ant sovietinio pastato fasado 
buvo įrengtas antras ištisinis, ažūrinis fasadas, 
imituojantis vandens ramų bangavimą. Antrinis 
perforuotas ažūrinis fasadas tarsi detalė, kuri 

neblaško, bet yra įdomi. Pasirinkta „šiandienos“ 
fasado apdaila šiuo atveju leidžia suprasti 
visumą, sustiprina architektūrinį komplekso 
poveikį. Taip buvo sukuriamas vientisas fasado 
vaizdas, kuris „nuramina“ esamą priestato fa-
sadą ir nedisonuoja su Prancūzijos ambasados 
pastatu, leidžia jam būti išskirtiniam ir pabrė-
žiamam“, – pasakoja architektas.

 Specialistas tikina, kad šiuo sprendimu norima 
pabrėžti pagarbą tarpukario architektūrai ir ją 
saugoti. Kultūros paveldui priskiriamo pastato 
tūris nebuvo keičiamas, buvo atliktas fasadų 
tvarkybos darbų projektas ir vidaus patalpų 
restauracija. Abiejų pastatų architektūrai pasi-
rinkta vientisa spalvinė gama. 



Dideli, tinkamai parinkti pastato dizainui stiklai suteikia elegancijos, unikalios išvaizdos ir modernumo. Taip pat 
pagerina viso projekto klasę. Tarp daugybės stiklinių sienų privalumų neabejotinai yra optinis pastato gyvenamosios 

erdvės padidinimas ir praplėtimas, ypač jei svetainėje ir terasoje grindys yra iš vizualiai panašios medžiagos. Šis 
praktiškai nematomas barjeras tarp vidaus ir išorės leidžia gyventojams bendrauti su gamta ištisus metus, nepaisant 
oro sąlygų. Taigi dideli stiklai idealiai tinka gražių kraštovaizdžių ar sodų apsuptiems namams. Be jokios abejonės, dar 
vienas tokio tipo konstrukcijų privalumas – nuolatinė natūrali saulės šviesa, kuri ne tik apšviečia, bet ir šildo patalpą. 

„YAWAL“ SPRENDIMAI 
NAMAMS

Svarbiausios aliuminio langų ir durų 
savybės yra energijos efektyvumas, 
ilgaamžiškumas ir gebėjimas kurti 
didelio masto konstrukcijas. FA 50N 
fasadinė sistema yra atsakymas 
į šiuos poreikius. Ši sistema 
pagal šilumos ir garso izoliaciją, 
atsparumą vandeniui ir atsparumą 
vėjo apkrovai priskiriama geriausių 
rinkoje esančių aliuminio ir stiklo 
fasadinių sistemų grupei.
„Yawal“ teikiama TM 102HI sistema 
atitinka aukščiausius reikalavimus 
dėl projektuojamų objektų 
ilgaamžiškumo, kokybės ir estetikos. 
Jos pagrindu sukurtos konstrukcijos 
atrodo lengvai ir subtiliai. 
Šiuolaikinės stumdomųjų durų 
sistemos, tokios kaip „Moreview“, 
suteikia praktiškai neribotas 
galimybes formuoti pastato 
architektūrą. Vienbėgio, dviejų bėgių 
ar kelių bėgių konstrukcijas galima 
sukurti nesijaudinant dėl sklandaus 
veikimo ir ilgaamžiškumo. Atsirado 
galimybė įrengti 90º atsidarančius 
kampus ir kurti fiksuotas ištisas 
stiklo linijas, kurias galima sujungti 
bet kokiu kampu naudojant visiškai 
stiklinius kampus. 

Naujoji sistemos versija – 
„MOREVIEW“ S KLASĖ pristato 
revoliucinį požiūrį į slenksčių 
stumdomose konstrukcijose 
sprendimus. Apatinis rėmas ir 
bėgelio mechanizmas įleidžiami 
į grindis, todėl jie yra visiškai 
nematomi. Vartotojas mato tik 
siaurą, estetinį vos 25 mm tarpą. 
Vis dažniau architektai 
projektuose su „MOREVIEW“ 
ir „DP 180 PRIMEWIEV“ 
sistemomis naudoja sprendimą, 
vadinamą „pocket door“ arba 
„galendage“. Tai sprendimas, 
užtikrinantis, kad riba tarp 
namo vidaus ir išorės yra visiškai 
nematoma, ir maksimaliai 
padidinantis laisvą angos plotį, 
atidarius varčią.
Naujovė „Yawal“ pasiūloje – 
„VERTILINE“ sistema – aliuminio 
fasadų apdaila, kuri naudojama 
tiek gyvenamuosiuose, tiek 
komercinio ir visuomeninio 
tipo pastatuose. Fasadas su 
„VERTILINE“ apkala gali būti 
atliktas ištisai arba tik keliais 
fragmentais, pabrėžiant unikalų 
dekoruoto paviršiaus charakterį. 



Berker jungiklių serijos – grožis, slypintis paprastume.
Jungikliai su išmaniųjų įdėklų sistema užtikrina visų
svarbių valdymo funkcijų kontrolę namuose.

Dėka daugybės dizaino variantų įgyvendinamos
individualios architektūrinės koncepcijos ir sudėliojami
akcentai interjere.

Dizainas
nepavaldus laikui
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NAUJO TIPO KOMERCIJA: 
PARDUOTUVĖ, BIURAS  
IR SANDĖLIS – VIENOJE VIETOJE 

Rinkoje atsirado naujo tipo patalpų poreikis – verslas 
ieško daugiafunkcės paskirties pastatų, kuriuose 
vienoje vietoje siūlomos prekybos, biuro ir sandėlio 
patalpos. Vadinamojo stock office tipo patalpas 

renkasi norintieji po vienu stogu turėti ne tik parduotuvę 
šalia biuro patalpų, kuriose dirba administracija, bet ir 
sandėlį prekių atsargoms kaupti, kad galėtų išvengti prekių 
pervežimo iš tolimų logistikos centrų. 

OBJEKTO PAVADINIMAS: stock office tipo pastatas 180C

ADRESAS: Savanorių pr. 180C, Vilnius

VYSTYTOJAS: UAB „Ri Invest“

ARCHITEKTAI: UAB „Urban Architects“ 

(architektas Vytautas Pocius)

PASKIRTIS: prekyba, sandėlis, biuras

PLOTAS: apie 2 000 m²

ENERGINĖ KLASĖ: A+

AUKŠTŲ SKAIČIUS: 2 

STATYBOS PRADŽIA: 2021 m.

STATYBOS PABAIGA: 2022 m.
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Modernus stock office tipo pastatas Vilniuje 
oficialiai baigtas statyti neseniai ir visos patal-
pos jau išnuomotos. Apie 2 000 kv. m bendrojo 
ploto komercinis pastatas Savanorių pr. 180C 
suskaidytas į tris savarankiškus vienetus. Kie-
kviename iš trijų korpusų pirmasis aukštas skir-
tas prekybos erdvei (apie 190 kv. m) ir sandėlia-
vimo patalpoms (apie 300 kv. m), o antrajame 
aukšte įrengtos biuro patalpos (apie 160 kv. m). 

Novatorišką projektą įgyvendino patyrusi in-
vestuotoja, nekilnojamojo turto projektų plė-
totoja UAB „Ri Invest“, į naujos statybos pastatą 
investavusi beveik 2,5 mln. eurų. Šio projekto 
valdytojas Ričardas Kasparavičius sakė, kad 
pastatas 180C pagal koncepciją skirtas įmo-
nėms, kurios teikia mažmenos ar didmenos 
prekybos paslaugas, aptarnavimą, sandėliavi-
mą ir kurioms taip pat reikalingos biuro patal-
pos administracijos darbuotojams.

Įvertinę rinkos poreikius, investuotojai šalia tu-
rimo panašios paskirties rekonstruoto senos 
statybos pastato pasirinko statyti stock office 
tipo naują pastatą nuosavame sklype Sava-
norių prospekte. Tai ideali geografinė vieta 
komercijai, tinkama tiek sandėliams, tiek ir pre-
kybai. Savanorių prospektas – aktyvi sostinės 

transporto arterija su trimis eismo juostomis. 
Susisiekimas su juo patogus, infrastruktūra ge-
rai išvystyta, o pasirinktas naujo pastato tipas 
labai dera prie vietos, aplinkos ir užstatymo

. 

ŠIUOLAIKINĖS ARCHITEKTŪROS 
BRAIŽAS PAGYVINO APLINKĄ

Šioje sostinės dalyje ir pačiame Savanorių 
prospekte daug senos statybos pastatų yra 
rekonstruoti ir skirti sandėliams. Naujasis 180C 
pastatas savo daugiafunkce paskirtimi ir iš-
vaizda iš jų išsiskiria – tai patrauklus statinys, 
natūraliai įsiliejantis į linijinį prospekto užstaty-
mą. Šiuolaikinius pastato bruožus sukuria tiek 
jo architektūra, tiek vidaus erdvių išdėstymas, 
tiek ir panaudotos šiuolaikinio stiliaus statybi-
nės medžiagos.

Išskirtinumo 180C pastatui suteikia jo fasadas, 
kurio architektūrinės detalės išryškina padali-
jimą į tris tūrius ir pabrėžia skirtingas patalpų 
funkcijas. Pastatą projektavusios UAB „Urban 
Architects“ architektas Vytautas Pocius sako, 
kad pasirinkta nestandartinė pastato forma 
atkreipia į save dėmesį: vizualiai gyvumo su-
teikia nevienodas pastato aukštingumas. Pir-
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majame aukšte įrengtos parduotuvių patalpos, 
virš kurių antrajame aukšte yra biurų erdvės, o 
greta parduotuvių esančios sandėlių patalpos 
yra vieno aukšto, todėl pastato forma yra laip-
tuota – sandėlių dalyse pastatas yra žemesnis. 

Pirmoje pastatų eilėje prie Savanorių prospek-
to iškilusio pastato vitrininiai langai žvelgia tiek 
į prospektą, tiek į vidinį kiemą. Kiekvieno tūrio 
architektūrinis akcentas yra vitrininiai langai, 
kurių blokai fasade įterpiami šachmatų lentos 
principu ir suteikia pastato išorei patrauklumo, 
todėl, pasak architekto, fasadas nėra mono-
toniška plokštuma, o atrodo šiuolaikiškas tarp 
stačiakampio formos sandėlių pastatų, atnau-
jintų trisluoksnės plieninės skardos sieninėmis 
plokštėmis. 

Dalies 180C pastato sienų konstrukcijoms taip 
pat naudotos horizontaliai montuojamos tris-
luoksnės plieninės skardos sieninės plokštės 
(„sandvič“), tačiau šį pastatą puošia plokštės ir 
lamelės – šios architektūrinės detalės pastatą 
išskiria iš kitų. 180C nėra iššaukiantis, nes jam 
pasirinktos prie santūrios aplinkos derančios 
spalvos. 

Pastato stogas neeksploatuojamas. V. Pocius 
pasakojo, kad į sandėlių patalpas dienos švie-
sa sklinda per stoglangius. Patalpose įrengtos 
aukštos kokybės pramoninės liejamosios 
grindys ir pakeliamieji vartai. Biuro patalpose 
suprojektuotos atviros darbo erdvės, o kai kur 
pagal konkrečių nuomininkų poreikius supla-
nuoti nedideli darbo kabinetai.  

Iki naujųjų statybų sklype prie senojo pastato 
buvo įrengta automobilių statymo aikštelė, į 
kurią buvo tik vienas įvažiavimas. Suformavus 
vieną įvažiavimą ir du išvažiavimus iš teritorijos 
į Savanorių prospektą, tai labai supaprastino 
krovininio transporto judėjimą sklype. Už pas-
tato yra automobilių statymo vietos ir čia dir-
bančių darbuotojų automobiliams. Investuoto-
ja UAB „Ri Invest“ prospekte atnaujino pėsčiųjų 
takus ir įrengė Savanorių prospekte naujo tipo 
reguliuojamą pėsčiųjų perėją.

Reprezentacinis pastato 180C fasadas prie 
prospekto, pasak architekto V. Pociaus, nede-
rintas prie kitų pastatų, nes tokie reikalavimai 
nebuvo keliami – prospekto pastatų archi-
tektūra marga ir įvairi, o naujojo šiuolaikinio 
stiliaus pastato tikslas buvo tapti išskirtiniam ir 
atkreipti į save dėmesį. 
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STATYBOS AIKŠTELĖJE PASITELKTA 
PATIRTIS IR PASITIKĖJIMAS 

Naujo stock office tipo pastato sostinės Sava-
norių prospekte statybos valdymas patikėtas 
20 metų tarptautinės veiklos patirties sukau-
pusiai nekilnojamojo turto vystymo, projekta-
vimo ir statybos valdymo bendrovei „Esvalda“. 
Kaip sakė šios įmonės vadovas Žydrūnas 
Sinkevičius, statant daugiafunkcės paskirties 
pastatą, pagrindiniai procesai nuo pramoninės 
statybos skiriasi tik įrengtų patalpų įvairove: po 
vienu stogu yra sandėliavimo, administracinės 
ir komercinės paskirties patalpos. Apie 10 m 
aukščio, 2 000 kv. metrų ploto 180C pastato 
vidaus patalpos padalytos į tris savarankiškus 
vienetus.

Jis nurodė, kad kiek daugiau dėmesio parei-
kalavo terasinės pastato konstrukcijos įren-
gimas ir skirtingų fasado medžiagų, taip pat 
ir apdailos, sujungimo mazgai. Nauja patirtis 
įmonės komandai buvo ir reguliuojamos naujo 
tipo pėsčiųjų perėjos įrengimas Savanorių 
prospekte. 

Pagal užsakovo užduotį užtikrinta pastato A+ 
energinio efektyvumo klasė. Ž. Sinkevičius 
akcentuoja, kad ne tik tinkamai parinktos sta-
tybinės medžiagos, bet ir užtikrinta nepriekaiš-
tinga montavimo kokybė, kuri svarbi pastato 
sandarumui: jau pirmojo testo metu naujos 
konstrukcinės schemos pastato sandarumo 
rodikliai buvo įspūdingai viršyti. Pastate įdieg-
tos efektyvios inžinerinės sistemos, kurios 
stebimos nuotoliniu būdu ir valdomos auto-
matizuotai, integruota rekuperacinė šildymo, 
vėsinimo ir vėdinimo sistema.

180C projekto įgyvendinime dalyvavo 13 mon-
tavimo, 6 gamybos ir tiekimo, 7 paslaugų, 2 
energetinės ir komunalinės, 8 projektavimo 
įmonės. Darbų įkarštyje objekte iš viso plušėjo 
apie 70–80 žmonių, o dar kelios dešimtys prie 
projekto dirbo biuruose. Statybų aikštelė vie-
noje judriausių sostinės transporto arterijų 
– Savanorių prospekte – reikalavo profesiona-
laus darbų organizavimo ir technikos judėjimo 
planavimo. Siekta, kad būtų užtikrintas gaminių 
ir medžiagų tiekimas konkrečiai nurodytais ter-
minais ir eilės tvarka. Statybų valdytojai pavyko 
operatyviai išspręsti tiek darbų organizavimą, 
tiek ir transporto bei pėsčiųjų judėjimo proble-
mas, taip pat netrikdyti greta įsikūrusių įmonių 
veiklos. Bet statybos darbų ritmas buvo sutrik-
dytas po žeme aptikus dokumentuose nepa-
žymėtų magistralinių tinklų, šildymo kolektorių, 
neveikiančių šilumos trasų ir pan. 

2021 metais, kai medžiagų gamintojai ir tiekėjai 
pradėjo didinti kainas, 180C statybos jau buvo 
įpusėjusios, tad, pasak Ž. Sinkevičiaus, sumine 
išraiška pabrangimas nebuvo maksimalus, o ši 
situacija, kaip kiekviena nauja patirtis, įmonę 
tik dar labiau sustiprino, taip pat padėjo atsi-
rinkti tuos rinkos dalyvius, su kuriais ji toliau 
bendradarbiaus rengdama naujus projektus. 
UAB „Esvalda“ vadovas akcentuoja sąžiningo 
susitarimo viršenybę prieš asmeninius komer-
cinius interesus ir neslepia, kad nulinę toleran-
ciją taiko susitarimų laužytojams.   

Ž. Sinkevičius džiaugiasi, kad pagrindinius sta-
tybos darbus pavyko užbaigti laiku, lanksčiai 
prisitaikant prie pandemijos apribojimų, laikan-
tis higienos ir saugos rekomendacijų, taikant 
nuotolines darbo organizavimo priemones. 
Aukštą darbų kokybę užtikrino profesionalus ir 
gerai subalansuotas „Esvalda“ kolektyvo dar-
bas ir atsakingas pasirinktų rangovų požiūris.

„Sukaupta dar nedaug patirties statyti tokio 
tipo pastatus, tad kūrybiškai ieškojome tech-
ninių pastato sprendinių – patalpų planavimo 
proporcijų, inžinerinių sistemų įrengimo, ap-
dailos būdų ir kt. Rimtas iššūkis buvo rasti uni-
versalius sprendimus, kad patalpas pritaikant 
konkretiems nuomininkams pavyktų išvengti 
papildomų išlaidų. Gerai, kad šiuo metu yra 
beveik neribotos techninių sprendinių, staty-
binių medžiagų, inžinerinių įrenginių ir sistemų 
pasirinkimo galimybės, tad prireikus net baigia-
mojoje statybų stadijoje nesunku pakoreguoti 
projektą pagal konkrečius poreikius“, – kalbėjo 
Ž. Sinkevičius. 
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ĮRENGTOS PATVARIOS 
ILGALAIKĖS GRINDYS 

Naujojo stock office tipo pastato 180C pirma-
jame aukšte, kurio patalpos skirtos prekybos 
ir sandėlių zonoms, kokybišką apie 1 545 kv. 
m ploto šlifuoto betono grindų dangą įrengė 
UAB „Minareta“ – profesionali, pažangi, ates-
tuota Lietuvos įmonė, įrengianti betonines ir 
epoksidines liejamų grindų dangas įvairaus 
dydžio pramoniniuose, visuomeniniuose, ga-
mybinės ir kitos paskirties objektuose. 

Šios bendrovės direktorius Marius Polekas 
akcentuoja, kad grindys – didžiausią apkrovą 
patirianti statinio dalis, todėl grindų danga 
turi būti įrengta patvari ir ilgalaikė. Kokybiškas 
betono mišinys ir profesionalus darbas – gerų 
grindų pagrindas, todėl betonas įsigyjamas 
iš patikrintų ir sertifikuotų tiekėjų, o grindys 
liejamos profesionaliai ir įrengiamos kokybiš-
kai be jokių kompromisų iš pirmo karto, nes 
jų perkloti neįmanoma. Grindys armuojamos 
dispersine metalinių pluoštų armatūra, taip 
pat – klasikiniu būdu – plieniniais strypais. 

Bendrovės „Minareta“ specialistai, pastate 
180C įrengdami betonines grindis, naudojo 
profesionalią techniką, grindų dangos pavir-
šius nušlifuotas, sukietintas su specialiais 
kietikliais ir impregnantais, kurie ne tik kietina 
ir tankina paviršių, bet ir suteikia joms este-
tiško žvilgesio.

Moderni technika ir šiuolaikinės technologi-
jos leidžia įrengti grindis su deformacinėmis 
siūlėmis bei panaudoti „besiūlių“ grindų 
įrengimo technologiją, kai dideli betoninių 
grindų plotai įrengiami panaudojus tik kelis 
konstrukcinius sujungimus. Tai pagerina eks-
ploatacines grindų savybes ir sumažina jų 
eksploatavimo išlaidas. 

UAB „Minareta“ dirba lanksčiai, prisiderindama 
prie objekto statybų tempo ir eigos, darbus 
atlikdama sutartais terminais.

PATIKIMOS IR ILGALAIKĖS 
PASTATO KONSTRUKCIJOS 

Naujo pastato 180C laikančiosioms sienų ir 
stogo konstrukcijoms panaudoti surenkamojo 
gelžbetonio elementai, kuriuos projektuotojai 
vertina dėl jų ilgaamžiškumo, laikančiosios ga-
lios ir atsparumo neigiamam aplinkos poveikiui. 
Taip pat šios konstrukcijos idealiai atitinka aukš-
tus atsparumo ugniai reikalavimus.

Daugiau nei 60 metų gamybos patirtį sukaupusi 
AB „Ukmergės gelžbetonis“ šiam projektui pa-
gamino trisluoksnius sienų elementus, perdan-
gos plokštes, kolonas, sijas ir laiptatakius.

„Ukmergės gelžbetonis“ visus projektui 180C 
skirtus gaminius pagamino ir pateikė užsakovui 
per mažiau nei keturias savaites. Kitas iššūkis 
buvo pristatyti masyvius elementus į statybų 

aikštelę vienoje judriausių sostinės gatvių. Ga-
minius gabenančiai technikai leidimas stovėti 
Savanorių prospekte buvo suteikiamas konkre-
čiam sutartam laikui. Dėl sandėliavimo vietos 
stokos statybos aikštelėje, konstrukcijų mon-
tavimas dažniausiai vyko pakeliant gelžbetonio 
gaminius iš prospekte sustojusios mašinos 
tiesiai į objektą, todėl gamyba buvo organizuo-
jama, suderinus eiliškumą su užsakovu, atsižvel-
giant į elementų montavimo seką.

Patyrusi „Ukmergės gelžbetonio“ komanda su 
užduotimi susidorojo puikiai. Siekiant pateisinti 

užsakovų lūkesčius, įmonės planavimo, tiekimo, 
gamybos, projektų valdymo ir logistikos padali-
niai turėjo itin tiksliai koordinuoti veiksmus. 180C 
projektas dar sykį patvirtino statybų sektoriui, 
kad „Ukmergės gelžbetonis“ yra patikimas par-
tneris, įgyvendinant įvairios paskirties projek-
tus, geba prisitaikyti prie įvairių kliento poreikių 
ir laiku pateikti kokybiškus gaminius. Šiam 
projektui buvo tiekiami labai įvairūs gelžbeto-
nio gaminiai, todėl jis puikiai atspindi įmonės 
galimybes pasiūlyti užsakovams bet kokio sudė-
tingumo surenkamojo gelžbetonio konstrukcijų. 

Projektas 180C yra geras pavyzdys, kai taupant vietą ir laiką visos pastato surenkamojo gelžbetonio konstrukcijos pagal projektą yra pagaminamos  
gamykloje ir kartu mažinami CO2 išmetimai, o statybos gali būti greitesnės, švaresnės ir tylesnės.

„Structum“ inf.
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Šiandien, atspindėdamos įmonės susižavėjimą 
tuo, kas slypi universalume, nauja UAB „Plastena“ 
stogo danga atrodo kitokia ir išskirtinė. Polikar-
bonato dangos didžiausias išskirtinumas yra jos 
unikalus paviršius – žėrinti deimantinė paviršiaus 
struktūra, suteikianti kokybės ir prabangos 
įspūdį, sukurianti lengvai prižiūrimą ir universalų 
stogą, kuris kviečia architektus ir planuotojus 
kurti kokybiškus objektus.
UAB „Plastena“ siūloma polikarbonatinė danga – 
skaidrūs, bronziniai arba pilki lakštai terasos, 
pavėsinės stogui dengti. Unikalų stogo medžia-
gos charakterį apibrėžia „Diamond“ struktūra, kas 
suteikia žėrinčio prabangumo ir išskirtinumo. 

Polikarbonatinė danga ypač mėgstama subrango-
vų, nes šią medžiagą ypač paprasta montuoti, 

– Ar kenkia saulė? Įmonė „Plastena“ iš kitų tiekėjų išsiskiria tuo, kad kuria ypač atsparius saulės spinduliams ir 
blukinimui gaminius

– Ko „bijo“ polikarbonato danga? Tiesa ta, kad ši danga, rodos, nebijo visiškai nieko, net ir „Vandalų ir smūgių“ – 
ja norint sudaužyti ar įskelti tektų gerokai pasistengti. Taip pat galima pabrėžti atsparumą šalčiui, apsaugą nuo 
vandens ir puvimui atsparų paviršių. Negana to, jos atsparios pelėsiui, vabzdžiams ir grybeliams, bei turi ilgą 
gyvavimo ciklą – jas galima perdirbti arba pakartotinai naudoti. Be jokios abejonės, stogas turi ištverti lietų, vėją, 
temperatūros svyravimus, biologinius nešvarumus.  

Ne vieną dešimtmetį UAB „Plastena“ siekia įkvėpti šiuolaikiniam 
dizainui per universalias, praktiškas, išskirtinės išvaizdos ir funkcionalių 
savybių medžiagas. Kūrybiško modernizmo aukso amžiuje, esant šiuo-

laikinei intensyviai ekonomikai, plastikas tapo viena pritaikomiausių 
medžiagų, siūlančių praktiškumą, o vienas iš tokių sprendimų polikar-

bonatinę dangą „PC danga 76/18 (IRON banga) Diamond“.

Medžiaga iš kitos planetos:
išskirtinės tekstūros, žėrinti 

deimantinė polikarbonatinė danga 
 

nereikia jokių pagalbinių jungiamųjų profilių ar galų 
sandarinimo. Danga labai tvirta, atspari atšiaurioms 
klimato sąlygoms – krušoms ir vėjui. Didelis privalu-
mas – danga turi UV apsaugas ir jai suteikiama 10 
metų garantija. Patogu, kad ši medžiaga gali būti 
pjaunama pagal kliento pateiktus individualius 
matmenis.

Ši stogo danga turinti išskirtinę išvaizdą, pabrėžiantį 
stogo dangos originalumą ir tuo pačiu lengvai prižiūri-
mą laikui nepavaldžią tekstūrą, bet ir daug kitų 
privalumų. Įdomu, kad plastiko rūšis polikarbonatas 
yra polimeras, kurio sudėtyje yra karbonatų. Naudin-
gos ypatybės, įskaitant atsparumą temperatūrai ir 
smūgiams, leidžia šiai medžiagai užimti vietą tarp 
patraukliausių žaliavų, renkantis kokybišką statybinę 
ar inžinerinę medžiagą.

UAB "Plastena", Artojų g. 27, Ireniškių km., 
Garliavos sen., LT-53275, Kauno raj.

www.plastena.lt

Plastikas naudojamas ne tik architektūriniams ir 
dizaino sprendimams. Inovatyvūs projektuotojai 
atkreipia dėmesį ir į statybinį šios medžiagos 
potencialą. Pavyzdžiui, dar 2011 metais „Za bor“ 
architektai suprojektavo verslo erdvių centrą, kurio 

daugiakampis fasadas pagamintas iš lengvo ir tvirto 
korinio polikarbonato. „Architecture Republic“ 
kūrėjai taip pat suprojektavo „Plastikinį namą“, 
kurio laikančiosios konstrukcijos buvo gaminamos 
iš plieno ir polikarbonato.
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Šiandien, atspindėdamos įmonės susižavėjimą 
tuo, kas slypi universalume, nauja UAB „Plastena“ 
stogo danga atrodo kitokia ir išskirtinė. Polikar-
bonato dangos didžiausias išskirtinumas yra jos 
unikalus paviršius – žėrinti deimantinė paviršiaus 
struktūra, suteikianti kokybės ir prabangos 
įspūdį, sukurianti lengvai prižiūrimą ir universalų 
stogą, kuris kviečia architektus ir planuotojus 
kurti kokybiškus objektus.
UAB „Plastena“ siūloma polikarbonatinė danga – 
skaidrūs, bronziniai arba pilki lakštai terasos, 
pavėsinės stogui dengti. Unikalų stogo medžia-
gos charakterį apibrėžia „Diamond“ struktūra, kas 
suteikia žėrinčio prabangumo ir išskirtinumo. 

Polikarbonatinė danga ypač mėgstama subrango-
vų, nes šią medžiagą ypač paprasta montuoti, 

– Ar kenkia saulė? Įmonė „Plastena“ iš kitų tiekėjų išsiskiria tuo, kad kuria ypač atsparius saulės spinduliams ir 
blukinimui gaminius

– Ko „bijo“ polikarbonato danga? Tiesa ta, kad ši danga, rodos, nebijo visiškai nieko, net ir „Vandalų ir smūgių“ – 
ja norint sudaužyti ar įskelti tektų gerokai pasistengti. Taip pat galima pabrėžti atsparumą šalčiui, apsaugą nuo 
vandens ir puvimui atsparų paviršių. Negana to, jos atsparios pelėsiui, vabzdžiams ir grybeliams, bei turi ilgą 
gyvavimo ciklą – jas galima perdirbti arba pakartotinai naudoti. Be jokios abejonės, stogas turi ištverti lietų, vėją, 
temperatūros svyravimus, biologinius nešvarumus.  

Ne vieną dešimtmetį UAB „Plastena“ siekia įkvėpti šiuolaikiniam 
dizainui per universalias, praktiškas, išskirtinės išvaizdos ir funkcionalių 
savybių medžiagas. Kūrybiško modernizmo aukso amžiuje, esant šiuo-

laikinei intensyviai ekonomikai, plastikas tapo viena pritaikomiausių 
medžiagų, siūlančių praktiškumą, o vienas iš tokių sprendimų polikar-

bonatinę dangą „PC danga 76/18 (IRON banga) Diamond“.

Medžiaga iš kitos planetos:
išskirtinės tekstūros, žėrinti 

deimantinė polikarbonatinė danga 
 

nereikia jokių pagalbinių jungiamųjų profilių ar galų 
sandarinimo. Danga labai tvirta, atspari atšiaurioms 
klimato sąlygoms – krušoms ir vėjui. Didelis privalu-
mas – danga turi UV apsaugas ir jai suteikiama 10 
metų garantija. Patogu, kad ši medžiaga gali būti 
pjaunama pagal kliento pateiktus individualius 
matmenis.

Ši stogo danga turinti išskirtinę išvaizdą, pabrėžiantį 
stogo dangos originalumą ir tuo pačiu lengvai prižiūri-
mą laikui nepavaldžią tekstūrą, bet ir daug kitų 
privalumų. Įdomu, kad plastiko rūšis polikarbonatas 
yra polimeras, kurio sudėtyje yra karbonatų. Naudin-
gos ypatybės, įskaitant atsparumą temperatūrai ir 
smūgiams, leidžia šiai medžiagai užimti vietą tarp 
patraukliausių žaliavų, renkantis kokybišką statybinę 
ar inžinerinę medžiagą.

UAB "Plastena", Artojų g. 27, Ireniškių km., 
Garliavos sen., LT-53275, Kauno raj.

www.plastena.lt

Plastikas naudojamas ne tik architektūriniams ir 
dizaino sprendimams. Inovatyvūs projektuotojai 
atkreipia dėmesį ir į statybinį šios medžiagos 
potencialą. Pavyzdžiui, dar 2011 metais „Za bor“ 
architektai suprojektavo verslo erdvių centrą, kurio 

daugiakampis fasadas pagamintas iš lengvo ir tvirto 
korinio polikarbonato. „Architecture Republic“ 
kūrėjai taip pat suprojektavo „Plastikinį namą“, 
kurio laikančiosios konstrukcijos buvo gaminamos 
iš plieno ir polikarbonato.
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KAUNO LEZ –  
DAR VIENAS INOVATYVUS  
BALDŲ FABRIKAS

OBJEKTO PAVADINIMAS: „Geras baldų fabrikas“ („Freda II“)

ADRESAS: Veterinarų g. 32, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r.

VYSTYTOJAS: UAB „Geras baldų fabrikas“

ARCHITEKTAI: UAB „Kita kryptis“

GENERALINIS RANGOVAS: bendrovė „YIT Lietuva“

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: UAB „Baltijos biuras“

PASKIRTIS: gamyba ir sandėliavimas

PLOTAS: apie 36 000 m²

ENERGINĖ KLASĖ: A++

AUKŠTŲ SKAIČIUS: 2 

STATYBOS PRADŽIA: 2021 m.

STATYBOS PABAIGA: 2022 m.

INVESTICIJOS: apie 21 mln. Eur
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Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) užbaigtas 
statyti modernus 36 tūkst. kv. m ploto baldų fabrikas, 
laikomas vienu inovatyviausių Lietuvoje ir visame 
regione. Tai jau antras bendrovės „Geras baldų fabrikas“ 

(„Freda II“) gamybinis kompleksas, kurį LEZ teritorijoje šiam 
užsakovui pastatė tvarių miestų plėtros ir statybų bendrovė 
„YIT Lietuva“. Investicijos į A++ energinio naudingumo klasės 
pastatų kompleksą siekė apie 21 mln. eurų. 

Nuotr.: Martynas Slapšys
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Naujasis pastatas įsiliejo į Kauno LEZ infras-
truktūrą, kurioje prieš trejus metus buvo pa-
statytas pirmasis tvariai ir ekologiškai veiklai 
pritaikytas Kauno baldų gamintojos UAB „Geras 
baldų fabrikas“ gamybos ir logistikos pastatas, 
taip pat iškilo laboratorijos pastatas.

„Spartus įmonės augimas paskatino tolesnę 
nekilnojamojo turto plėtrą. Siekdami laiku vyk-
dyti įsipareigojimus užsakovams, investavome 
į papildomas gamybines patalpas ir sandėlius 
produkcijai kaupti. Bendrovė yra įsipareigojusi 
išsiųsti užsakovui gaminius pagal gautą užsa-
kymą per tris darbo dienas“, – sakė UAB „Freda“ 
inovacijų ir plėtros direktorius Virginijus Brundza.

„Inovatyvios, resursus taupyti leidžiančios 
ir aukštą produkcijos kokybę užtikrinančios 
gamybinės patalpos itin svarbios pramonės 
įmonių veiklos efektyvumui. Pažangūs inžine-
riniai sprendimai yra svarbūs siekiant veiklos 
tvarumo. Visa tai turėta omenyje statant „Gero 
baldų fabriko“ pastatą, kurio projektui pasitelk-
tos moderniausios šiandienos statybų tech-
nologijos ir sistemos“, – teigė bendrovės „YIT 
Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.

„Fredos“ įmonių grupės UAB „Geras baldų fa-
brikas“ („Freda II“) gamina plataus asortimento 
baldus, jo produkcija siunčiama į įvairias pasau-
lio šalis. Dalis naujojo pastato ploto skirta baldų 
komponentų gamybai, kitose patalpose bus 
sandėliuojamos gamybai reikalingos žaliavos ir 
gatavi gaminiai. Darbas fabrike organizuojamas 
24/7 režimu. Per ketverius metus nuo jo atida-
rymo planuojama sukurti 80 darbo vietų, dalį 
sandėlių darbuotojų perkėlus čia dirbti iš kitų 
sandėlių ir daugėjant gamybos darbuotojų.

Kauno LEZ teritoriją verslo plėtrai investuotojai 
pasirinko jau statydami pirmąjį baldų fabriką: 
tai geografiškai patogi vieta netoli Kauno ir 
pagrindinių transporto magistralių. Apie 155 ha 
teritorijoje įsikūrę per 40 investuotojų, čia vei-
kiančiose gamybos ir paslaugų įmonėse dirba 
daugiau kaip 6 tūkst. žmonių. 

Pirmasis bendrovės „Geras baldų fabrikas“ pas-
tatas, kuriame gaminami naujos kartos baldai 
Švedijos milžinei „Ikea“, LEZ teritorijoje 4,6 ha 
sklype iškilo 2019 metais. Įmonė tada skelbė 
ketinanti gamybos apimtis padvigubinti – iki 
240 mln. eurų, investuojant į inovatyvią įrangą 

ir šiuolaikiškus logistikos sprendimus. Šiemet 
gretimame 5,9 ha sklype iškilęs antrasis pasta-
tas leido išnaudoti patogią LEZ infrastruktūrą ir 
optimaliai paskirstyti valdymo sąnaudas dviem 
greta esantiems fabrikams.

V. Brundza dėkojo ir pirmąjį, ir antrąjį fabriką 
pastačiusiai bendrovei „YIT Lietuva“, kad staty-
bos užbaigtos sutartu laiku, sėkmingai įveikus 
iššūkius, kilusius dėl medžiagų brangimo ir jų 
trūkumo rinkose.

ĮSPŪDINGO DYDŽIO PASTATAS 
Pramoninių pastatų architektūrą, jų planą ir tūrį 
lemia gamybos technologija. Ir pirmąjį, ir antrąjį 
baldų fabriką projektavo įmonė „Kita kryptis“. 
Kaip sakė architektė projekto vadovė Felita 
Kozlovaitė, projektuojant baldų fabriką, svar-
biausia buvo gamybos technologijai reikalingo 
dydžio pastatą su visais priklausiniais sutalpinti 
sklype ir racionaliai sudėlioti zonas. Fabrikui 
skirta teritorija didelė, bet dėl ją kertančio ma-
gistralinio dujotiekio apsaugos zonos statybos 
sklypas yra siauras ir ilgas.

STATYBA120
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Naująjį pastatą sudaro trys funkcinės dalys: 
gamybinis, sandėliavimo ir administracinis 
korpusai. Prie pastato blokuojami funkciniai in-
žineriniai statiniai: modulinė transformatorinė, 
išorinės rampos, oro filtrai, medienos pjuvenų 
konteineris, pjuvenų transporteriai. 

Statinys suprojektuotas kelių sujungtų stačia-
kampių formos. Pastato gabaritai įspūdingi: jis 
yra 447 m ilgio ir 92 m pločio. Gamybinį korpusą 
sudaro dvi vienaaukštės gamybos salės. Prie 
gatavos produkcijos zonos įrengti 9 vartai 
su išoriniais krovimo šliuzais ir 3 vartai, skirti 
rūšiuojamoms atliekoms. Sandėlių korpusas 
vieno aukšto, bet jo aukštis – net 12,75 m. Čia 
įrengti dveji vartai su dengtomis rampomis. 

Gamybinis korpusas funkciškai susietas su 
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sandėliavimo, techninėmis, pagalbinėmis pa-
talpomis ir su administraciniu korpusu, kuris 
suprojektuotas kaip dviejų aukštų ištęstas 
priestatas. Administracijos darbuotojai įkur-
dinti antrajame aukšte, kur įrengti įvairaus 
dydžio uždari kabinetai, posėdžių salės ir darbo 
vietos atvirose erdvėse. Pirmajame aukšte 
įrengtos darbuotojų buitinės patalpos – per-
sirengimo kambariai, sanitariniai mazgai, trys 
poilsio erdvės su virtuvių zonomis, taip pat čia 
yra didelė valgykla.

Naujasis fabrikas priderintas prie esamų pas-
tatų – vizualiai sukurtas bendras gamybinis 
kompleksas. Abiem pastatams naudotos tos 
pačios fasado apdailos medžiagos, spalvos, 
vitrinos, durys. Fasadai suformuoti iš ypač 

atsparių aplinkos poveikiui daugiasluoksnių 
plokščių. Sodrios spalvos suteikia kompleksui 
gyvumo tarp gana lakoniškos architektūros 
pramoninių pastatų ir išskiria abu fabrikus iš 
kitų Kauno LEZ teritorijoje. 

Tipinių konstrukcijų naujas gamybinis pastatas 
inžinerinėmis sistemomis sujungtas su pirmuo-
ju baldų gamyklos pastatu. Abu juos jungia ryšių 
kabeliai, užtikrinantys automatizuotą gamybos 
koordinavimą. Naująjį fabriką šildo prie pirmojo 
pastato veikianti kietojo kuro katilinė, kurioje 
šilumos gamybai naudojamos baldų gamybos 
metu susidariusios pjuvenos. Vidaus gaisrų 
gesinimo sistema taip pat sujungta su pirmojo 
pastato sistema, panaudojant esamą siurblinę 
ir požeminius rezervuarus. 
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PASTATĖ ANTRĄ BALDŲ FABRIKĄ 
TAM PAČIAM UŽSAKOVUI

Įgyvendinti inovatyvų antrojo baldų fabriko 
projektą Kauno LEZ teritorijoje UAB „Geras 
baldų fabrikas“ dar kartą pasirinko bendrovę 
„YIT Lietuva“, pastačiusią ir pirmąjį fabriką. Šia 
statybų bendrove pasitiki ne vienas Kauno LEZ 
investuotojas, jau įsikūręs „YIT Lietuvos“ pasta-
tytose gamyklose.

„Geras baldų fabrikas“ kėlė aukštus uždavinius 
visiems rangovams ir architektams dėl tvarios 
pastato statybos ir inovatyvių technologinių 
sprendimų. „YIT Lietuvos“ vadovas Kęstutis 
Vanagas teigia, kad naujasis baldų fabriko 
pastatas įdiegtų technologijų atžvilgiu – vienas 
moderniausių ir inovatyviausių ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame regione, o architektūriniai spren-
dimai draugiški aplinkai.

„Statant pramoninius pastatus, šiuo metu 
didžiausias rūpestis – energijos išteklių val-
dymas. Kasmet didinama nustatyta minimali 
energinė klasė, kurią turi pasiekti naujai stato-
mi pastatai. Naujasis fabriko pastatas išsiskiria 
itin aukšta A++ energijos klase ir pažangiomis 
technologijomis, užtikrinančiomis tinkamą mi-
kroklimatą“, – sako K. Vanagas.

Pastate įdiegti pažangiausi inžineriniai spren-
dimai, užtikrinantys efektyvų energijos nau-
dojimą, tinkamą patalpų mikroklimatą ir fabriko 
tvarumą. Integruota pastato valdymo sistema 
PVS (angl. Building Management System – 
BMS) leis stebėti atskirų jo dalių ir inžinerinių 
sistemų, tokių kaip šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo, elektros, automatinės gaisrų 
gesinimo ir dūmų aptikimo, būsenas, automa-
tizuoti jų valdymą. Taip pat bus galima stebėti 
elektros, dujų, vandens, naftos atskirtuvų 
įrenginių rodmenis ir būklę. Visa į PVS ateinanti 
informacija kaupiama ir archyvuojama. Matavi-
mų duomenys ir įrenginių būsenos istorija bus 
saugoma PVS serverio elektroninėje atmintyje.

Fabrike eksploatuojami inovatyvūs šiuolaikiniai 
ir efektyvūs gamybos įrenginiai, sudėtingos ir 
našios technologijos, o įdiegta gamybos val-
dymo sistema leidžia gamybos procesą sekti ir 
kontroliuoti realiuoju laiku.

Baldų gamyba imli elektros energijai. Naujojo 
fabriko stogas suprojektuotas ir įrengtas taip, 
kad ateityje bus galimybė ant jo įrengti saulės 
jėgainę, kuri generuos žaliąją elektros energiją.  

Fabriko statybos darbai vykdyti pažangiais me-
todais. Statinys projektuotas ir statytas taikant 
skaitmeninės statybos technologijas. Sukurtas 
BIM modelis leido visoms grandims dirbti 3D 
aplinkoje. Pasitelkti dronai su specialia progra-
mine įranga naudoti matuoti žemės darbų kiekį. 
Statybos darbai vykdyti taikant LEAN metodus, 
tai užtikrino aukštą statybos darbų efektyvumą. 
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UŽTIKRINTA MODERNAUS 
PASTATO STATYBOS KOKYBĖ 

Koordinuoti šiuolaikiško bendrovės „Geras 
baldų fabrikas“ gamybos paskirties pastato 
projektavimą ir atlikti statybos darbų techninę 
priežiūrą pasirinkta UAB „Baltijos biuras“.   

Šios bendrovės direktoriaus Dariaus Pakačimo 
manymu, tai vienas iš moderniausių šiuolaikinių 
pramonės pastatų. Nuo pat projekto įgyven-
dinimo pradžios statytojas kėlė aukščiausius 
funkcionalumo, ilgaamžiškumo ir moderniausių 
inžinerinių sistemų integravimo uždavinius. Taip 
pat nuspręsta naudoti tik aukščiausios kokybės 
ir atsparumo, draugiškas aplinkai medžiagas.
A++ energetinio naudingumo klasei priskiria-

mame statinyje integruotos modernios aukšto 
efektyvumo inžinerinės sistemos su skaitme-
niniu valdymu bei tarpusavio sąsajomis. Pas-
tato valdymo sistema (BMS) kontroliuoja visas 
pastato sistemas. Visi pasirinkti sprendimai 
prisideda prie energijos taupymo.
Pasak D. Pakačimo, kaip pastato išskirtinumą 
galima paminėti, kad jo ilgis – arti pusės kilome-
tro, o patalpų aukštis – net 12,75 metrų. Įdomūs 
ir kiti faktai apie naująjį fabriką: statant pastatą, 
įvairaus diametro vamzdžių sumontuota dau-
giau nei 30 km, šynolaidžių bendras ilgis – 250 
metrų, bendras elektros kabelių ilgis – daugiau 
kaip 81 km, elektros įvadų galingumas – 2800 kW, 
o panaudotų šviestuvų – per 3800 vienetų. Ka-
dangi statinys nemažas – apie 36 000 kv. metrų 

ploto – statybos darbų priežiūros specialistams 
per dieną tekdavo nueiti 10-15 kilometrų.
Vykstant statybai, daug dėmesio skirta švarai, 
darbų vykdymo technologijai ir kokybei. Efek-
tyviam kokybės valdymui buvo naudojama pro-
gramėlė „Dalux“, kuri skirta statybų priežiūrai, 
neatitikimų ir defektų registravimui bei taisymui. 
D. Pakačimo teigimu, projektuojant ir statant 
gamybos bei pramonės pastatus, ypatingą 
dėmesį būtina skirti gamybos technologijai. 
„Menkiausias netikslumas, kai konstrukcijos 
ir įrengimai tokie masyvūs, gali virsti papildo-
momis išlaidomis ir nenumatytais darbais. Šio 
projekto įgyvendinimo komanda puikiai atliko 
visas užduotis, todėl netikėtumų buvo išveng-
ta“, – sakė jis.  
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GALINGOS ORO UŽUOLAIDOS 
ATREMIA SKERSVĖJUS

Didelio ploto gamybos paskirties pastate įrengta 
daug didelių vartų, todėl siekiant išvengti skers-
vėjų ir didelės lauko oro infiltracijos, kompen-
suoti šilumos praradimus ir suteikti maksimalų 
komfortą darbui sandėliavimo patalpose, buvo 
sumontuotos 75 įvairaus tipo ir dydžio pramoni-
nės oro užuolaidos „Flowair Elis G“, kurias tiekė 
UAB „Orfėjas“. 

Pagrindiniai užsakovo reikalavimai oro užuo-
laidoms baldų fabriko sandėliuose buvo ypač 
didelis oro srautas, siekiant išvengti šalto oro 
prasiskverbimo ir skersvėjų patalpose, kai vartai 
atidaryti. Dauguma oro užuolaidų pasirinktos 
šildančios.

Kaip sakė bendrovės „Orfėjas“ direktorius Linas 
Skauminas, šiam objektui buvo pasiūlytos dviejų 

tipų pramoninės oro užuolaidos: „Flowair Elis G 
W“ su vandens šilumokaičiu ir „Flowair Elis G N“ be 
kaitinamųjų elementų.   

„ELiS G“ oro užuolaidos yra labai efektyvūs pra-
moniniai įrenginiai, pagaminti iš aukštos kokybės 
medžiagų ir komponentų: trijų greičių ašiniai 
ventiliatoriai, cinkuoto plieno korpusas, reguliuo-
jama oro išpūtimo anga užtikrina pageidaujamo 
oro srauto kampo nustatymą. Taip pat gali būti 
komplektuojami su nerūdijančiojo plieno korpu-
su bei dulkėms ir vandeniui atspariais IP66 klasės 
ventiliatoriais.

Modulius galima sujungti tarpusavyje iki reikiamo 
dydžio įvairaus pločio vartams ir angoms už-
dengti bei montuoti horizontalioje arba vertika-
lioje padėtyje. „Flowair Elis G“ oro užuolaidos, su-
montuotos iš vienos vartų pusės, gali efektyviai 
dengti iki 8 m pločio vartų angą, sumontuotos iš 

dviejų pusių – iki 14 m pločio angą. Sumontuotos 
virš vartų jos gali dengti iki 8 m aukščio angą. 

„Elis G“ gali būti komplektuojamos su termosta-
tiniu valdymo bloku, kuris leidžia įjungti ir išjungti 
įrenginį, prijungti durų jungiklį bei apsaugoti 
ventiliatorius nuo perkrovos. Dėl DRV valdymo 
sistemos oro užuolaidas galima prijungti prie 
BMS pastato valdymo sistemos.

Šiame objekte taip pat sumontuoti modernaus 
dizaino „Flowair LEO S1“ vandeniniai oro šildytuvai 
su ypač lengvu ir tvirtu EPP korpusu bei sukio-
jamu tvirtinimo laikikliu, įdiegti pramoninio tipo, 
didelio našumo adiabatiniai vandens garavimo 
principu veikiantys oro vėsintuvai „ColdPro ELO 
30Di“, skirti efektyviam ir ekonomiškam didelių 
erdvių vėsinimui, bei sieniniai pramoninio tipo 
oro ištraukimo ventiliatoriai „ColdPro CP-1100“, 
pasižymintys ypač dideliu oro srautu.

DIDŽIULIAI VARTAI ATSIVERIA 
PER SEKUNDĘ

Didelio ploto gamybos ir sandėliavimo pa-
skirties pastate pasirinkti žinomų gamintojų, 
aukščiausios kokybės pramoniniai vartai,  lau-
ko ir vidaus,  priešgaisrinės durys, kuriuos tiekė 
ir montavo UAB „Darus“. Kaip pasakojo šios 
įmonės projektų vadovas Kęstutis Bakučionis, 
baldų gamykloje sumontuoti 25 vokiečių kom-
panijos „Hormann“ gaminami pramoniniai pake-
liamieji segmentiniai vartai, kurie atsidarydami 
pakyla ir dėl to lieka daugiau vietos. 

Slenkantieji, į šoną nustumiami priešgaisriniai 
vartai „Hormann“ skirti pramoninių pastatų, 
sandėlių, visuomeninių patalpų apsaugai nuo 
ugnies ir dūmų, nes suveikus priešgaisrinei 

signalizacijai jie automatiškai užsidaro, ati-
tverdami patalpas, net ir nutrūkus elektros 
tiekimui. Vieni iš šio tipo vartų gamykloje su-
montuoti įspūdingo dydžio: 7,60 m pločio ir 4,50 
metro aukščio. 

Taip pat pastate įrengti 9 kompanijos „Dyna-
co“ gaminami greitaeigiai vartai, užtikrinantys 
sklandų krovimo technikos judėjimą ir padidi-
nantys komfortą patalpose. Dauguma jų ypač 
didelių matmenų: plotis 7,5 metro, aukštis – 4,50 
metro. Šio modelio vartai panaudoti įrengti 
šliuzinę sistemą įvažiuojančiam transportui: kai 
vieni vartai pakyla ir, įvažiavus technikai, nusi-
leidžia už jos, tik tada pakyla antrieji vartai, kad 
nesusidarytų skersvėjo. 

Užsakovų pageidavimu, pasirinktas įspūdingas 
šių vartų atsidarymo greitis: 3 m aukščio vartai 

pakyla per ne visą sekundę (greitis – 3,6 m/s). 
Nusileidimas – saugus ir lėtesnis, apsaugantis 
vartus, krovinius ir žmones. 

Visos 85 gamykloje sumontuotos metalinės 
priešgaisrinės, lauko ir vidaus durys „Hormann“ 
specialiai pagamintos šiam projektui, užsako-
vams pageidavimu, su angokraštį apkabinamo-
mis staktomis. 

Kaip pasakojo K. Bakučionis, didelis „Hormann“ 
gaminių kiekis baldų gamyklos pastatui buvo 
pagamintas ir pristatytas per 20 savaičių. Mon-
tavimo darbai užtruko beveik penkis mėnesius. 
Didelis pastatas kėlė nemenkų iššūkių: išvežioti 
didelių matmenų vartus į montavimo vietas per 
visą 447 metrų ilgio pastatą reikėjo daug laiko 
ir technikos, o meistrai ir jų vadovai pėsčiomis 
nuo ryto iki vakaro nužingsniuodavo 7–8 km.
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TVARI IR ESTETIŠKA VINILINĖ GRINDŲ 
DANGA ILGAI NEKELS RŪPESČIŲ 

Prie baldų gamyklos administracinių patalpų 
interjero kūrimo prisidėjo UAB „Interjero linija“, 
tiekusi savo atstovaujamos kompanijos „Amti-
co International“ tvarią ir ilgalaikę vinilinę grin-
dų dangą, kurią užsakovai pasirinko iš siūlomo 
asortimento kaip tinkamiausią. Pasirinkimą 
lėmė aukšta medžiagos kokybė, patikimumas 
ir puikus estetinis vaizdas. Viešajam sektoriui 
skirtos medžiagos – tai ilgalaikis sprendimas, 
nes danga daug metų nekeis estetinės išvaiz-
dos ir nekels rūpesčių dėl priežiūros.

Biuro patalpose panaudota „Interjero linijos“ 
salono tiekiama vinilinė grindų danga „Amtico 
Spacia“ (LVT) iš kolekcijos „Stellar Ash“. Šias 
vinilo grindis užsakovai jau išbandė pirmojo 
pastato biuro patalpose. Tai puikus rodiklis, 
kad tęstiniame projekte buvo pasirinktos tos 
pačios „Amtico Spacia“ vinilinės grindų dangos. 
Šios grindų dangos dizainas puikiai atitinka 
estetinius ir techninius interjero kūrėjų bei 
užsakovų reikalavimus ir nepriekaištingai dera 
bendrame interjere.

Vinilinės dizaino grindys „Amtico Spacia“ (LVT) 
skirtos patalpoms, kuriose intensyvus judėji-
mas, todėl jos gaminamos su 0,55 mm darbiniu 
vinilo sluoksniu ir klasifikuojamos 23, 33, 42 
atsparumo klasėmis.   „Amtico Spacia“ (LVT) 
vinilinei dizaino grindų kolekcijai suteikiama 10 
metų nusidėvėjimo garantija. 

Paprasta grindų dangos priežiūra ir patvarumas 
yra itin svarbu viešosiose erdvėse. „Amtico“ 
(LVT) dizaino vinilinių grindų paviršiai paden-
giami specialiu „Quantum Guard“ sluoksniu, 
kuris apsaugo grindis nuo abrazyvinių dalelių 
ir batų žymių. Ši danga atitinka atsparumo 
ugniai ir dūmų emisijos priešgaisrinius (Bfls1) 
bei slidumo reikalavimus (R10), todėl ypač tinka 
visuomeniniams pastatams, kuriuose griežtai 
reglamentuojami saugos reikalavimai. 

Šios grindų dangos – puikus pasirinkimas, 
siekiant tausoti aplinką. Visos vinilinių dizaino 

grindų „Amtico“ (LVT) kolekcijos gaminamos ne-
naudojant ftalatų – medžiagų, ribojamų REACH 
reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas Nr. 1907/2006 dėl cheminių me-
džiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos 
ir apribojimų – red.), ir yra tinkamos A+ ener-
ginės klasės pastatams, klasifikuojant pagal 
VOC vidaus oro emisijos skalę. Joms suteiktas 
sertifikatas „Indoor Air Comfort Gold“, ne tik 
pažymintis mažą emisiją gamybos metu, bet ir 
patvirtinantis sveiką vidaus patalpų klimatą.

Naudotos medžiagos visiškai atitiko užsakovo 
ir architektų lūkesčius, nes subtilus dizainas 
puikiai įsiliejo į bendrą interjero koncepciją. Tai 
ne tik estetiškas, bet ir mechaniniam poveikiui 
atsparus paviršius, kurio eksploatacijai nerei-
kės papildomų išlaidų ilgus metus. 

Išliekamąją vertę turinčius produktus jau du 

dešimtmečius siūlančios „Interjero linijos“ 
asortimente yra itin aukštos kokybės vinilinių 
dizaino grindų, sienų dangų, baldų ir užuolaidų 
audinių. Jos atstovaujami prekių ženklai visiškai 
atitinka keliamus kokybės ir tvarumo reikalavi-
mus, formuoja labai aiškią įmonės strategiją – 
aukščiausios kokybės gaminiai, nepriekaištin-
gos reputacijos gamintojai, dėmesys estetikai 
ir patvarumui. 

Daug metų vykdoma mažmeninė ir didmeninė 
prekyba padėjo išgryninti stipriausią įmonės 
veiklos aspektą – estetiškų ir ilgalaikių apdailos 
medžiagų, skirtų viešajam sektoriui, tačiau pui-
kiai tinkančių ir namų aplinkai dekoruoti, pasiūlą. 
„Interjero linija“ pačiam išrankiausiam viešojo ar 
privataus sektoriaus klientui gali pasiūlyti mo-
dernių ir akustinių interjero medžiagų, išskirtinių 
šviestuvų ir baldų gamintojų produktų. 
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AIKŠTELĖS PRIE GAMYKLOS 
PARUOŠTOS INTENSYVIAM 

TRANSPORTO JUDĖJIMUI
Naujosios „Gerų baldų“ gamyklos teritorijos tvar-
kymas patikėtas atestuotai kelių ir gatvių tiesimo 
bendrovei UAB „Gevalda“, sukaupusiai didelių 
pramoninių ir logistikos projektų infrastruktūros 
įrengimo patirtį. Įmonės komanda atliko jai įpras-
tus darbus. Per gana trumpą statybos laikotarpį 
sklypas aplink gamybos ir sandėliavimo paskir-
ties pastatus pritaikytas judėti intensyviam 
technikos srautui. 

Įmonės specialistai sklype įrengė betoninių trin-
kelių dangos aikšteles. Dalį neužstatyto sklypo 
ploto sudaro žaliosios zonos. Bendrovei pavyko 
užtikrinti užsakovo reikalaujamą aukštą darbo 
kokybę ir kartu išlaikyti didelį darbų tempą.
Kaip teigė „Gevaldos“ vadovas Valdemaras Kar-
lonas, objekte įrengti keliai, aikštės ir panaudo-
tos medžiagos atitinka Lietuvos Respublikoje 
galiojančius teisės aktus ir norminius doku-
mentus, o darbas šiame objekte neišsiskyrė iš 
kitų „Gevaldos“ įgyvendintų darbų.
„Specializuojamės į panašaus tipo objektų 
infrastuktūros projektų įgyvendinimą ir esame 

sukaupę daug patirties, kurią sėkmingai pri-
taikėme projekte. Sklandžiam darbo procesui 
padėjo išankstinis veiksmų planavimas. Įmonės 
darbuotojų pastangos ir kompetencija leido už-
tikrinti kokybišką rezultatą, o trumpas darbams 
skirtas laikotarpis įpareigojo dirbti tiksliai ir be 
klaidų“, – sakė įmonės vadovas. 
Įgyvendindama projektus bendrovė naudoja 
pažangiausias technologijas, kokybiškas me-
džiagas, specialią įrangą ir laikosi ekologinių 
reikalavimų, tad atliekant darbus užtikrinamas 
jų optimalumas ir kokybė, o į kiekvieną objektą 
žiūrima individualiai. 

GAISRO GESINIMUI – PATIKIMA SISTEMA
Naujajame „Geras baldų fabrikas“ pastate, kuris 
bus skirtas pagamintos produkcijos ir gamybai 
reikalingos žaliavos sandėliavimui, patikimą au-
tomatinę (sprinklerinę) gaisrų gesinimo sistemą 
suprojektavo ir sumontavo UAB „Metoera“. Ši 
atestuota įmonė nuo 2008 m. sėkmingai dirba 
specialiųjų statybos darbų srityje. Specializuotos 
įmonės pagrindinė veikla – automatinių gaisro 
gesinimo sistemų projektavimas ir montavimas.

Gaisro prevencija – vienas esminių sprendimų 
bet kokiame statinyje. Šiuolaikinės standar-
tinės automatinės gaisro gesinimo sistemos 
įvairios paskirties pastatuose įrengiamos dėl 

saugumo ir vykdant galiojančius  reikalavimus. 
Modernių technologijų gausa leidžia parinkti 
optimalius sprendimus ir pasiekti efektyvų 
rezultatą. Dažniausiai automatinės (sprinkleri-
nės) gaisro gesinimo sistemos naudojamos di-
delio ploto sandėliuose, prekybos centruose, 
automobilių saugyklose, pavojingos gamybos 
kategorijos ir kitose patalpose.

Baldų gamyklos pastatuose sumontuota aukš-
to patikimumo automatinė (sprinklerinė) gaisro 
gesinimo vandeniu sistema, kuri skirta aptikti 
gaisrą, sustabdyti jo plitimą ir užgesinti, apsau-
gant žmones bei materialines vertybes. 

Lengvai ir greitai montuojama stacionari sis-

tema įrengta iš plieninių vamzdžių, kuriems 
sujungti nenaudojami suvirinimo dujomis ar 
elektros lanku darbai. Montuojant  taikyta va-
dinamoji sukabinimo (angl. coupling) sistema, 
kurią specializuota ir patyrusi įmonė naudoja 
jau daugiau kaip dešimtmetį. 

Sumontuota sistema atitinka keliamus reikala-
vimus, o visi sistemos komponentai yra sertifi-
kuoti. Jai įrengti panaudotos žinomų pasaulio 
gamintojų medžiagos bei įranga – purkštukai, 
čiaupai ir gaisro gesinimo skydai. 

Kvalifikuotų UAB "Metoera" darbuotojų koman-
da gaisro gesinimo sistemas įrengia profesio-
naliai, kokybiškai ir patikimai.

Nepaisant sudėtingos padėties rinkose, Lietuvos statybų sektorius nestoja ir užtikrina nuoseklų šalies pramonės augimą: gamintojų pajėgumus sustiprino 
dar vienas tvariai ir ekologiškai veiklai pritaikytas inovatyvus baldų fabrikas.

„Structum“ inf.
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MAGIJA, kurioje 
susilieja inžinerija ir 
interjero dizainas 
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Vykstant technologijų progresui, neatsiejama kokybiško gyvenimo 
dalimi tapo inžinerinės sistemos, kurios sėkmingai jungiamos į 
interjerą ir stilingai papildo dizainą, suteikdamos jam netikėtų bruožų. 
Gausi inžinerinių sistemų įranga neslepiama, priešingai – atvirai 

eksponuojama, atiduodant pagarbą technologijoms, kurių pažanga sukuria 
gyvenimo komfortą, užtikrina tvarumą ir energinio efektyvumo priemonių 
įgyvendinimą. 
Inžinieriai suteikia papildomos vertės kiekviename statybos etape nuo 
pat projektavimo, dirbdami komandose su architektais, dizaineriais, IT 
technologijų specialistais, pastatų savininkais ir kitais rangovais. Kuriami ir 
įgyvendinami unikalūs projektai. 

INDUSTRINIS BRAIŽAS
Akį traukiantis interjero dizainas dažnai yra 
pirmas dalykas, kurį žmonės pastebi eidami pro 
naują pastatą. Tačiau šie matomi elementai yra 
tik ledkalnio viršūnė. Naujas pastatas – tai ne tik 
sienos, durys, langai, apdaila ir baldai. Kiekvie-
name projekte dirba integruotos projektuotojų 
ir inžinierių komandos. Dizaineriai sukuria pas-
tato grožį, bet inžinieriai įgalina jį eksploatuoti. 
Mechanikos, elektros, šildymo ir vėdinimo bei 
santechnikos inžinieriai kuria visapusiškus 
sprendimus, skirtus optimizuoti pastato funkci-
jas ir užtikrinti gyvenimo komfortą. 
Gausiai integruotos ir atvirai eksponuojamos 
pastato inžinerinės sistemos ne tik daro įtaką 
pastatų biudžetams, bet ir kuria industrinio in-
terjero dizaino stilių, kuris turi daugybę formų – 
nuo atvirų konstrukcijų, lubų ir sienų vamzdynų 
iki medinių ir metalinių baldų bei kitų architek-
tūrinių elementų. Derinamos atviros erdvės ir 
neutralūs atspalviai, kad būtų sukurtas neuž-
baigtumo įspūdis. 
Kiti interjero dizaino stiliai slepia vamzdynus ir 
ortakius, tačiau industrinis ne tik apima šiuos 
elementus, ji – yra dėmesio centre. Renovuo-
tuose loftuose, moderniuose namuose ir nau-
jose komercinėse erdvėse visame pasaulyje 
naudojamas industrinis dizainas gali atrodyti 
šaltas, tačiau jame yra daug daniškojo hiugė 
(hygge – jaukumas ir komfortas, sukeliantis pa-
sitenkinimo jausmą, laikomas esminiu Danijos 
kultūros bruožu – red.) elementų. Sukuriama 
kasdieniška atmosfera, kurioje malonu būti.

ŠIUOLAIKINIO BIURO 
STILIAUS AKCENTAS 

Šiuolaikinėms įmonėms artimas inovatyvumu 
dvelkiantis industrinis darbo erdvių dizainas, 
sukurtas technologijų įmonės „Bench Acco-
unting“ biure Vankuverio centre. Architektų 
įmonė „Perkins + Will“ naujoms biuro patalpoms 
pasiūlė atviras erdves ir aukštas be apdailos 
lubas. Betoninės lubų plokštės paliktos atviros, 
išraizgytos gausiomis nepridengtomis komuni-
kacijų sistemomis ir vamzdynais, taip vizualiai 
padidinta erdvė ir sukurtas neapdorotos este-
tikos stilius. Laisvai pasirenkamos darbo vietos, 
susikaupimo kambariai, neformalios ir formalios 
bendradarbiavimo erdvės, konferencijų salės 
ir poilsio erdvės atspindi šio verslo kultūrą, 
modernumą, atvirumą naujovėms. Kad būtų 
sukurtas efektyvus ir ekonomiškas projektas, 
dizaino komandos strategija buvo nukreipta į 
bendrąsias erdves, kiekviename aukšte įrengti 
erdvūs holai su virtuvėmis. 

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė 

Nuotr. Ema Peter

Nuotr. Ema Peter
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AIŠKIAI APIBRĖŽTA,  
LYG TOPOGRAFIJA

Betoninės kolonos, lyg salos erdvėje išryškin-
tos paaukštintos darbo zonos, pakelti cokoliai 
ir neapdorotos konstrukcijos sukuria topogra-
finį interjero stilių knygų leidėjo „Kadokawa“ 
biure Japonijoje, Tokorozavos mieste. Studija 
„Flooat“ suprojektavo darbo ir poilsio erdves be 
vidaus sienų ir pertvarų, taupydama plotą. Po-
ilsio zona, pripildyta žalumos, yra biuro centre. 
Tai didžiulė erdvė, apstatyta sofomis ir foteliais. 
Čia darbuotojai gali praleisti poilsio laiką arba 
rengti susitikimus. „Knygų bare“ prie ilgo stalvir-
šio lankytojai gali prisėsti vartydami naujausius 
leidinius. Topografinį stilių taip pat paryškina 
interjero medžiagos ir natūralių gamtos spalvų 
gama. Žemės stulpus primena betoninių kons-
trukcijų kolonos bendrosiose erdvėse. Aukštos 
atviro tipo betoninės lubos tampa fonu ekspo-
nuojamai gausiai komunikacijų, vamzdynų, kon-
dicionavimo ir apšvietimo įrangai. Tik virš biuro 
darbo vietų, įrengt7 ant paaukštintų platformų, 
ir virš baro įrengtos pakabinamos lubos apribo-
ja erdvės aukštį, kad jaustųsi privatumas. 

DIZAINAS – KAIP EDUKACIJA
„Blue Hole“ pradinė mokykla Vimberlyje tapo pir-
mąja Teksase „One Water School“ tituluojama 
mokykla, įdiegusia lietaus vandens surinkimo 
ir panaudojimo bei nuotekų valymo ir vandens 
pakartotinio naudojimo sistemą. „One Water“ – 
vandens taupymo projektas. Siekiant sumažinti 
požeminio vandens naudojimą, pažangi inži-
nerinė sistema leidžia surinktą vandenį pakar-
totinai panaudoti laistymui ir tualetui nuplauti. 
Teksaso regionas patiria vandens taupymo 
iššūkių ir kuria inovatyvius vandens pakartotinio 
naudojimo būdus. 
Mokyklą projektavę „O’Connell Robertson“ ar-
chitektai jos vidaus interjere – prie lubų ir ant 
sienų – paliko eksponuoti gausius vandens 
vamzdynus, nudažytus skirtingomis spalvomis, 
bei ortakius ir kitą ŠVOK įrangą. Šios atviros 
komunikacijos atlieka ne tik estetinę funkciją 
ir papildo dizainą, bet ir turi atlikti edukacinę 
funkciją, svarbią ugdyti mokinių išsilavinimą. 
Matomi įvairios paskirties vamzdynai nuo vai-
kystės ugdo vaikų dėmesį tvarumui. Architektai 
sako, kad tvarumo priemonių demonstravimas 
turės įtakos ateinančioms kartoms. 
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NAMŲ JAUKUMAS 
Majamyje renovacijos projektas pramoninę 
erdvę pavertė būstu, suteikdamas jai šilumos. 
Šviesos kupino lofto interjere derinamas be-
tonas ir mediena. Buvusios sienos ir pertvaros 
išardytos maždaug 90 proc., siekiant padidinti 
erdvę. Funkcionalumas, praktiškumas ir elegan-
cija – šio būsto stiliaus bruožas. Harmoningą er-
dvę kuria spalvos ir tekstūros. Baldų stiliuje su-
sijungia pramoninių elementų praktiškumas ir 
prabanga. Žvelgiant aukštyn iš pirmojo aukšto, 
virš galvos – nepasiekiamos betoninės lubos, 
„išmargintos“ masyviais ventiliacijos ir vandens 
vamzdžiais, pakabinamais šviestuvais, kamerų 
kabeliais, įtempimo lynais, elektros laidais ir ki-
tokia įranga. Bet medinė svetainės siena ne tik 
vizualiai atsveria plieno ir stiklo šaltumą, bet ir 
sumažina aidėjimą patalpose. O kilimai pagyvina 
ir išmargina lieto betono grindis, šildo kojas. 
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HARMONINGA VIEŠŲJŲ 
ERDVIŲ ARCHITEKTŪRA

Senas pramoninis pastatas Nyderlanduose, 
Tilburgo mieste, paverstas nauja atvirų erdvių 
viešąja biblioteka su geležinkelio tema. Archi-
tektūros studija „Civic Architects“ 1932 metais 
statyto pastato interjere paliko atvirą pramo-
ninį paveldą. „LocHal Tilburg“ pavadintas 11 200 
kv. metrų buvęs lokomotyvų depas tapo miesto 
širdimi. Bene ryškiausias jo bruožas yra didžiulė 
vidaus erdvė – 90 x 60 metrų, ir 15 metrų aukščio 
lubos. Viešoji biblioteka suprojektuota kaip itin 
prieinamas pastatas. Vestibiulis primena deng-
tą miesto aikštę, jame stovi dideli viešosios 
skaityklos stalai, yra parodų zona ir kavos baras. 
Platūs laiptai kyla per pastatą su didžiuliais sti-
kliniais fasado langais, įleidžiančiais vidun daug 
dienos šviesos. Antrame aukšte esanti galerija 
skirta knygų lentynoms. Dar aukščiau yra didelis 
balkonas, iš kurio atsiveria miesto panorama.
Įvairios originalios interjero detalės išsaugo-
tos ir paryškintos: dominuoja juodas plienas, 
atviras betonas, stiklas ir mediena. Milžiniškų 
matmenų tekstilinės užuolaidos suteikia erdvei 
spalvinių akcentų. Betoninės grindys ir laiptai, 
išsaugotos originalios kniedytos kolonos – 
nuoroda į praeities pramonės procesus. Nuo 
lubų milžiniškame aukštyje kabo industrinio 
stiliaus šviestuvai ir demonstruojamos atviros 
konstrukcijos, komunikacijos ir įvairiausia inži-
nerinė įranga. Architektūros priemonės sukuria 
pramoninę aplinką, o unikalūs dizaino elementai 
suteikia jai žaismingumo.

SINCHRONIZUOTOS IDĖJOS
Yra dvi strategijos, kaip integruoti inžinerines 
sistemas į pastato architektūrinius elementus 
ir interjero dizainą. Pirmasis būdas yra paslėpti 
šias sistemas tose srityse, kuriose architek-
tūriniai elementai dominuoja ir yra pagrindinis 
estetinis elementas, o inžinerinės sistemos 
komponentai gali pabloginti bendrą dizaino 
estetiką. 
Antrasis būdas yra atskleisti inžinerinės sis-
temos elementus apgalvotai, integruojant ir 
panaudojant pačias pastato sistemas kaip 
vizualinį ir net edukacinį akcentą. Nors inžineri-
nių sistemų elementų demonstravimas kartais 
laikomas aukščiausios klasės erdvių dizainu, tai 
įmanoma net ir mažesnio biudžeto projektuose.
Dirbdamos kartu, interjero dizaino ir inžinierių 
komandos sinchronizuotai kuria dizaino spren-
dimus. Bendradarbiavimas projektuose prasi-
deda nuo ankstyvo projektavimo ir tai leidžia 
anksti apsvarstyti idėjas, kurias vėliau gali būti 
sunkiau įtraukti į procesą, kai jau bus priimti 
projektavimo sprendimai. Komandos numato 
ŠVOK ir apšvietimo integravimą į interjero dizai-
ną. Nuosekliai bendraudami, naudodami pasta-
to informacinio modeliavimo (BIM) programinę 
įrangą ir kitus skaitmeninius įrankius, dizaineriai 
ir inžinieriai kartu kuria unikalius projektus. 
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Tūkstančių mikro skylučių pagalba WindFree™
technologija vėsina patalpą be namalonių šalto oro
gūsių*. Dirbtinis intelektas sukurs tobulą mikroklimatą
jūsų namuose ir pavers juos išmaniais bei taupančiais
elektros energiją.

samsung.com/windfree

*ASHRAE (angl. American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers)  apibrėžia “Still Air”, kaip oro judėjimą, kuris yra mažesnis nei 0.15 m/s, be šaltų oro gūsių.

WindFree™
Atrask savo komfortą.



INŽINERIJA 135



INŽINERIJA136



INŽINERIJA 137

Aplinkotvarkos specialistai ir grindinio sprendimų kompanijos gali 
patvirtinti – egzistuoja grindinio įrengimo tendencijos, paliečiančios 
gaminių dydžio, spalvų, funkcionalumo pasirinkimą. Kaip visuomet tai 
lemiama daugybės veiksnių, bet iš esmės noro keisti nusistovėjusius 
pasirinkimus.
UAB „Betono mozaika“ specialistai atkreipia dėmesį, kad pastaruoju 
metu populiariausios tamsios grindinio spalvos, lanksčiau renkamasi 
gaminio formą, nebijoma įsileisti ir didelių matmenų gaminių, drąsiai 
pasirenkami nauji gaminiai, o ne klasikiniai gaminiai su nuožula. 

„Šiandienos tvarumo kontekste vis dėlto teisin-
giausias pasirinkimas yra baltų atspalvių gaminiai, 
ypač kalbant apie viešąsias miestų erdves. Baltos 
spalvos dangos atspindi didesnę dalį gaunamos 
natūralios šviesios ar dirbtinio apšvietimo, tad ma-
žiau įkaista ir yra malonesnės naudotojams vasa-
rą, o tamsiuoju metu geriau matomi, dėl to sutau-

poma viešosios erdvės apšvietimui“, – sako UAB „Betono mozaika“ 
gamybos vadovas Mantas Malinauskas. 
Balti gaminiai buvo panaudoti ir 2019 metais atnaujintoje Vaidilos 
aikštėje Klaipėdoje. Šviesių atspalvių, didesnių matmenų gaminiai 

dera didesnėse miestų erdvėse, kuria skandinaviškos, švarios, lako-
niškos aikštės įvaizdį ir yra praktiškas sprendimas, leidžiantis išvengti 
perkaitimo vasaros metu ir taupyti apšvietimo sąnaudas. Šviesūs pa-
viršiai karštuoju metų laiku taip pat mažiau įkaista nei tamsių atspalvių, 
dėl to ant tokių dangų žmonės jaučiasi geriau. 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų asociacijos 
pirmininkas VILNIUS TECH profesorius Gintaras 
Stauskis pažymi, kad keistas tautiečių susižavėji-
mas tamsiais fasadais yra trumpalaikė mada, svar-
biausi mūsų miestų pastatai visada būdavo balti. 
„Natūralių akmens medžiagų dangos taip pat yra 
šviesios, tai ir praktiška, ir gražu. Šviesių atspalvių 

dangos praktiškos, nes miestų erdvėse pasitaiko įvairių teršalų, kurie 
tiesiog mažiau matomi nei ant tamsių paviršių. Dangų įkaitimas vasarą 
– aktuali didelių grįstų plotų problema. Tamsių atspalvių dangos įkaista 
iki žmogui eiti nemalonios temperatūros, o pieva ar veja net vasaros 
kaitroje yra vėsi. Dėl to rekomenduoju kuo šviesesnių atspalvių šali-
gatvių, aikštelių ir kitų viešųjų plotų dangas. Jos primins natūralaus 
akmens medžiagas, bus jaukios ir praktiškos“, – pabrėžia prof. Gintaras 
Stauskis. 

Grindinio dangų tendencijos:  
jau laikas permąstyti sprendimus, sutaria specialistai 
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10 IŠMANIAUSIŲ 
PASAULIO MIESTŲ

Išmaniosios technologijos vis plačiau plinta kasdieniame mūsų 
gyvenime. Mes ne tik nešiojamės išmaniuosius prietaisus ant 
riešo, kišenėje ir rankinėje, bet ir dažnas turime ne vieną išmanųjį 
įrenginį namuose – nuo viryklės iki dulkių siurblio.

Naujosios technologijos diegiamos ir įvairiuose pasaulio miestuose. 
Jos palengvina miesto priežiūrą, padeda reguliuoti eismą, net kovoti 
su tarša ar avaringumu. Taip miestai tampa darnesni su aplinka, 
saugesni ir patogesni juose gyvenantiems žmonėms.
Interneto portalas „Business Chief“ išrinko 10 išmaniausių miestų. 
Pateikiame juos ir „Structum“ skaitytojams.

Autorius: Giedrė Linden

Nuotr. Pexels.com
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10. ČIKAGA
Trečias pagal dydį JAV miestas Čikaga naudoja 
išmaniojo miesto technologijas ir strategijas vys-
tydama ir plėsdama miestą. Čikagos atviros infor-
macijos portalas planuoja sumažinti skaitmeninę 
atskirtį, padidėjusią dėl COVID-19 pandemijos.
Čikaga turi vadinamąjį „Daiktų rinkinį“ (angl. „Array 
of Things“), kuris yra miesto jutiminis tinklas, pa-
dedantis kovoti su prasta oro kokybe, spūstimis, 
klimato kaita ir užterštumu.

9. BOSTONAS
Tai yra vienas iš pirmųjų miestų, pradėjusių eks-
perimentuoti su išmaniosiomis programomis.
Ilgalaikis Bostono planas – sukurti „dalyvauja-
mąjį urbanizmą“, paremtą išmaniosiomis pro-
gramomis, ir taip padedantį gyventojams gauti 
greitą ir lengvai prieinamą informaciją apie 
tokius dalykus kaip automobilių statymas, len-
gviau bendrauti tarpusavyje, taip pat pranešti 
apie mieste pastebėtas problemas, stebėti 
miesto transporto veikimo kokybę.

Nuotr. Pexels.com
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8. BARSELONA
2011 metais šiame mieste vyko pirmoji Išmaniojo miesto 
paroda ir pasaulinis kongresas (angl. „Smart City Expo and 
World Congress“). Nuo tada Barselona įdiegė įvairių išma-
niojo miesto inovacijų, tokių kaip LED apšvietimo stulpai, 
padedančių stebėti eismą ir grūstis, pėsčiųjų judėjimą, oro 
kokybę ir triukšmą.
Gatvėse išdėstytos išmaniosios šiukšliaduobės, kurios 
veikia vakuuminiu būdu įsiurbdamos šiukšles į požemines 
talpyklas – taip sumažinamas išvežimo dažnumas ir nema-
lonūs kvapai.

7. KOPENHAGA
2017 metais įstaiga „Copenhagen Solutions Lab“ gavo apdova-
nojimą už sistemą, kuri stebi oro kokybę, energijos suvartojimą, 
eismą ir atliekų valdymą.
Ši sistema sujungia šviesoforų reguliavimą, elektromobilių 
krovimą ir išmaniąją apskaitą į vientisą sistemą tam, kad būtų 
užtikrinta veiksminga vairavimo patirtis ir pristatymo paslaugos.
Kopenhaga bendradarbiauja su Masačusetso technologijos 
institutu (MIT), kurdama ir išmaniąją dviračių sistemą.
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6. HONKONGAS
Šis miestas ne tik įdiegė išmaniuosius apšvietimo stul-
pus su jutikliais, bet ir žengė vienu žingsniu toliau – juos 
suderino su 5G tinklu.
Taip pat galite rasti mobiliesiems įrenginiams pritaikytus 
išmaniuosius skydelius, rodančius vartotojų nuotraukas, 
žemėlapius, informaciją, susijusią su krituliais, tempera-
tūra ir automobilio statymo galimybėmis realiu laiku.

5. LONDONAS
Londono miestas pastaraisiais metais įdiegė kelias 
išmaniojo miesto iniciatyvas. Pavyzdžiui, „Pilietinių inova-
cijų iššūkį“ (angl. „Civic Innovation Challenge“), kuris yra 
inkubacinė platforma, padedanti startuoliams išvystyti 
sprendimus augančioms miesto problemoms spręsti.
Kitas pavyzdys – programa „Sujungti Londoną“ (angl. 
„Connect London“), kurios tikslas yra 5G ir šviesolaidinis 
ryšys visame mieste.
Įsimintini Londono apšvietimo stulpai aprūpinami juti-
kliais ir elektromobilių krovimo stotelėmis.
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4. DUBAJUS
Dubajuje neseniai įgyvendintas 7 metų planas visas val-
džios ir ekonomines paslaugas paversti skaitmeninėmis, 
tarp jų – komunikacijos, miestų planavimo, transporto ir 
daug kitų. Dauguma šių paslaugų dabar yra skaitmeninės ir 
prieinamos per „DubaiNow“ išmaniąją programėlę.
Dirbtinis intelektas, naudojamas transporto sektoriuje, 
prisidėjo prie avarijų dėl nuovargio skaičiaus sumažinimo.
Policija taip pat naudojasi automatizavimu, tad miestas turi 
tris autonomiškas nuovadas.

3. AMSTERDAMAS
Amsterdamo išmaniojo miesto iniciatyva, pradėta 2009 metais, 
jau parėmė 170 įvairių projektų. Eismo duomenys prieinami 
vystytojams, kurie juos naudoja, kurdami žemėlapių sudarymo 
programėles. Jas vėliau galima integruoti į miesto transporto 
sistemą.
Automatizavimas taip pat panaudotas Amsterdame, kur veikia 
automatizuoti pristatymo kateriai, vadinami „roboats“. Tai – 
plaukiojančios pristatymo priemonės.
Taip pat Amsterdame yra plaukiojantys kaimai, padėję išspręsti 
per didelio gyventojų tankio problemą. Kartu tai yra darni alter-
natyva, trūkstant žemės sklypų statyboms.
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2. SINGAPŪRAS
Singapūras laikomas vienu išmaniausių pasaulio miestų. Dėl 
senstančios populiacijos valdžia koncentruojasi į skaitmeninius 
sprendimus ir iniciatyvas, siekdama padidinti produktyvumą 
progresyvioje šalies ekonomikoje.
Išmaniosios technologijos jau integruotos į šalies apgyvendi-
nimo sektorių. Taip pat valdžia buvo suplanavusi įdiegti energiją 
taupančius apšvietimo stulpus visuose viešuose keliuose, sau-
lės baterijas ant mažiausiai 6 000 stogų.

1. NIUJORKAS
Niujorkas paleido išmaniojo miesto bandomąją progra-
mą, kurios metu 2020-aisiais įvairiose miesto dalyse 
buvo įdiegti išmanieji jutikliai.
Surinkti duomenys leido miestui veiksmingiau valdyti 
tokias paslaugas kaip atliekų surinkimas ir administra-
vimas.
Internetinės įkrovimo stotelės pakeičia telefonų būde-
les ir pagerina interneto prieinamumą.
Mieste veikia ir įvairios kitos išmaniųjų technologijų inici-
atyvos, tokios kaip „NYC Challenges“, „LinkNYC“, „Midtown 
in Motion & Cyber NYC“.





ŠVIESOS KONTROLĖ ĮNORINGAM SKONIUI

UAB „Barema rytai“ Lietuvos rinkos lyderė žaliuzių srityje.
Įmonė taip pat siūlo įvairių tipų ir modifikacijų susukamas grotas,  
ventiliacines groteles, pavėsines, aliumininius fasado profilius, 
aliuminius fasado dangtelius.

www.baremarytai.lt



Pramonė generuoja 39% visos anglies dvideginio emisijos. Todėl mūsų 
tikslas iki 2025 m. perpus sumažinti išmetamų teršalų kiekį naudojant 
lengvai perdirbamus, aukštos kokybės aliuminio langus, duris ir fasadus 
su EPD sertifikatais. Pristatydami rytojaus produktus, mes galime 
sumažinti emisijas parinkdami tiekimo grandinę, pakavimą, transportą ir 
gamybos vietas.  
Mums svarbu kurti geresnę ateitį, o dirbdami kartu mes galime padaryti 
didesnį skirtumą.

ATEITIES STATYBA

ĮRENKITE ATEITIES 
FASADUS ŠIANDIEN

Find out more:
www.wicona.lt


