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Vienas svarbiausių žmogaus 
poreikių – turėti namus. 
Nekilnojamojo turto rinka pernai 
pasiekė naują rekordą – per metus 
Lietuvos gyventojai įsigijo butų ir 
namų už 3,2 mlrd. eurų, o didžiausios 
vertės pirkiniai kainavo daugiau 
kaip po 2,5 mln. eurų. Itin aktyvi 
rinka išliko visus metus. Išaugusi 
paklausa užtikrino spartų statybų 
sektoriaus augimą, kuriam grasina 
tik brangstančios statybinės 
medžiagos ir kai kurių jų stygius. 
Nors tiekimo grandinės nenutrūko, 
prognozuojama, kad dėl kainų 
augimo gali likti neįgyvendinta 
apie trečdalis valstybės investicijų 
programoje numatytų projektų. 
Bet žaliavų krizė nestabdo privačių 
investicijų ir būstų projektų. Pagal 
pernai būstui įsigyti išleistas sumas 
akivaizdi yra išaugusi gyventojų 
perkamoji galia ir teigiami lūkesčiai 
dėl ateities. Žmonės perka 
modernius ir komfortiškus būstus. 
Tačiau sakoma, kad dabar „namus 
stato kiekvienas taksistas“. Pernai 
įregistruotas per 16 tūkst. individualių 
gyvenamųjų namų pardavimas, 
bus pastatyta daugybė naujų 
būstų: per metus pasikeitė 80,5 
tūkst. žemės sklypų savininkų.
Tad perkantiems ir statantiems namus 
gyventojams svarbu galvoti ne tik 
apie kainą, bet ir rinktis aukščiausią 
kokybę, kad investicijos nenuviltų. 
STRUCTUM kartu su architektais ir 
statybos sektoriaus profesionalais 
rengiamose konferencijose ir 
naujuose projektuose dalijasi 
žiniomis apie svarbiausius veiksmus 
ir sprendimus panorusiesiems 
pasistatyti šiuolaikinį kokybišką 
namą ir susikurti jaukius namus.
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Novatoriški 
inžineriniai 
sprendimai

Dėl vandens inžinerinės įrangos namuose Jūs 
galite ištisus metus pasitarti su vienos novato-
riškiausių Pasaulyje, vokiečių kompanijos TECE 
specialistais jos įsteigtoje visų gaminių eks-
poziciniame centre, TECE Akademijoje Vilniuje, 
Verkių g. 34B. Čia teikiamos konsultacijos inter-
jero dizaineriams, statybos konstruktoriams, 
montuotojams ir kiekvienam besidominčiajam. 
Nuo kovo 11 iki balandžio 7 d. TECE ekspozicija 
veiks ir mūsų žurnalo ekspoziciniame centre, 
Raitininkų g.4. 
Maloniai kviečiame ateiti, iš pirmų lūpų išgirsti, 
kaip naujausi  inžineriniai sprendimai į kasdienį 
gyvenimą atneša daugiau komforto, suteikdami 
daugiau laisvės erdvių planavimui ir kūrybai. 

Daugiau informacijos: 
showroom@structum.lt

 +370 626  36 493www.tece.lt
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„HOUSE F“: ŠEDEVRAS PIETŲ 
AFRIKOS KRŪMYNUOSE

Privati rezidencija, įsikūrusi natūraliame, neliestame Karkloof krūmynų kraštovaizdyje, 
dvelkia šios vietos dvasia. Daug statinio korpusų, atviro tipo terasų ir neuždengtų 
vidinių kiemų, apsuptų didelio pastato sienomis, – ši architektūrinių sprendimų 
visuma izotropiškai susijungia su kraštovaizdžiu ir suteikia statiniui modernų, bet 

paprastą, jaukų architektūrinį stilių. Puikios kokybės medžiagos sukuria ramybe ir solidumu 
dvelkiančią atmosferą. 

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė

Nuotr.: Karl Beath
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Studija „Elphick Proome Architects“ suprojekta-
vo šį šiuolaikišką šedevrą pačiame Mahathunzi 
privataus rezervato Karkloof centre. Mėgau-
damiesi natūraliu Pietų Afrikos gamtos grožiu, 
užsakovai čia praleidžia šešis mėnesius per 
metus, pasinėrę į izoliuotą krūmynų aplinką. 
Mahathunzi žavi nuostabiai įvairiu kraštovaiz-
džiu su savanomis, krūmynais ir stačiomis uolų 
atodangomis. 

Pastatui pasirinkta vieta yra žemiau iškilios 
uolų atodangos aukščiausioje rezervato da-
lyje, iš kurios atsiveria nuostabi panorama. 
Mahathunzi yra paskelbtas gamtos draustiniu. 
Tai tyras Afrikos gamtos rojus, išskiriantis savi-
ta atmosfera. Mahathunzi draustinyje įsikūrusi 
didelė gnu populiacija ir daug kitų vietinių rūšių 
gyvūnų – visi gyvena saugioje erdvėje visai šalia 
urbanizuotų vietovių.
Dvi gerai žinomos šios vietovės ypatybės – neį-
prasta atodanga ir tankiai pasklidę medžiai. Ta-
kelis, bėgantis tarp krūmynų, prie namo išsiple-
čia į betono trinkelėmis grįstą automobilių aikš-
telę, supančią storakamienį, šimtametį, plačiai 
kardo formos lapus išskleidusį kopūstmedį, 
arba Pietinę kordiliną.



ARCHITEKTŪRA 9

Neįprastai suprojektuotas įėjimas viršutinėje 
pastato dalyje kviečia nusileisti atvirais laiptais 
į žemesnį įėjimą per siaurą vidinį kiemą, iš kurio 
koridoriai veda į daugybę kitų įėjimų bei vidinių 
kiemų.
Name yra penki miegamieji, gyvenamosios er-
dvės, vyno rūsys, darbo erdvė, sporto salė ir 
sauna. Šio zonos suplanuotos trijuose papras-
to stačiakampio formos korpusuose, išdėsty-
tuose dviem lygiais ant kalvos šlaito.

Šio komplekso planavimas paremtas išskirtiniu 
funkcionalumu. Apatiniuose dviejuose pavil-
jonuose išdėstytos gyvenamosios erdvės ir 
miegamieji. Tarp jų įrengta atvira namo baseino 
terasa kaip jungtis tarp apatinių šio pastato 
korpusų. Miegamuosius galima pasiekti ilgu 
dengtu koridoriumi. Paviljonus ir natūralios 
gamtos kraštovaizdį sujungia visą pastatą 
supančios atvirų verandų konsolės, o vaizdas 
į kraštovaizdį iš vidinių kiemelių atsiveria dėl 
nuolydžių skirtumo tarp paviljonų.
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Pagrindinis architektūrinio dizaino tikslas – pa-
rodyti tradicinį afrikietišką kontekstą ir archi-
tektūrą, išnykstančią kraštovaizdyje. Pastato 
tūris suskaidytas į korpusus, siekiant susilieti su 
kalvos šlaitu, pakartojant šios teritorijos natū-
raliai plokščią išdėstymą, kuris lėmė ir plokščių 
pastato stogų pasirinkimą. Dėl šio nepažeisto 
horizontalumo prieš akis atsiveria ramus, nieko 
neužstojamas vaizdas, galima netrukdomai su-
telkti dėmesį į svarbiausius aplinkos akcentus. 
Pagrindinė idėja pasirinkta siekiant sustiprinti 
erdvinį ir pažintinį ryšį tarp vidaus ir išorės bei 
pabrėžti pastato vietą ir išskirtinumą. Svarbiau-
siu bruožu tampa erdvė, o ne forma. 
Iš pagrindinės erdvės atsiveria vaizdai į krū-
mynus ir platų tolimą vaizdą. Vidinės erdvės 
jungiamos korinio ryšio principu. Pastato erdvių 
tūris išplečiamas tarp viršutinio ir apatinio kor-
pusų, o izotropinio tipo erdvės įspūdį susilpnina 
pažemintos lubos mažesnėse erdvėse. Erdvių 
planavimas sukuria nuošalumo jausmą, ramy-
bę. Taip pat užtikrinamas natūralus apšvietimas 
nuo aušros iki sutemų.



ARCHITEKTŪRA 11

Parengta pagal eparch.co.za ir archdaily.com 

Išorinėse terasose apdailai naudotas balau 
kietmedis, grubiai apdorotas smiltainis, tam-
saus metalo dirbiniai ir rūdžių spalvos corten 
plieno lakštų fasadas sukuria sodrių ir šiltų 
spalvų gamą kartu su atviro betono monolitu. 
Ryškūs tekstūriniai kontrastai sukuria vizualinę 
pusiausvyrą, suskaidydami ir mažindami maste-
lį, skatindami architektūrai išnykti aplinkoje.
Viduje puiki estetika sukuriama naudojant švel-
nius neapdoroto betono atspalvius, tinkuotų 
sienų, nebalintos drobės spalvos pertvaras, 
ąžuolo medieną ir granito spalvų paletę. Drau-
giško išskirtinei gamtos vietai, tvaraus statinio 
sprendimai neatsiejami nuo dizaino. Namas iš-
kastinio kuro naudos minimaliai, o energiją jam 
gamins nepastebimai į stogo plokštumą inte-
gruotos fotovoltinės saulės jėgainės baterijos.
Nepaisant to, kad namas buvo pastatytas ato-
kioje vietoje, šešerius metus trukęs projektavi-
mas ir statybos procesas kelia didelių iššūkių, 
laikantis griežtos aplinkos kontrolės reikalavi-
mų, galutinis rezultatas yra nuostabiai supro-
jektuotas išskirtinai aukštos kokybės namas.

APIE AUTORIUS  

„Elphick Proome Architecture“ (EPA) yra 
daugybę tarptautinių apdovanojimų pelniusi 
architektūros įmonė, įsikūrusi Durbane, Pietų 
Afrikoje. George’as Elphickas ir Nicholas 
(Nickas) Proome’as kartu įkūrė šią architektų 
studiją 1989 metais. 
Vienas iš jos įkūrėjų – George’as Elphickas 
(1958) gimė Harrismith mieste, Pietų Afrikoje. 
Architektūros bakalauro laipsnį jis įgijo 
Natalio universitete. Jo projektai – didelių 
įmonių biurai, daugiafunkciai centrai, 
daugiaaukščių gyvenamųjų namų projektai 
bei daugybė privačių gyvenamųjų namų ir 
interjero dizaino projektų septyniose Afrikos 
šalyse. Per pastaruosius tris dešimtmečius 
jis dėstė dizainą penkiuose nacionaliniuose 
universitetuose.
Antrasis EPA studijos steigėjas – Nicholas 
(Nickas) Proome’as (1959) gimė Chomoje, 
Zambijoje. Jis įgijo architektūros bakalauro 
laipsnį tame pačiame Natalio universitete ir 
vėliau kartu su G. Elphicku įkūrė studiją EPA. Jis 
projektuoja viešąsias ir medicinos įstaigas, 
ligonines ir viešbučius. 

Dabar dinamiškoje EPA komandoje dirba per 70 
profesionalų – nuo architektų ir projektuotojų 
iki grafikos dizainerių. EPA kuria modernų ir 
išmanų dizainą ir įspūdingos šiuolaikinės 
architektūros pastatus bei erdves. EPA 
darbotvarkėje tvarumas yra būtinybė, kuriant 
aplinkai draugiškus pastatus. 
EPA tapo pirmaujančia architektūros įmone 
Pietų Afrikoje. Įsipareigoję siekti tobulumo 
architektūroje, jos steigėjai ir partneriai siekia 
sukurti įdomius pastatus, aplinką ir erdves, 
ilgalaikius, novatoriškus ir funkcionalius 
dizaino sprendimus. EPA komandos filosofija 
pabrėžia architektūrą, kuri dera prie aplinkos, 
regiono ir klimato: „Mes tikime, kad geras 
dizainas sukuriamas kruopštaus tyrimo ir 
patikimų techninių žinių bei kūrybiškų meninių 
sprendimų dėka. Siekdami pasiūlyti optimalius 
dizaino sprendimus, akcentuojame kiekvieno 
projekto tvarumą. Paprastumas, aiškumas ir 
įskaitomumas yra mūsų projektavimo filosofijos 
kertiniai akmenys, kartu su vietos kultūrine 
aplinka, kuri lemia architektūros pobūdį.“

George’as 
Elphickas 

Nicholas 
(Nickas) 

Proome’as
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UNIKALIAUSI PASAULIO 
RESTORANAI STEBINA 
IŠSKIRTINIU INTERJERU

Vieni restoranus rankasi pagal virtuvę, o kiti – pagal vietą. Svarbiausia, kad būtų išpildyta trokštama emocija. 
Šiuolaikiški, išskirtiniai, prabangūs ir inovatyvūs – geriausi pasaulio restoranai vilioja ne tik ypatingais 
patiekalais, bet ir originaliais architektūros, dizaino ir netgi inžinerijos sprendimais. Šioje apžvalgoje – ryškūs, 
netikėti ir lankytojų dėmesio sulaukę restoranai, kurie siūlo idealią maisto, aptarnavimo ir dizaino pusiausvyrą.

Autorius: Vaiva Didžiulytė
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„MYRTO“, ITALIJA, 

Architektai, dizaineriai: „Studio Wok“

Kurdama Porto Červo mieste esančios picerijos 
„Myrto“ interjerą, italų architektų studija „Studio 
Wok“ sėmėsi įkvėpimo iš uolėtų Sardinijos urvų. 
Interjere atsispindi saloje vyraujantys atspal-
viai, vėjo suformuotos granito uolienos.
Urvą primenančias lenktas rožinės spalvos 
tinko sienas papildo arkinės langų angos ir ce-
mentinės grindys. Jaukioje ir intymioje erdvėje 
vyrauja minimalizmas – saikingai panaudotos 
pagal užsakymą pagamintos interjero detalės. 
Plytelėmis iškloti stalviršiai, nuspalvinti skirtin-
gais žalios spalvos atspalviais, kad atkartotų 
vietinių šveitiklių spalvas, kontrastuoja su 
vyšninės spalvos šviestuvais, kuriuos sukūrė 
dizaineris Michaelas Anastassiadesas. 
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„VERDANA RESORT“, VIETNAMAS 

Architektai, dizaineriai: „Vo 
Trong Nghia Architects“

Vietname įsikūrusi architektūros studija „Vo 
Trong Nghia Architects“ yra restorano „Verda-
na Resort“ autoriai. Kūrinys išsiskiria 16 metrų 
aukščio bambukiniu kupolu ir taip jį paverčia 
įsimintinu. Garsus restoranas buvo pastatytas 
šalia dirbtinio ežero, už kurio plyti kalnai.
Restoranas yra vienas iš pagrindinių poilsio 
komplekso „Vedana Resort“ objektų. Šis kom-
pleksas yra įsikūręs viename iš Vietnamo gam-
tos draustinių, primenančių rojų.
18 metrų pločio ir 16 metrų aukščio bambukinis 
kupolas kol kas yra aukščiausias stogas, kurį 
teko projektuoti „Vo Trong Nghia Architects“. 
Trys restorano stogo žiedai sudaro laiptuotą 
konstrukciją ir primena tradicinius Vietnamo 
stogus. Nors atrodo, kad stogą sudaro trys ats-
kiros konstrukcijos, iš tiesų kupolas yra vientisa 
konstrukcija, pagaminta iš 36 bambuko modu-
lių. Kupolo viršuje yra akutė, per kurią patenka 
dienos šviesa, išryškinanti bambukinio stogo 
raštą.
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 „PLAZA ATHÉNÉE“, PRANCŪZIJA

Architektai, dizaineriai: „Jouin Manku“

Vienas prabangiausių ne tik Prancūzijos, bet 
ir viso pasaulio restoranų „Paris Athénée“ yra 
viešbučio „Hôtel Plaza Athénée“, įsikūrusio 
Paryžiuje, prestižinėje Montenio aveniu, pra-
bangiuose rūmuose, dalis. Restorane vyrauja 
prabangi klasika. Dizainas – elegantiškai mo-
dernus ir rafinuotas. 
„Jouin Manku“ biuro komandos, kurią sudaro 
Patrickas Jouinas bei Sanjitas Manku, teigimu, 
didžiausiu įkvėpimu naujajam restorano interje-
rui tapo muzika ir šokiai, jų kuriamas laisvumas 
ir lengvas, nesuvaržytas judėjimas. „Jokio „už-
griozdinto“ interjero“, – sako P. Jouinas. Spalvų 
paletė – rami, primenanti žiemą. Vyraujančios 
spalvos – balta, grietinėlės, smėlio, pilka. Inter-
jere naudotas prancūziškas ąžuolas.
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„CANTINA DI DAVID“, NYDERLANDAI

Architektai, dizaineriai: Brendanas Bakkeris

Nyderlanduose XIII amžiaus prieplaukos rūsyje 
palei garsųjį Oudegrachto kanalą įsikūręs res-
toranas „Cantina di David“ lankytojus traukia ne 
tik gurmanišku meniu, bet ir įspūdingu interjeru. 
Išskirtinė patalpa leido sukurti unikalų dizainą, 
kuriame kiekviena detalė panaudota taip, kad 
išryškintų ir architektūrą, ir vietos istoriją, ir 
modernius interjero sprendimus.
„Cantina di David“ restoranas įrengtas trijuose 
rūsiuose, kurių kiekvienas turi savo tapatybę. 
Restorano interjeras buvo patikėtas žinomam 
dizaineriui Brendanui Bakkeriui, kuris pasirinko 
nesenstančią elegancijos koncepciją ir sukūrė 
vientisą prabanga dvelkiantį interjerą.
Viduriniame restorano rūsyje, kuris yra tarsi 
„Cantina di David“ širdis, daugiausia dėmesio 
skiriama virtuvei: zona yra atvira, joje demons-
truojamas maisto ruošimo procesas susi-
rinkusiems svečiams. Antrajame rūsyje, kuris 
yra pats didžiausias, įrengtas baras bei vyno 
ekspozicija. Svarbiausias akcentas – atvira 
plytų mūro konstrukcija, o jos viduryje įkom-
ponuota 7 m ilgio marmurinė juosta. „Plytos yra 
originalios, pagamintos dar XIII amžiuje, statant 
prieplaukos rūsius“, – teigia interjero dizaineris 
B. Bakkeris. Trečiasis rūsys yra pats mažiausias, 
todėl stengtasi sukurti jaukią, intymią atmos-
ferą. Patalpoje taip pat vyrauja juoda spalva, 
tačiau naudojamos šviesesnių spalvų detalės 
pagyvina patalpą ir sukuria romantikos pojūtį.
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„NOMA“, DANIJA

Architektai, dizaineriai: „Bjarke Ingels 
Group“; „Studio David Thulstrup“

Vis dėlto svarbiausia restorane – konceptualu-
mas, išskirtinumas ir aiški vizija. Juk nepaisant 
įstabių interjerų, kaustančių lankytojų dėmesį, 
restoranai taip pat yra vertinami pagal nau-
dojamas technologijas, virtuvėje naudojamą 
techniką bei įrankius, tiekiamą maistą, aptarna-
vimą ir daugybę kitų faktorių.
Vienas tokių restoranų, atitinkančių svar-
biausius, ypač skonio, kriterijus, – tai „Noma“ 
restoranas, esantis Kopenhagoje, Danijoje. 
Kasmet rengiamame 50-ies geriausių pasaulio 
restoranų konkurse „The World’s 50 Best Res-
taurants“ dalyvauja patys geriausi. Daugiau nei 
1 000 vertintojų sprendimu, geriausio 2021 metų 
restorano titulą pelnė būtent „Noma“ – šis var-
das gerai žinomas gurmanų pasaulyje.
 2017 metų žiemą uždaręs vieną geriausių ir 
garsiausių pasaulio restoranų ir persikėlęs į 
kitą vietą Kopenhagoje, jo šefas Rene Redzepi 
įrodė, kad vertas būti tarp pačių geriausių. Res-
toranas įsikūręs tarp dviejų ežerų, saugomo 
buvusio karinio sandėlio vietoje, kuris kadaise 
buvo naudojamas Danijos karališkojo laivyno 
minoms laikyti. Objekto koncepcija primena 
jaukų, žaluma apsuptą kulinarinį miestelį, kuria-
me svečiai kviečiami susipažinti su nauju meniu 
ir filosofija.
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Nuotr.: Eero Vabamägi
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ASMENYBĖS

GIANLUCA RACANA KELIAUJA 
PO PASAULĮ PASKUI „ZAHA 

HADID ARCHITECTS“ 
PROJEKTUS 

Tarptautinės architektų studijos „Zaha Hadid Architects“ direktorių valdybos narys 
Gianluca Racana teigia, kad kiekvieno naujo šios komandos sukurto projekto 
architektūra tampa vis tobulesnių erdvių, efektyvesnės struktūros ir pažangesnė 
technologiškai: „Moderniai apibrėžėme XXI amžiaus architektūrą projektais, kurie 
žavi viso pasaulio vaizduotę. Forma ir erdvė yra įaustos į mūsų pastatų struktūrą, 

kuri išsirutulioja iš supančios aplinkos, kad angažuotųsi su vietos bendruomenėmis. Norime 
parodyti savo požiūrio universalumą. Ieškome galimybės diegti naujoves ir dauguma mūsų 
projektų turi naujumo ir sudėtingumo elementų – tai minimalus kriterijus.“ 

Architektas Gianluca Racana skaitė pranešimą vasario 3 d. vykusioje STRUCTUM 
organizuotoje konferencijoje „Namų DNR: funkcionalumo ir dizaino sinergija“.

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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KARJERA
Architektas Gianluca Racana (1970) yra italas 
ir jau daugiau kaip du dešimtmečius gyvena 
Anglijoje. Jis studijavo „La Sapienza“ universi-
tete Romoje, ETSAB Barselonoje ir Kolumbijos 
universitete Niujorke. Vėliau tęsė studijas 
Architektūros asociacijoje Londone, kur įgijo 
architektūros ir urbanistikos magistro laipsnį. 
Taip pat yra įgijęs verslo administravimo magis-
tro laipsnį „Imperial College Business School“. 
Prieš įsikurdamas Londone G. Racana dirbo 
Romoje, Paryžiuje ir Niujorke ir daug keliavo.
Su Londono studija „Zaha Hadid Architects“ 
G. Racana pradėjo dirbti 2000 metais jos pro-
jekto Romoje vadovu.

Internetiniame pokalbyje su grafikos dizaineriu 
Vince’u Frostu (pokalbių serija „Design Your Life 
with Vince Frost“ – red.) architektas sakė, kad 
daug išmoko tapęs tokio novatoriško Romos 
MAXXI projekto dalimi. Šis darbas tapo patirties 
mokykla, kurioje jis perprato, kas yra statybų 
aikštelėje architektui. 

„Zaha Hadid Architects“ studija – viena kūry-
biškiausių architektūros studijų pasaulyje, 
veikia jau keturis dešimtmečius, 44 pasaulio 
šalyse įgyvendino per 950 projektų, kuriuose 
modernias projektavimo technologijas derina 
su ekologiškomis medžiagomis ir tvarios sta-
tybos praktika. Studijos ZHA projektai įvertinti 
aukščiausiais įvairių institucijų apdovanojimais 
visame pasaulyje. 

Per pastaruosius kelerius metus „Zaha Hadid 
Architects“ laimėjo konkursus pasiūlę architek-
tūrines idėjas projektams Rytų Europoje –„Rail 
Baltic“ geležinkelio terminalo Ülemiste, Taline 
(Estija), Vilniaus geležinkelio stoties komplekso, 
aikštės ir aplinkinės teritorijos pertvarkymo bei 
Zuglo miesto centro Budapešte (Vengrija) dau-
giafunkcius sprendimus ir kt.

„Man, jaunam architektui, buvo puiki 
patirtis dirbti tarptautiniame projekte 

ir realizuoti grandiozinio projekto 
idėjas. Teko iš kūrybinių aukštumų 

nusileisti ant žemės statybų aikštelėje 
ir bendrauti su rangovais, darbininkais 

ir statybininkais – stebėti procesą, 
perprasti, ką daro architektas 

statybos objekte. Kalbėdamas su 
vietos komanda itališkai, jaučiausi 

tiltu tarp Londono ir Romos. MAXXI 
projektas buvo labai svarbus ir labai 

didelis. Dirbome su konsultantais 
ir su didele komanda iš visos 

Europos. Tai buvo ilgas procesas.“

GIANLUCA RACANA („Design Your Life with Vince Frost“)

Nuotr.: Zaha Hadid Architects



ARCHITEKTŪRA 23

APSISPRENDIMAS
Būdamas jaunas architektas G. Racana po 
studijų Romoje keliavo po gražius miestus, kaip 
pats sako, keliavo ieškodamas ko nors naujo 
ir gražaus. Gimęs ir užaugęs mažame Italijos 
miestelyje, kur gyveno apie 50 tūkst. žmonių, 
Gianluca gerai pažįsta įkvepiančią Amžinojo 
miesto architektūrą. Būdamas jaunas archi-
tektu jis pradėjo dirbti Romoje ir galėtų tuo di-
džiuotis. Tačiau G. Racana pokalbyje su grafikos 
dizaineriu Vince’u Frostu paprastai paaiškina, 
kaip pasirinko savo karjerą, ir prisipažįsta, kad 
net nėra tikras, kodėl nutarė tapti architektu, 
nes visada labiau domėjosi istorija ir filosofija, 
moksline intelektine veikla. 

Italijos vyriausybė pasielgė drąsiai, pasirinkusi 
nacionalinio šiuolaikinio meno ir architektūros 
muziejaus pastatui mažo architektų biuro Lon-
done pasiūlytą pastato architektūrinę koncep-
ciją. „Zaha Hadid Architcts“ tada dirbo apie 20 
žmonių, tad komandai buvo nemenkas iššūkis 
detalizuoti koncepciją ir ją realizuoti. Kelerius 
metus komanda visas jėgas skyrė Romos pro-
jektui MAXXI ir būtent jis davė postūmį pačiai 
ZHA studijai augti. 

Būdamas italas, pažįstantis šalį ir jos sostinę 
bei kalbantis italų kalba, G. Racana buvo tinka-
miausias „Zaha Hadid Architcts“ pasirinkimas 
vadovauti įgyvendinant vieną įspūdingiausių 
projektų, iki šiol vieną dažniausiai minimų šiuo-
laikinių Romos pastatų. Tačiau pačiam Gianlu-
cai šiame darbe prireikė nemažai valios kalbant 
apie nelengvą emocinį klimatą: MAXXI projektas 
Italijoje buvo sutiktas nepalankiai, visa Roma ir 

„Laikau save realistu, labai praktišku 
žmogumi. Manau, kad architektūra 
suteikia galimybę didžiuotis, 
realizuoti savo ambicijas, siekius, nes 
architektų darbai yra vieši kūriniai. 
Be to, architektūra randa būdų, kaip 
konkretizuoti esamos problemos 
sprendimus. Ši veikla stiprina valią ir 
kelia iššūkius intelektui. Tai kūryba, 
kurios kūriniams ir idėjoms realizuoti 
reikia rasti praktiškus racionalius 
sprendimus. Manau, kad dėl to 
pasirinkau architekto karjerą.“ 

pusė G. Racanos gimtosios šalies protestavo 
prieš projektą, kurio įgyvendinimui jis vadovavo. 
Pirmojo šiuolaikinio meno Italijos muziejaus 
pastatas tapo ryškiu kontrastu istorinei Romos 
Flaminio rajono aplinkai. Bet architektės Zahos 
Hadid ir jos komandos idėjos sulaukė daug 
kritikos. Tačiau vėliau pastatas tapo Romos kul-
tūros centru ir laimėjo ne vieną apdovanojimą 
už architektūrą, tarp jų – Karališkojo Britanijos 
architektų instituto (RIBA) Stirlingo premiją. 

Meno centro MAXXI projekto įgyvendinimas 
Romoje atvedė italą G. Racaną į Londoną – į ma-
gistrantūros studijas, ir į „Zaha Hadid Architcts“ 
biurą. Netrukus jis tapo direktoriaus padėjėju, 
nuo 2013 metų yra vienas iš valdybos direktorių 
ir vadovauja daugelio didelio masto kultūros, 
infrastruktūros, gyvenamosios ir komercinės 
paskirties ZHA projektų įgyvendinimui Europoje, 
Artimuosiuose Rytuose, Azijoje ir Australijoje.

GIANLUCA RACANA („Design Your Life with Vince Frost“)
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Pradėjęs karjerą Romoje, G. Racana jautė, kad 
įspūdinga architektūra padarė įtaką jo archi-
tektūriniam braižui, bet mano, kad dirbdamas 
ir kitose šalyse sugėrė į save įvairių stilių įtaką. 
Architektas yra sakęs, kad Londonas nėra toks 
įkvepiantis ir šokiruojantis kaip Paryžius ir čia 
jis neranda tokios stebinančios ir nevaržomos 
energijos kaip Niujorke, bet G. Racana vertina 
Londono išskirtinumą ir idėjų įvairovę. 

Apsistoti Londone prieš du dešimtmečius jis 
pasirinko ir dėl magistro studijų, ir dėl karjeros 
„Zaha Hadid Architects“ studijoje, kuri buvo 
labai pažangi ir motyvuojanti intelektualiniu 
požiūriu. 2000-aisiais architektė Z. Hadid jau 
buvo žvaigždė architektūros pasaulyje. Vienas 
didžiausių jos laimėjimų buvo radikalus dizaino 
pakeitimas, jo dinamiškumas. Londono archi-
tektūros studentai domėjosi Zahos dizaino 
darbais, kurie ne vieną jų sukrėtė ir atvedė į šią 
sritį. Mintis, kad dizainas gali būti kažkas kitokio, 
dinamiškesnio ir gaivesnio, jauniems architek-
tams tuo metu darė didžiulę įtaką.

Komandinio darbo Zahos sėkmės paslaptis 
buvo ta, kad ji primygtinai nereikalavo naudotis 
tik savo idėjomis ir suteikė jaunesniems dar-
buotojams fantastiškų naujų galimybių savo 
radikaliu požiūriu, leido augti ir konkuruoti, iš-
naudoti savo kūrybiškumą. Komanda diskusijo-
se išfiltruodavo geriausias idėjas, o tada kartu 
jas plėtodavo. Tai buvo kolektyvinis procesas ir 
labai bendradarbiaujantis. G. Racana prisime-
na, kad pirmieji darbo metai Londone jam buvo 
lemtinga patirtis: darbas prie projektų – vienas 
po kito – vyko ištisomis naktimis. Prisijungęs 
prie ZHA daugiau kaip prieš 20 metų, G. Racana 
dirbo kartu su Z. Hadid svarbiausiuose jos pro-
jektuose.

KELIONĖS 
Už ZHA projektų įgyvendinimą atsakingas direk-
torius G. Racana akcentuoja svarbų savo darbo 
aspektą – globalumą. Prižiūrint tarptautinius 
projektus, jam tenka daug keliauti aplink pasaulį 
– nuo Amerikos ir Europos iki Šiaurės Amerikos, 
Japonijos ir Australijos. Su įvairiais projektais 
keliaujant per žemynus su savo komandai ir 
intensyviai bendraujant su vietos partneriais 
svarbu pažinti vietovę, jos poreikius. 

G. Racana sako, kad jį šiame procese žavi ga-
limybė pažinti kitas šalis su kiekvienu nauju 
projektu: tikslas nėra tik pastatyti pastatą 
kitame mieste – tai puiki galimybė pasijusti 
beveik vietiniu, o ne turistu ar keliautoju. Daug 
keliaudamas ir grožėdamasis istorinių pastatų 
architektūra ir miestais, G. Racana atkreipdavo 
dėmesį į viešąsias erdves, aikštes ir parkus, 
nes įsitikino, kad vykęs jų planavimas, funkcio-
nalumas turi įtakos patogiam kasdieniam mies-
to žmonių gyvenimui.

G. Racana ne kartą turėjo progą sugrįžti su 
dideliu projektu į miestus, kuriuos pažįsta ir 
kurių kalba gimininga jo gimtajai: jam teko va-
dovauti projektui Barselonoje ir vertėjauti tarp 
vietos komandos ir Londono studijos, jis valdo 
didžiąją dalį darbų, įgyvendina ZHA projektus 
savo gimtojoje Italijoje ir Australijoje, iš kurios 
yra kilusi jo žmona, tad jis turi stiprius ryšius su 
Australijos kultūra, kaip ir su Roma. Daug keliavo 
į Australiją, Sidnėjų ir Melburną, kur laimėtas ne 
vienas architektūrinių projektų konkursas. 

Vienoje iš kelionių prieš šešerius metus G. Ra-
caną pasiekė tragiška žinia: jis prisimena, kad 
2016-ųjų kovą jis buvo Sidnėjuje, kai jam pa-
skambino ir pranešė, kad mirė Z. Hadid. 

„Buvome jauna komanda, ambicinga. 
Dirbome daug – 24/7 režimu, ir 

daugiausia laiko tuo metu skyriau 
darbui. Pradėjęs dirbti „Zaha 

Hadid Architects“ buvau tik jaunas 
bendradarbis tarp kitų biure tada 

dirbusių 20 žmonių. Turėjome daug 
drąsių radikalių idėjų, naują požiūrį 

į architektūrą. Biure vyko daug 
kūrybinių diskusijų, bendravimo – tai 
labai įkvėpdavo. Vienas iš stipriausių 

psichologinių motyvų dirbti buvo 
tas, kad gali sukurti ką nors naujo, 

kas išspręs kasdienes žmonių 
problemas. Kūrėme ir statėme 

pastatus, kad jie stovėtų šimtmečius. 
Ir mokėmės – projektas po projekto.“

GIANLUCA RACANA („Design Your Life with Vince Frost“)
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G. Racana mano, kad architekto darbe svarbu gyvas 
bendravimas ir komandos bendradarbiavimas. Nors 
pandemija, pasak jo, išmokė lankstumo, dirbdamas 
nuotoliniu būdu jis laukia, kada grįš normalus gyve-
nimo ritmas, komanda galės sugrįžti į biurą ir gyvai 
bendradarbiauti. 

Į klausimą apie savo gyvenimo dizaino projektą – ar 
jį suplanavo – architektas G. Racana pokalbyje su 
grafikos dizaineriu Vince’u Frostu atsako: 

„Tai buvo labai pribloškianti žinia, mus 
ištiko šokas. Visa didžiulės įmonės 
veikla sukosi aplink Zahą. Ji buvo 
mokytoja, išklausydavo, skatindavo 
kurti ir patardavo. Mūsų darbas 
buvo komandinis, kolektyvinis. Bet 
netekusi Zahos komanda susivienijo, 
netektis mobilizavo. Parodėme 
klientams, kad jie dirba su komanda.“ 

GIANLUCA RACANA („Design Your Life with Vince Frost“)

„Bėgant metams pripratau didelių 
planų nekurti, nes jie sugriūva ir sukelia 
nusivylimą. Tiesiog išmokau džiaugtis 
tuo, ką turiu, ypač kad turiu mėgstamą, 
džiuginantį darbą, kuris leidžia išreikšti 
save ir džiugina galimybe keisti aplinką“ 

GIANLUCA RACANA („Design Your Life with Vince Frost“)
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Dominykas kuria idėją Utenos Vyžuonos parkui. 
Jo plotas apima net 35 hektarų erdvę, todėl 
Utenos miestas čia norėtų papildyti pramogų ir 
paslaugų infrastruktūrą.

Šis parkas įrengtas gana neseniai – 2010-aisiais. 
Jame įrengta 2,5 km dviračių, riedslidžių trasa, 
daug pasivaikščiojimo takų. Vėliau parkas buvo 
papildytas BMX dviračių trasa, treniruokliais ir 
vaikų žaidimo aikštelėmis.

Su aktyvia veikla šis parkas siejamas neatsitik-
tinai: visiškai šalia stūkso Utenos daugiafunkcis 
sporto centras, todėl čia norima plėsti lais-
valaikio ir pramogų infrastruktūrą, sutvarkyti 
sezoninio viešojo maitinimo paslaugų teikimo 
galimybes.

Šio parko atnaujinimo viziją matantis D. Telyčė-
nas įvardija konkrečias problemas, kurias reikia 
išspręsti.

„Mano pasirinktai teritorijai trūksta gyvybės. Tai 
yra graži vieta, kuri galėtų būti patogi ir patraukli 
gyventojams. Bet jai trūksta struktūros – pasi-
linksminimo, pasibuvimo vietų“, – sako „Išmani-
ojo miesto“ dalyvis.

Šioje vietoje jis įžvelgia daug potencialo: „Šioje 
erdvėje įmanoma daug ką pakeisti į gerą. Parkas 
yra geroje, patogioje lokacijoje. Sustruktūri-
zavus, sudėliojus atitinkamus traukos taškus 
parkas įgautų gyvybės. Jis taptų lankomas ir 

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvis:

„Futuramma“

Komandą sudaro:

Dominykas Telyčėnas

Teritorija:

Utena, Pramogų ir paslaugų infrastruktūros 
papildymas Vyžuonos parke

IDĖJĄ UTENOS VYŽUONOS PARKUI 
KURIANTIS M. TELYČĖNAS: „ŠIOJE 
VIETOJE TRŪKSTA GYVYBĖS“

naudojamas“, – įsitikinęs Dominykas.

Vyžuonos parke trūksta ne tik laisvalaikio ir pra-
mogų infrastruktūros, bet ir želdynų bei medžių.

Konkurse dalyvaujantis vaikinas įsitikinęs, kad 
ateities miestai turės būti šviesūs, patogūs ir 
orientuoti į žmogų. Jis teigia, kad miestai jau 
dabar tampa vis patogesni žmogui, bet ilgainiui 
ateities technologijos turėtų būti naudojamos 
ir tokiose vietose kaip miestų parkai.

„Ateitis – kai be žmogaus įsikišimo aplinka ir 
infrastruktūros elementai keičiasi tam, kad ati-
tiktų žmogaus poreikius. Pavyzdžiui, parkuose 
vakarinis apšvietimas įsijungia automatiškai 
reaguodamas į žmogaus judėjimo trajektoriją. 
Priėjus prie architektūrinių paminklų, skulptūrų, 
reikšmingų vietovių, ypatingų parkuose pa-
žymėtų vietų įsijungia virtualus gidas“, – savo 
vizijas vardija Dominykas.

Jis atvirauja, kad jį labiausiai įkvepia kurti noras 
surasti problemų sprendinius, nes geriausių 
minčių kyla dirbant ir analizuojant jau įgyven-
dintus projektus.

„Mane labiausiai įkvepia gotikinis stilius ir 
stimpankas. Kaip savo autoritetus galėčiau 
paminėti Williamą McDonough, Keną Yeangą, 
Buckminsterį Fullerį, Peterį Busby, Franką Lloydą 
Wrightą“, – sako D. Telyčėnas.

Utena žvelgia į ateitį. Būtent todėl šio rajono savivaldybė nusprendė dalyvauti nacionaliniame architektūros ir 
urbanistikos projekte „Išmanusis miestas“, kuriame ieško idėjų įvairioms teritorijoms atnaujinti. Vienas iš idėjų 
autorių – Dominykas Telyčėnas iš komandos „Futuramma“.
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Būtent šios teritorijos problematiką bandys 
išspręsti konkurse dalyvaujantys Sandra Se-
navaitytė ir Aurimas Dambrauskas. Pasak jų, 
buvusios progimnazijos teritorija turi potenci-
alo atgimti pasitelkus ne tik konversiją, bet ir 
naujas statybas.

„Mus visų pirma sudomino aktuali demografinių 
pokyčių nulemta mokymo įstaigų renovacijos 
tema. Pati teritorija turi istorinę vertę, yra greta 
prestižinės senojo Utenos pašto stoties, kur 
šiuo metu veikia meno mokykla. 

Miesto transporto sistemos atžvilgiu teritorija 
yra šalia vienos aktyviausių, reikšmingiausių 
gatvių, šalia autobusų stoties, tačiau miestie-
tiško gyvenimo šurmulio čia trūksta. Matome 
potencialo ne tik atgaivinant tarpukariu statytą 
mokyklos pastatą, tačiau ir vystant naują sta-
tybą, kuriai miestas išreiškė poreikį“, – tikina 
„Išmaniojo miesto“ dalyviai.

Utenos valdžia buvusios progimnazijos terito-
riją norėtų išnaudoti racionaliai. Teigiama, kad 
Utenoje trūksta socialinių būstų, stinga apgy-
vendinimo paslaugų atvykstantiems dirbti spe-
cialistams, todėl šioje teritorijoje galėtų būti 
projektuojami būstai arba gyvenamieji namai.

Sandra ir Aurimas taip pat atskleidė ir savo vi-
ziją, kaip turėtų atrodyti ateities miestai. Pasak 

UTENOJE – POTENCIALAS NE 
TIK TARPUKARIO MOKYKLOS 
KONVERSIJAI, BET IR NAUJAI 
STATYBAI

Praėjusiais metais Utenoje buvo uždaryta Rapolo Šaltenio progimnazija. Dar tarpukario laikotarpiu statytas 
pastatas ir jo teritorija dabar – atviri idėjoms, naujoms konversijoms ir įveiklinimui. Šių idėjų Utena ieško 
Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas“.

įvairias formas, kurios sklandžiai eina per pas-
tatą. Tokių medžiagų naudojimas skatina tvaru-
mą, kuris ypač svarbus Sh. Banui, taip pat suriša 
tradicines statybos tradicijas su dabartimi, ko 
siekia K. Kuma“, – sako Aurimas.

„Pasinerti į kuo platesnius kultūrinius konteks-
tus, pasiklysti, padaryti klaidų. Tada viską pa-
miršti ir ramybėje, tyloje generuoti idėjas. Tikiu, 
kad vienintelė kryptis – jautrumas erdvei pačia 
bendriausia prasme. Tačiau šiuo metu galva 
pilna Remo Koolhaaso skaitinių, ypač kūrybiško 
kontekstų gretinimo naujausioje knygoje „Co-
untryside, A Report“. Tūkstantis ir dar vienas 
japonų, belgų landšafto dizainerių, urbanistų 
bei architektų“, – teigia Sandra.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyviai:

Sandra Senavaitytė, Aurimas Dambrauskas

Vadovė:

doc. dr. Dalia Dijokienė

Teritorija:

buvusios Utenos Rapolo Šaltenio mokyklos 
pastato ir teritorijos konversija

jų, miestai turėtų siekti būti tvarūs, patogūs, 
sveiki ir įkvepiantys.

„Išsaugantys vertingus istorinius sluoksnius, 
kartu ir atviri naujai kokybei. Žinoma, galime 
numatyti tam tikras gaires, tačiau socialiniai 
pokyčiai ir technologijų pažanga vystosi neįtiki-
mu greičiu, netikėtomis kryptimis. Tad reikalinga 
palikti erdvės urbanistiniame audinyje, miesto 
planavimo politikoje, kartu išlaikant nuoširdų 
dėmesį miestiečiui.

Išmanusis miestas generuoja pridėtinę vertę iš 
gamtos elementų – saulės, vėjo, kritulių, – taip 
pat buitinių ir pramoninių atliekų. Svarbi kiek 
galima ekologiškesnė transporto sistema, taip 
pat biologiškai įvairus ir išplėtotas žaliosios inf-
rastruktūros tinklas, kuris gerina ne tik mikrokli-
matą, bet ir socialinį klimatą, mažina oro taršą 
ir triukšmą“, – sako „Išmaniojo miesto“ dalyviai.

Jie papasakojo ir tai, kas įkvepia kiekvieną die-
ną.

„Kartais įkvėpimo semiuosi iš aplinkos ar fo-
tografijų, tačiau kartais ir iš nebūtinai realių, 
bet fantastinių menininkų kūrinių. Kalbant apie 
architektūrą ir medžiagų panaudojimą, mane 
įkvepia japonų architektai Shigeru Banas ir Ken-
go Kuma. Jie sugeba ypač gerai dirbti panaudo-
dami medį ar netgi perdirbtą kartoną ir išgauti 
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3 hektarų ploto visuomeninės paskirties skly-
pas ribojasi su miesto parku ir privačiais skly-
pais. Sklypo teritorijoje yra šlaitas. Apleistas 
pastatas jame nebefunkcionuoja, tačiau yra 
vaizdingoje ir istorinėje vietoje, urbanizuotoje 
Kėdainių dalyje.

Kėdainių vizija – numatyti naujas galimybes pas-
tatui ir teritorijai, pritaikyti visuomenės ir soci-
aliniams poreikiams, pritraukti verslą ir kultūrą. 
Komandos „A kvadratu“ narės Agnė Mikonytė ir 
Augusta Orlauskaitė teigia, kad šiuo metu teri-
torija yra neįtraukianti, bet turinti potencialo.

„Nuo projekto pradžios norėjome pasirinkti Kė-
dainius, norėjome progos ir priežasties praleis-
ti daugiau laiko šiame mieste, geriau jį pažinti. 
Pasirinkta teritorija yra šiaurinėje miesto dalyje, 
ji iškart kelia pasiekiamumo ir jungčių su miesto 
centru klausimų. 

Mokyklos teritorija ribojasi su parku, kuris kartu 
su mokyklos pastatu gali tapti puikia kūrybine, 
visuomenine erdve kėdainiškiams“, – sako „A 
kvadratu“ narės.

Jos atskleidė ir savo požiūrį apie ateities mies-
tą – koks jis bus?

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvis:

„A kvadratu“

Komandą sudaro:

Agnė Mikonytė, Augusta Orlauskaitė

Teritorija:

buvusio Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos 
studijų centro pastato teritorija ir pastatas

BUVUSIO JONUŠO RADVILOS 
STUDIJŲ CENTRO TERITORIJOJE 
– KŪRYBINĖS IR VISUOMENINĖS 
ERDVĖS POTENCIALAS

„Pastebėdami dabartines tendencijas tikimės, 
kad ateities miestas bus tvaresnis ir žmogiš-
kesnis. Ateityje turėtų dar labiau atsiskleisti ar-
chitektūriniai ir urbanistiniai principai, kurių mo-
komės dabar ir taikysime ateities projektuose. 

Matysime, ar jie pasiteisina, o gal ieškosime 
naujų. Tvirtai pasakyti tikrai neįmanoma, bet 
didėjant visuomenės sąmoningumui ir įsitrauki-
mui į architektūros ir miesto planavimo proce-
sus galima tikėtis geriausio.

Išmanumas mums yra gebėjimas visapusiškai 
suvokti priežastis ir pasekmes. Kitais žodžiais 
tariant, kokią įtaką mūsų veiksmai turės aplin-
kai, žmogui, miestui artimoje ir tolimoje ateityje. 
Išmanųjį miestą siejame su patogumu susi-
siekti, bendrauti. Miestas, kuris sukuria erdvę 
gyvenimui, o ne jį slopina, išnaudoja tai, ką turi“, 
– sako A. Mikonytė ir A. Orlauskaitė.

Merginos pasakoja, kad jas labiausiai įkvepia 
jautrumas aplinkai ir žmogiškasis mastelis.

„Originalioms mintims kilti padeda įvairūs da-
lykai, kartais tai gali būti aplinkoje pastebimos 
detalės, paroda, architektų darbai, knygos, 
straipsniai. Svarbu išlaikyti vidinę ramybę ir iš-
laikyti atvirumą idėjoms.

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas“ dalyvaujanti Kėdainių rajono 
savivaldybė planuoja iš naujo įveiklinti buvusio Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro 
teritoriją ir pastatą, o tam paruošti idėją ketina komanda „A kvadratu“.

Vadovė:

doc. dr. Dalia Dijokienė

Kurdamos turime išsikėlusios prioritetus. Tai 
padeda apsispręsti kilus klausimų. Pirmiausia 
yra poreikis. Ar tai, ką siūlome, yra reikalinga – 
svarbiausias tvarumo klausimas. Tada atsižvel-
giame į aplinką, įvertiname tai, kas svarbiausia. 
Galvojame apie tai, kaip žmogus jaučiasi kuria-
moje aplinkoje“, – sako „A kvadratu“ narės.
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„Mūsų pasirinktai teritorijai trūksta įveiklinimo, 
patrauklumo, geresnio santykio su žmogumi, 
patogesnio susisiekimo ir priėjimo iki šios te-
ritorijos, kuri potencialiai galėtų tapti miesto 
traukos centru.

Renkantis šią vietą, mus labiausiai sudomino 
teritorijos įvairumas, miesto ir gamtos sąsaja. 
Ši teritorija turi daug potencialo tapti svarbia 
išmaniojo miesto dalimi, kur vienas su kitu su-
sisieja žmogus, gamta ir architektūra“, – teigia 
komandos „Pusiausvyra“ narės Vita Vilkeliškytė, 
Aurėja Sinkevičiūtė ir Augustė Vaznytė.

Komandą sudaro:

Vita Vilkeliškytė, Aurėja 
Sinkevičiūtė, Augustė Vaznytė

PAKRUOJO LIGONINĖS 
IR J. PAKALNIO MUZIKOS 
MOKYKLOS DALIS – MIESTO 
ATEITIES TRAUKOS CENTRAS?

Architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas“ dalyvaujanti Pakruojo rajono savivaldybė planuoja 
atnaujinti Pakruojo ligoninės ir J. Pakalnio muzikos mokyklos teritoriją. Šiai vietai idėją kurianti komanda 
„Pusiausvyra“ įsitikinusi, kad būtent ši erdvė ateityje gali tapti traukos centru Pakruojyje.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvis:

„Pusiausvyra“

Vadovė:

doc. dr. Dalia Dijokienė

Teritorija:

buvusios Utenos Rapolo Šaltenio mokyklos 
pastato ir teritorijos konversija

Akcentuojama, kad šiame kvartale yra proble-
miškas transporto eismas, trūksta automobilių 
stovėjimo vietų šalia ligoninės ir kitose vietose. 
Prie pakrantės yra tuščių erdvių, pati pakrantė 
nėra įveiklinta ar sutvarkyta.

Komandos „Pusiausvyra“ narės taip pat papa-
sakojo, kaip įsivaizduoja ateities miestą – jis yra 
išmanus, tvarus, funkcionalus, sukurtas žmogui 
ir turintis stiprų ryšį su gamta, jos neužgožiantis.

„Tai pagrindiniai aspektai, kuriuos įsivaizduo-
jame ateities mieste. Manome, kad keisis ne 
tik miesto vaizdas, bet ir žmonės, gyvenantys 
jame, jų požiūris į aplinkos laikinumą. Vis dėlto 
miesto gyventojai nemaža dalimi ir prisideda 
prie ateities miesto kūrimo.

Išmaniajame mieste susipina daug įvairių as-
pektų, kurie gerina žmogaus gyvenimo kokybę. 
Tokių kaip resursų tausojimas, naujų technolo-
gijų integravimas, miesto funkcionalumo gerini-
mas, vykstantis progresas. 

Tačiau žvelgiant į visas šias naujoves ar tiesiog 
iš naujo atrastus principus nevertėtų pamiršti, 
dėl ko visa tai yra daroma, – dėl žmogaus, iš-
maniojo miesto gyventojo. Šiais laikais žmogui 
labai svarbu jausti, kad miestas tarnauja jam, o 
ne jis miestui, todėl architektų, urbanistų ir kitų 
specialistų tikslas turėtų būti atrasti balansą 
tarp technologijų ir gamtos, kurti kuo sau-
gesnes ir patogesnes erdves žmogui, kad tai 
suteiktų jo gyvenimui iki šiol neatrastą kokybę“, 
– sako Vita, Aurėja ir Augustė.

Merginos teigia, kad, nors jos ir yra skirtingos, 
įkvėpimo ieško panašiose vietose: gamtoje, jos 
sukurtose struktūrose, kitų darbuose, įvairiose 
kitose meno srityse nuo tapybos iki muzikos ar 
teatro.

„Vienas geriausių įkvėpimo šaltinių – matyti 
kitus žmones kuriant, jų užsidegimą ir aistrą, 
taip ir pats pasisemi inspiracijų, atrandi kartais 
blėstančią motyvaciją.

Negalime išskirti vieno autoriteto, vis dar susi-
pažįstame su architektūros pasauliu ir kasdien 
atrandame naujų kūrėjų, kurie suteikia įkvėpimo 
naujiems projektams. Kalbėdami apie žinomus 
vardus galime išskirti Franką Gehry, Miesą van 
der Rohe (pavyzdžiui, Berlyno muziejus) ar Je-
aną Nouvelį (pavyzdžiui, „Louvre Abu Dhabi“)“, 
– sako komandos „Pusiausvyra“ narės.
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Kemalis ir Buse studijuoja architektūrą Kauno 
technologijos universitete (KTU). Kemalis Lietu-
voje mokosi trejus metus, Buse – ketvirtus. Abu 
studentai į Lietuvą persikėlė su konkrečiu tikslu.

„Nusprendėme išsikraustyti iš savo šalies, 
norėjome išplėsti savo akiratį ir turėti kitokią 
perspektyvą, kuri sujungtų Rytų ir Vakarų stilius, 
technikas ir pasaulėžiūrą. Mūsų tikslas buvo 
daugiau sužinoti apie europinę architektūrą, o 
studijų metu turėjome galimybę aplankyti kelias 
šalis, kad sužinotume daugiau apie struktūras ir 
technologijas. 

Buse išvyko semestrui į Lusofonos universitetą 
Portugalijoje, o aš – metams į Etsabą, Kataloni-
jos politechnikos universitetą Ispanijoje. Vėliau 
ten atlikau praktiką ir per tuos metus turėjau 
galimybę dirbti keliuose biuruose. Dabar sujun-
gėme visą savo patirtį ir nekantraujame sukurti 
daugiau Lietuvos miestams ir vartotojams“, – 
sako komandos „P14n4rk“ narys K. Yeginas.

Architektūros studentai įvardijo, kokių proble-
mų gali kilti kuriant priešprojektinį pasiūlymą 
Raseinių centrui.

„Manome, kad Raseiniuose didžiausia problema 
gali būti tapatybės kūrimas naudojant miesto 
istorinį foną, o neaiškus požiūris į architek-
tūrinę programą leidžia daugiau spėlioti apie 
vietovės galimybes. Norėtume išspręsti tapa-
tybės problemą ir tai, kaip galime padėti šiam 
miestui atrasti unikalų reprezentacinį aspektą. 
Jį galėtume pasitelkti, kad būtų sudarytos są-

Komandą sudaro:

Kemalis Yeginas, Buse Tugtepe

RASEINIŲ CENTRĄ SIEKS 
ATGAIVINTI ARCHITEKTAI IŠ 
TURKIJOS

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono 
savivaldybė sieks atnaujinti net kelias savo teritorijas, o vienai iš jų – centrinei Raseinių daliai – idėją kurs 
architektūros studentai iš Turkijos – Kemalis Yeginas ir Buse Tugtepe.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvis:

„P14n4rk“

Teritorija:

Raseinių centrinė dalis

lygos didesnei visuomenės sąveikai su aplinka, 
suteiktų prasmingos patirties, kuria galėtų pa-
sinaudoti vartotojai.

Norėjome rinktis du siužetus, kad parodytume 
skirtingus ateities požiūrius, atsižvelgiant į vie-
tą ir kontekstą“, – sako Kemalis.

Raseinių rajono savivaldybė akcentuoja, kad 
Raseinių centrinė dalis yra neužstatyta ir neį-
veiklinta. Autobusų stoties prieigose esančioje 
teritorijoje yra ir komercinės, ir visuomeninės 
paskirties objektų ar erdvių. Leistinas pastatų 
aukštis – 16 metrų.

„Pasyvus dizainas taip pat gali pagerinti tokių 
miestų aiškumą, tačiau, žinoma, kadangi gyven-
tojų tankumas priklauso nuo metų laikų šiuose 
miestuose, dizainas turėtų būti pritaikytas 
įvairiems scenarijams. Galbūt turėtume galvo-
ti apie struktūras kaip apie mažiau statiškus 
objektus ir galvoti apie juos kaip apie gaminius, 
kuriuos laikui bėgant galima paruošti, pritvirtinti 
ar pakeisti“, – teigia komandos „P14n4rk“ narys 
K. Yeginas.

Architektas pasakoja, kad jam įkvėpimas daž-
niausiai kyla iš patirties, technologijų, mokslo ir 
fantastikos.

„Nuo technikos iki medžiagų viskas pastatytoje 
aplinkoje priklauso nuo technologinės pa-
žangos ir šios pažangos įperkamumo. Taip pat 
svarbu sekti mokslą ir mokslinius atradimus, 
ypač kai reikia pasirinkti medžiagas dizainui. 

Žavu sekti naujas tendencijas, gal net diegti 
technologijas, kol jos dar neišpopuliarėjo“, – 
sako Kemalis.

Vaikinas taip pat atskleidė ir savo bei komandos 
draugės Buse mėgstamą stilių bei autoritetus, į 
kuriuos jie lygiuojasi.

„Mes šiek tiek skeptiškai žiūrime į stilių. Mano-
me, kad jis gali kilti iš savęs plagiato, nuolat 
kopijuojant savo darbą, siekiant išlaikyti tam 
tikrą „stilių“, kuris, mano nuomone, apriboja 
dizainerio galimybes, be jokių išorinių efektų, 
kurie blokuoja kūrybiškumą, eksperimentavimą.

Manome, kad stilius kyla iš mąstymo būdo, 
darbo eigos. Ir aš tikiu, kad turiu futuristinį, bet 
agnostinį ir neabejotinai lokalistinį stilių. Man 
patinka aukštųjų technologijų architektūra, 
parametrizmas ir dekonstruktyvizmas. 

Mes matome Enricą Mirallesą, Ricardo Boffillą, 
Richardą Rogersą, Zahą Hadid ir Franką Gehry 
kaip mentorius ir aš tikiu, kad mano tikslas yra 
pagauti jų dizaino ypatybes. Taip pat „Lacaton 
Vassal“, Pritzkerio laimėtojai labai paveikė 
mano darbo būdą. Ir kaip aš visada sakau: „Kad 
ir kiek yra architektūros įmonių ir architektų, 
yra tik vienas „Foster and Partners“. Ir aš tikiu, 
kad jie yra geriausi, ką žmonija gali pasiūlyti 
šiuo metu. Bendradarbiaujantis požiūris į ar-
chitektūrą, įvairovė ir dėmesys detalėms jų 
projektuose yra fenomenalus. Kalbant apie 
profesionalumą ir kokybę, labiausiai pavydime 
Normanui Fosteriui“, – sako K. Yeginas.
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Šią komandą sudaro du architektūros studen-
tai iš Turkijos – Kemalis Yeginas ir Buse Tugtepe, 
nebe vienus metus studijuojantys Lietuvoje, 
Kauno technologijos universitete (KTU).

Parko šalia Labės ežero teritoriją turkai pasi-
rinko neatsitiktinai – juos labiausiai sužavėjo 
gamta Utenos rajone.

„Utena turi daug ką pasiūlyti gamtos požiūriu, 
miestas apsuptas natūralumo, vietovė vis dar 
nepažeista, palyginti su didmiesčiais visame 
pasaulyje, vis dar galima pamatyti vietinę archi-
tektūrą ir individualius namus, skiriasi net oras, 
kuris yra šviežias. 

Vaikščiodamas Utenoje jaučiuosi beveik kaip 
miške. Tai paskatino mus sukurti projektą, pa-
sinaudojant būtent šiomis miesto vertybėmis. 
Utenoje architektūrinė programa aiškesnė 
ir paliekama mažiau erdvės naujoms progra-
moms sugalvoti, tai skatina kūrybiškiau naudo-
tis gamta“, – sako komandos „P14n4rk“ lyderis K. 
Yeginas.

Jis taip pat išskyrė ir tai, ko dar trūksta ne tik 
Tauragnams, bet ir Utenai.

„Tikime, kad Utenoje ir daugelyje mažesnių Lie-
tuvos miestų trūksta kompleksinio planavimo. 

Komandą sudaro:

Kemalis Yeginas, Buse Tugtepe

TARPTAUTINĖ KOMANDA 
RENGS PASIŪLYMĄ PARKUI 
PRIE LABĖS EŽERO 
TAURAGNUOSE

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Utenos rajono 
savivaldybė kaip vieną iš uždavinių iškėlė tikslą sutvarkyti parką šalia Labės ežero Tauragnuose. Tam pasiūlymą 
rengs tarptautinė studentų komanda iš Turkijos „P14n4rk“.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvis:

„P14n4rk“

Teritorija:

Parkas prie Labės ežero 
Tauragnuose, Utenos raj.

Pastatai atrodo kaip įvairūs objektai, kuriuos 
bėgant metams stato skirtingi veikėjai, todėl tai 
atrodo kaip kratinys. 

Kiekvieno miestelio gamtos ir kultūros vertybės 
yra unikalios, todėl dizaineriai turėtų atkreipti 
dėmesį į smulkmenas ir stengtis atrasti paslėp-
tus tapatybės lobius, kurie padaro vietą unika-
lią. Taip pat tokiuose miestuose aiškumas yra 
problema, ypač artėjant prie miesto pakraščio, 
kai supranti, kad rasti kelią be GPS darosi vis 
sunkiau“, – dėmesį atkreipia architektas Kema-
lis.

Komandos „P14n4rk“ nariai atskleidė ir savo po-
žiūrį į tai, kaip ateityje turėtų atrodyti išmanieji 
miestai.

„Manome, kad ateities miestas ir būsimi pasta-
tai parodys technologijų pažangą ir tai, kaip toli 
mes nuėjome kaip civilizacija. Ateityje statybos 
technologijos prisitaikys prie technologinės 
pažangos kituose sektoriuose ir tuo pasinau-
dos labiau nei bet kada anksčiau. Tikime, kad 
ateityje bus daugiau erdvės kūrybiškumui ir 
meistriškumui, kuris pasinaudoja šiandienos 
įrankiais. Netgi prototipų kūrimas, palyginti su 
ankstesniu laikotarpiu, tapo greitas, lankstus, 
todėl dizainai tapo labiau pagrįsti duomenimis 
ir objektyvūs. Tikime, kad ateitis bus sukurta re-
miantis subtiliu meniškumu kūrybiškai naudoti 
informaciją.

Taip neabejotinai įmanoma pasivyti šių dienų 
technologijas ir kurti protingus, gerai apgalvo-
tus ateities planus ir programas. Kuriant ateitį 
reikės išmanyti įvairias sritis ir sukurti holistinį 
požiūrį į bet kurio projekto dizaino valdymą. Nuo 
eskizo iki konstrukcijų įgyvendinimo. Jei norime 
statyti ateičiai, turime pabandyti išsiaiškinti, 
kaip galime panaudoti informaciją pastatytoje 
aplinkoje“, – sako K. Yeginas.



34

„ISKU“ ĮRENGTAME E. LEVINO CENTRE 
– KOMPLEKSIŠKAS POŽIŪRIS IR 
NESTANDARTINIAI SPRENDIMAI

UAB „ISKU baldai“ kartu su LSMU projektų vadovu Aidu Valiukevičiumi bei architektu Arvydu Akeliu įgyvendino naujojo ir 
senojo Lietuvos sveikatas mokslų universiteto E. Levino centro Kaune korpusų interjerus. Naujojo centro lankytojai, 
atvykę į mokslo, inovacijų ir kultūros renginius, galės mėgautis ne tik kokybišku turiniu, tačiau ir unikaliomis bei 
komfortiškomis erdvėmis.

Nuotr.: Marius Žičius
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Bendradarbiaudami su architektu, ISKU nau-
jajame centro korpuse įrengė konferencinius 
kambarius, kuriuose įkurdino ergonomiškas 
modernaus dizaino „Duo“ kėdes ir „Option“ kon-
ferencinį stalą, auditorijų erdvėse – „Klik“ stalus 
ir „Lightness“ kėdes. Taip pat įgyvendino baldų 
sprendimus laisvalaikio erdvėms – parinkti 
minkštieji akustiniai baldai „Inkoo Pro High“ ir 
pagalbiniai staliukai „Osio“.

Siekiant sukurti maksimaliai komfortišką ir er-
gonomišką darbo aplinką, daugiausia pasirinkti 
reguliuojamo aukščio „ISKU Style T EL“ stalai ir 
„Idea Meeting“ darbo kėdės.

Senasis E. Levino korpusas pasižymi išskirtiniais 
nestandartiniais sprendimais. Bendradarbiau-

Senasis E. Levino korpusas 

Naujasis E. Levino korpusas 

Susidomėjusiems baldų sprendimais „ISKU“ siūlo apsilankyti baldų salone Vilniuje ir Kaune. 
Daugiau apie informacijos – www.isku.lt

jant su architektu, specialiai šiam projektui 
buvo pagaminti visi baldai, tobulai atspindintys 
tarpukario laikotarpį. Senasis korpusas įsikūręs 
Kaune, prestižinėje V. Putvinskio, tarpukario 
sostinės, gatvėje, istoriniame Vytauto Lands-
bergio-Žemkalnio suprojektuotame name. 

LSMU Emanuelio Levino centras – tai 2018 me-
tais įkurtas universiteto padalinys, kurio tikslas 
– tirti ir skleisti Kaune gimusio pasaulinio garso 
filosofo Emanuelio Levino (1906–1995) filosofinį, 
intelektualinį ir kultūrinį palikimą. Šis centras 
organizuoja ir vykdo atvirą socialinę, kultūrinę ir 
kitą įvairiapusę veiklą, prisidedančią prie Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto, visuomenės, 
regiono ir valstybės pažangos. 
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Žinių reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje vis didėja. Švietimo įstaigos nuo darželio 
iki universiteto siekia ne tik mokyti, lavinti ir ugdyti išprususią ateities kartą, 
bet ir tapti nevienadieniu žinių šaltiniu.
Šiandien projektuojami šiuolaikiški, komfortiški, tvarūs ir ilgalaikiai naujų 

švietimo įstaigų pastatai gali integruoti savyje naujus mokslo atradimus ir 
technologines inovacijas bei patys tapti modernių sprendimų panaudojimo 
pavyzdžiu.
Šiuolaikinė visuomenė tikisi, kad ateities švietimo įstaigos bus technologiškai 
inovatyvios, saugios patvarios ir pritaikytos jaunosios kartos poreikiams. Kokia 
turėtų būti švietimo įstaiga, kad į ją norėtųsi sugrįžti ir po dešimtmečių?
Konkursas „Moderni švietimo įstaiga: technologijų ir dizaino visuma“ pritraukė daug 
dalyvių, o kompetentinga komisija atrinko 6 iš jų, kurie sukūrė geriausius darbus. 
Kviečiame su jais susipažinti.

Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvė:

Architektė 

Vaida Šulskutė

Moderni pradinė mokykla „Kukutis“ projektuoja-
ma tankiai apgyvendintame miesto rajone, ša-
lia miesto parko. Pradinės mokyklos koncepcija 
susideda iš keturių siekių:

1. Formos kompaktiškumas. Pastato forma – ar-
chetipinė, kompaktiška, leidžianti transformuo-
ti vidaus erdves ir savo masteliu nekonkuruo-
janti su aplinkiniui užstatymu. Trys tūriai sukuria 
vidinę kiemelio erdvę, kurioje saugiai gali žaisti 
vaikai, statinys gauna pakankamai insoliacijos 
iš rytų ir vakarų. 

2. Medžiagų tvarumas. Pradinės mokyklos me-
džiagiškumas ir išorėje, ir viduje kuria draugišką 
žmogui ir jo aplinkai erdvę. Čia panaudojamos 
natūralias tekstūras atkartojančios medžiagos, 
kurios yra ilgaamžės, lėtai dėvisi ir turi kokybės 
garanto sertifikatus.

3. Suplanavimo efektyvumas. Interjeras susi-
deda iš dviejų pagrindinių erdvių – pagrindinės 

klasės ir renginių salės, kurios į visumą sujun-
giamos projektuojant holą ir vidinį kiemelį. Hole 
yra mini žaidimų salelės, skirtos poilsiui, kuria-
mas vizualus ryšys su vidiniu kiemeliu ir lauku. 
Pagrindinėse erdvėse panaudoti moduliniai 
baldai, leidžiantys greitai ir patogiai transfor-
muoti erdves, pritaikant jas prie besikeičiančių 
mokinių ir mokymo proceso poreikių. 

4. Inovatyvumas. Mokymo procesą palengvina 
šiuolaikinės technologijos – išmanus apšvie-
timas, davikliai, padedantys reguliuoti pastato 
vidaus klimatą, išmanūs įrenginiai mokiniams 
edukuoti ir juos užimti, skaitmeninės mokymo 
lentos, padedančios mokytojui aiškiai išdėstyti 
norimas žinias. 

Įgyvendinę ir į visumą sujungę visus šiuos 
keturis aspektus ir turime inovatyvią, į ateitį 
orientuotą mokymo įstaigą, kurioje norisi būti, 
bendrauti ir mokytis naujų dalykų.
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Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvė:

Interjero dizainerė 

Anastasija Čaplinskaja-Michejeva

Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyviai:

Architektūros laboratorija

 „Kiemelis“

Pristatomas meno mokyklos konceptas, kur 
galėtų praktikuotis ne tik mokiniai, bet ir skirtin-
gos amžiaus grupės. Kadangi pasirinkta lokacija 
apsupta miško, mokyklos fasadas yra aiškios 
geometrinės formos, kad nekonkuruotų su 
aplinka. Langai ir fasado plokštės su veidrodiniu 
efektu atspindi medžių motyvą ir pabrėžia jung-
tį tarp gamtos ir architektūros. Pastato idėja 
siejasi su šiuolaikiniu menu – pasirinkti objektai 
yra ryškūs, grynų spalvų su skirtingais raštais. 

Mokykloje yra skirtingų paskirčių klasės – prak-
tinės ir teorinės, tačiau jas galima reorgani-

„Kiemelis“ skirtas kūrybingumui mokyti, smalsu-
mo genui vystyti, skatinti mokytis visą gyveni-
mą. Gali būti pastatytas tiek gamtinėje vieto-
vėje, tiek tankiai urbanizuotoje. Priklausomai 
nuo pastatymo vietovės, mokytojų ir mokinių, 
gali įgyti savitų, individualių bruožų: erdvės gali 
būti skaidomos mobiliomis pertvaromis, turi 
plėtros galimybių, tiek antro aukšto plėtimas, 
trečio pristatymas, įrengiant daugiau įvairių 
erdvių tiek mažoms, tiek didesnėms grupėms 
edukuoti. 

Atėjus į „Kiemelį“ pasitinka neįprastai aukšta 
erdvė persipinančiomis funkcinėmis zonomis. 
Erdvė viduje formuojama it savarankiška ląste-
lė, sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių:

I. Medinių konstrukcijų kupolas dengtas išma-
niuoju stiklu, saulės šviesą konvertuojantis į 
elektros energiją. Kiemelyje lyja kūrybingų min-
čių lietumi.

zuoti ir naudotis jomis universaliai. Pagrindinis 
holas skirtas ne tik recepcijai, bet ir bendrauti 
bei ilsėtis. Tam pritaikytas centrinis suolas, 
taip pat prie recepcijos galima užsakyti kavos 
ir užkandžių. Salės paskirtis taip pat univer-
sali – joje vyksta koncertai, o esant poreikiui 
suolo amfiteatras demontuojamas ir salėje 
vyksta didelių grupių mokymai arba egzaminai. 
Laisvesnis mokyklos organizavimas neapriboja 
žmonių laisvės, suteikia jiems daugiau galimybių 
ir palaiko norą mokytis.

II. Vidaus erdves formuojanti daugiafunkcė 
siena. Dalijant zonomis, išdėstomos visos bū-
tiniausios reikalingos funkcijos: sanitarinės, 
maitinimo, sandėliavimo, edukacijos, poilsio.

Pusiau atviros erdvės kuria atvirumo, tęstinumo 
įspūdį, jos skatina bendrauti tarpusavyje.

Vienintelė „Kiemelio“ konstrukcinė ir kartu ap-
dailinė medžiaga – CLT plokštė. Naudojamas la-
bai saikingas spalvinis koloritas, taip siekiama, 
kad interjeras taptų neutraliu fonu. Pagrindinė 
spalva – natūrali dienos šviesa, užliejanti visą 
erdvę pro skaidrų kupolą. Šalia medžio tekstū-
ros naudojama dar vos keletas spalvų.

„Kiemelyje“ auga veja, tai – grindys. Kartu tai ir 
eksperimentas, iššūkis, kviečiantis patirti, nau-
dotis tvariomis gamtos ištobulintomis techno-
logijomis. 
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Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvė:

Interjero studija 

„IKS • DE • SIGN“

Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvės:

Architektė / interjero dizainerė 
Austėja Jurčiukonytė ir interjero 
dizainerė Austėja Narusevičiūtė

,,ME|MO“ – MEnų MOkykla, moderni švietimo įs-
taiga, skirta žmogui, siekiančiam tobulinti savo 
žinias meno srityse. Išgirdus frazę „moderni 
švietimo įstaiga“ tikriausiai daugeliui prieš akis 
iškyla futuristinis pastatas, kuris savo formo-
mis stebintų kiekvieną. Nors akį džiuginantis 
vizualas yra labai svarbus, jis būtų bevertis 
be funkcionalaus suplanavimo, kuris turi būti 
sujungiamas su moderniais vizualiais spren-
dimais. Atsižvelgiant į tai, pagrindinė iškeliama 
problema yra tokia: kaip sujungti modernias 
technologijas ir mokymuisi palankius dizaino 
sprendimus, kad sukurta erdvė taptų lyg antrais 
namais ir mokiniai norėtų nuolat sugrįžti? 

Technologijų pasauliui plečiantis ir sparčiai 
užimant „podiumą“, svarbu nepamiršti senųjų 
vertybių, kad žmogus, ieškodamas ramybės ir 
įkvėpimo, visais laikais remdavosi į gamtą, kuri 
yra viso ko pamatai. Istorinė atmintis išsaugota 
medžių simbolikoje. Būtent tai yra viena iš prie-
žasčių, kodėl vos įėjus į menų mokyklą dėmesį 
prikausto dešinėje tvirtai šaknis įleidęs medis. 
Medis – gamtos dalis, o gamta yra tiesiogiai 
susijusi su kultūra, prie kurios raidos priside-
dame steigdami švietimo įstaigas. Pavadinimas 

Šiuolaikinės technologijos ir pandemijos sąly-
gos rodo, kad švietimo įstaigai dabar nebūtinas 
didelis plotas, pamokos ar kursai gali vykti ir 
„online“ būdu. Remiantis P. H. Diamandiso ir S. 
Kotlerio (2012) mintimis, rytdienos švietimas 
remsis asmeniniais kompiuteriais, išmaniai-
siais telefonais, o švietimo sistema taps de-
centralizuota (nepriklausoma nuo socialinių ir 
ekonominių perversmų), interaktyvi ir pritaikyta 
asmeniniams poreikiams. Šie pokyčiai leis švie-
timą priderinti prie kiekvieno žmogaus poreikių 
ir mokymosi stiliaus. 

Šioje koncepcijoje moderni švietimo įstaiga 
kuriama apgyvendintoje daugiafunkcinėje 
miesto teritorijoje įvairių funkcijų pastate ir 
tampa sudedamąja pastato dalimi. Tai hibridas, 
kuris leidžia neeikvojant žemės ploto sukurti 
modernią švietimo įstaigą mieste. Pagrindinė 
modernios švietimo įstaigos idėja – integruoti 
jos funkciją į visuomeninius objektus ir sukurti 

„ME|MO“ taip pat gali būti interpretuojamas kaip 
žodžio „memory“ (liet. atmintis) trumpinys, ku-
ris pavadinime įprasmina svarbiausią žmogaus 
galią – atmintį, dėl kurios gali tobulėti, formuoti 
savo asmenybę ir kaupti naują informaciją.

Informacija yra kintanti ir mūsų erdvė turi būti 
pritaikyta nuolatiniam naujovių integravimui, 
tad projektuojamos erdvės kuriamos taip, kad 
atsiradus poreikiui jas būtų nesunku transfor-
muoti. Klasėse yra skirta speciali vieta stalams 
sustumti / molbertams paslėpti / transformuoti 
iš mokymosi klasės į konferencijos erdvę / sti-
klinės sienelės – ne tik estetiškas elementas, 
bet ir funkcionalumą užtikrinantis sprendimas. 
Erdvė yra uždara, tačiau nejaučiama atskirtis 
nuo kitų zonų. Kadangi dėl šio sprendimo, kaip 
ir dėl aukštų klases juosiančių langų, patalpa 
gauna daugiau šviesos, yra skatinamas mokinių 
produktyvumas ir geriau pasisavinama informa-
cija, kas lemia greitesnį tobulėjimą. Negana to, 
stiklo sienelės gali būti lengvai transformuoja-
mos ir perstumiamos į kitas vietas, taip iš kurios 
nors laisvos zonos padarant uždarą, tad mūsų 
erdvės projektuojamos taip, kad būtų atviros 
pokyčiams.

savitą interjerą. Tyrimai rodo, kad mokymosi 
aplinka gali pagerinti mokinių pažangą. Moderni 
švietimo įstaiga mūsų koncepcijoje orientuota į 
popamokinį švietimą ir žinių tobulinimą 1–12 kla-
sių mokiniams. Nuo papildomų pamokų vedimo 
siekiant tobulinti mokymosi rezultatus matema-
tikos, istorijos, geografijos ar kitose srityse iki 
specialybės kursų: internetinio turinio kūrimas, 
sveikatos mokslai, teisė, verslumas, fotografija 
ir kitos specialybės. Centrinėje objekto dalyje 
kuriamas vidinis kiemas po atviru dangumi, lei-
džiantis miesto žmogui būti arčiau gamtos. Pro-
jekte siekiama naudoti natūralias medžiagas, 
užtikrinančias pastato tvarumą, sveiką aplinką 
ir atitinkančias ateities vizijas. Lenktos formos 
bei natūralių žemės atspalvių naudojimas in-
terjere kuria neblaškančią atmosferą, kurią 
žmonės paverčia gyvybinga. Projektuojamos 
atviros erdvės leidžia žmonėms kurti tarpusavio 
kontaktą.
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Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyviai:

Anastasija Belšova, Lukas Bičiūnas, 
Emilija Norvydaitė

Šiame projekte pristatoma sukurta SMM (Svei-
kos mitybos mokykla), kuri suteiktų galimybę 
studijuoti sveiko maisto gaminimo technikas 
jaunimui nuo 12 iki 18 metų. Idėja įkurti būtent 
tokios paskirties mokyklą atsirado netikėtai, 
stebint aplinkinius. Nėra paslaptis, kad daž-
niausiai jaunimo pasirenkamas maistas yra 
vadinamasis greitmaistis, tai nėra labai sveika, 
bet užtat skanu ir greita. Taigi sumanymas kaip 
tik leistų pakeisti jaunųjų žmonių mitybos įpro-
čius bei padėti jiems pramokti gaminti skanų ir 
sveiką maistą.

Švietimo įstaigose būtų dvi virtuvės (viena iš 
jų būtų skirta vegetarams), bendros poilsio 
zonos, vidinio šiltnamio, WC + dušas, adminis-
tracijos patalpų, mokytojų kambario, nedidelio 
sodo, klasės, valgyklos ir terasos. SMM mokymo 
programą sudarytų praktinės maisto gaminimo 
ir produktų savybių tyrinėjimo teorijos pamo-
kos. Mokykloje įrengtas nedidelis sodelis būtų 
skirtas kai kuriems vaisiams, daržovėms arba 
prieskoniams auginti, stebėti. 

Mokyklos dizainas įkvėptas gamtos – jos ritmų 
ir įvairovės. Būtent todėl pastato interjere pa-
naudota daug augalų motyvų ir turtinga spalvų 
gama. Dideli langai suteikia daug natūralios 
šviesos ir pozityviai veikia žmogaus būseną. 
Siekta suprojektuoti SMM ne kaip paprastą 
maisto gaminimo mokyklą, o kaip vietą naujoms 
pažintims, bendravimui, palaikymo atradimui, 
kaip vietą, kur mėgstama veikla gali atrasti 
gerbėjų. Švietimo įstaigoje būtų gaminami ne 
tik žinomi patiekalai, bet ir skanumynai pagal 
naujas technologijas. Viena tokių maisto ruo-
šimo technologijų – itin populiari Skandinavijoje 
„Sous Vide“ Lietuvoje pradėta taikyti vos prieš 
penkerius ar šešerius metus. Gastronomijos 
primadona Aldona Gečienė „Sous Vide“ tech-
nologiją pradėjo taikyti viena pirmųjų Lietuvoje, 
dabar prie technologijos plėtojimo prisidėtų ir 
SMM.
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ŠIUOLAIKIŠKŲ NAMŲ DNR – IŠ 
PASAULINIO LYGIO ARCHITEKTŲ 
LŪPŲ
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Kokiuose namuose norėsime gyventi po pandemijos? Kokios dizaino ten-
dencijos jau skinasi kelią į gyventojų širdį? Kokios naujovės padeda sukurti 
ne tik jaukius, bet ir funkcionalius namus? Apie tai ir dar daugiau kalbėjo ne 
tik patyrę Lietuvos architektai, bet ir pasaulinio garso architektų studijos 

„Zaha Hadid Architects“ direktorius Gianluca Racana bei kiti svečiai iš užsienio, 
skaitę pranešimus vasario 3-iąją vykusioje STRUCTUM organizuotoje konferenci-
joje „Namų DNR: funkcionalumo ir dizaino sinergija“.

URBANISTINIO GYVENIMO ATEITIS
Visame pasaulyje gerai žinomos „Zaha Hadid 
Architects“ studijos direktorius Gianlouca 
Racana kalbėjo apie ateities urbanizaciją. Jis 
akcentavo, kad artimiausiais metais gyventojų 
pasirinkimą likti miestuose ypač koreguos CO-
VID-19 pandemija ir pastatų gebėjimas prisitai-
kyti prie naujų iššūkių – jie turės būti orientuoti 
į sveikatą, saulės šviesą, socialinį gyvenimą 
ir tvarumą. Jis pristatė Romoje įgyvendintą 
muziejaus projektą, taip pat pirmąjį Jungtinėje 
Karalystėje futbolo stadioną, naudojantį medi-
nę konstrukciją.

Kiti projektai vykdyti taip, kad atlieptų šiuolaiki-
nes tendencijas – atsiverti pasauliui, gamtai ir 
suteikti daugiau erdvės žmonėms.

„Zaha Hadid Architects“ savo dizaino spren-
dimus grindžia atliekamais tyrimais. Studija 
tiria tokias sferas kaip geometrija, medžiagos 
ir didieji duomenys. Ši informacija jiems padeda 
sukurti efektyviausiai pritaikomą dizainą kie-
kvienam projektui.

Pristatymo metu G. Racana papasakojo ir apie 
Vilniuje planuojamą geležinkelio stoties pro-
jektą „Green connect“. Juo ketinama atnaujinti 
Lietuvos sostinės stoties rajoną.

Autorius: Marius Salys

 „Zaha Hadid Architects“ 
studijos direktorius 
Gianlouca Racana
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ŠIANDIENOS IR RYTOJAUS SPRENDIMAI 
GYVENAMOSIOMS ERDVĖMS

Pasaulyje žinomos dėl namų dizaino laimėjimų 
„Lixil Global Design“ vadovas Patrickas Speckas 
pristatė šiandienos ir rytojaus sprendimus gy-
venamosioms namų erdvėms. Jo teigimu, šian-
dien kaip niekada svarbu suprasti savo klientą 
ir jų elgseną, taip galima parinkti geriausius 
sprendimus namų interjerui. Tad jis kalbėjo ne 
tik apie urbanistiką, bet ir sveikatos bei gerovės 
ir tvarumo principus.

Jis pabrėžė, kad miestuose ir toliau išsilaikys 
didžiausia gyventojų dalis, o ribos tarp skirtingų 
erdvių namuose vis labiau mažės. Jau dabar 
pastebima tendencija, kai sienos nebeskiria, 
pavyzdžiui, miegamojo ir vonios kambario. Tai 
ypač populiaru megapoliuose, kuriuose gyveni-
mo tempas yra labai greitas, vietos gyventojų 
vis mažėja, todėl namų erdvę norima išnaudoti 
maksimaliai.

Svarbus aspektas – gyventojų psichinė būklė. 
Skaičiuojama, kad net 77 proc. pasaulio gyven-
tojų norėtų artimiausiu metu ją pagerinti. Tai 
irgi diktuos naujas tendencijas įrengiant būstą. 
Konferencijos dalyviams pristatyti „Grohe SPA“ 
sprendimai vonios kambariui, kurie gali atliepti 
gyventojų norą daugiau dėmesio ir laiko skirti 
sau ir savo sveikatai.

Atliepiant tvarumo temą, pristatyti vandens 
maišytuvai, tiekiantys visiškai švarų vandenį 
tiesiai iš čiaupo. Tai reiškia, kad pritaikius tokį 
sprendimą savo namuose galima atsisakyti 
pirktinio vandens plastiko buteliukuose, kurie 
labai teršia aplinką.

BET KAS GALI TAPTI BET KUO
„Corpo Atelier“ įkūrėjas ir architektas Filipe’as 
Paixao papasakojo apie funkciją ir kaip ją pri-
taikyti kuriant namo dizainą. Viena pagrindinių 
„Corpo Atelier“ idėjų – tūkstančius metų vyrau-
jančius dizaino elementus skaidyti į mažesnius 
elementus, juos transformuoti ir taip kurti uni-
kalų dizainą.

Tam labiausiai tinka piešimas ir modeliavimas. 
F. Paixao papasakojo, kad šiuo metu jo ateljė 
daug dėmesio skiria architektūros ir skulptūros 
sinergijai. Populiarus pasirinkimas – medinės 
konstrukcijos, kurios ne tik padeda kurti inter-
jerą, bet ir papildyti namų erdves pakeičiant 
betonines konstrukcijas ekologiškesnėmis.

Architektas pristatė jo ateljė įgyvendintus 
projektus, kuriuose namų interjeras persipynė 
su skulptūros menu, taip sukuriant įdomius, 
nekasdieniškus dizaino pavyzdžius – namai, 
atrodantys kaip meno galerijos.

„Lixil Global Design“ vadovas 
Patrickas Speckas 

„Corpo Atelier“ įkūrėjas ir 
architektas Filipe’as Paixao 
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APŠVIETIMO VALDYMAS BE 
LAIDO – MISIJA ĮMANOMA

„JUNG Vilnius“ techninio skyriaus vadovas dr. 
Artūras Kriukovas papasakojo apie situaciją, 
kai tarp jungiklio ir šviestuvo ar kito elemento 
nebūna laido, kuriuo būtų perduotas elektrinis 
valdymo signalas. Pristatyti „Philips Hue“, „Ca-
sambi“, „Hafele“ ir „eNet“ sprendimai.

Jis atskleidė, kad „Phillips Hue“ šviestuvus 
lengva pajungti ir valdyti JUNG jungikliais. Jais 
galima ne tik šviesą įjungti ar išjungti, bet ir 
keisti jos ryškumą, temperatūrą, pritaikyti įvai-
rius šviesos scenarijus su funkcija „If... Then“. 
Jungiklis yra belaidis, todėl jį galima tvirtinti prie 
sienų ar net stiklo.

Taip pat pristatyti ir gamintojų „Casambi“ ir 
„Hafele“ sprendimai, kurie veikia per „Bluetooth 
low energy“ protokolą. Jais taip pat galima iš-
maniai valdyti šviesą, tokie sprendimai derinami 
su JUNG jungikliais.

„eNet“ sprendimas – taip pat valdomas radijo 
bangomis. Tai yra labai patogus sprendimas, 
pavyzdžiui, namų miegamajam, kuriame norima 
turėti kelis jungiklius tam pačiam šviestuvui, 
jam nereikia laidų, todėl ir įdiegimas yra greitas 
bei nereikalaujantis daug pakeitimų kambaryje.

MVRDV NAMAI
MVRDV partnerė ir architektė Fokke Moerel 
papasakojo apie savo įmonės projektus, kurie 
buvo pritaikyti gyvenamiesiems namams. Ji 
pabrėžė, kad MVRDV kuria socialinę, inovatyvią, 
realistišką, žalią ir išskirtinę architektūrą bei ur-
banistiką, pritaikytą besikeičiančiam pasauliui.

F. Moerel papasakojo apie ankstyvąjį projektą 
įrengiant labai siaurus, olandiško stiliaus na-
mus, kurių plotis – viso labo keli metrai. Tačiau 
net ir turint itin mažai erdvės šiame projekte 
stengtasi ją padidinti ir pritaikyti prie gyventojų 
poreikių funkcionalumu.

Ji taip pat išskyrė „Didden Village“ projektą Ro-
terdame, kuriame – ryškiai melsvas eksterjeras 
ir didelė erdvė ant stogo, leidžianti mėgautis 
gamta net ir miesto centre, taip jo neiškeičiant 
į gyvenimą regione.

„JUNG Vilnius“ techninio 
skyriaus vadovas dr. 

Artūras Kriukovas

MVRDV partnerė ir 
architektė Fokke Moerel 
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MINIMALISTINIS DIZAINAS IR 
MAKSIMALUS FUNKCIONALUMAS 

VONIOS KAMBARYJE
Julijus Neufeldas papasakojo apie įmonių „Kal-
dewei“ ir „Keuco“ siūlomus sprendimus vonios 
kambariui. „Kaldewei“ sprendimai gaminami 
naudojant emaliuotą plieną, todėl pasižymi ir 
unikalumu, ir tvarumu bei patvarumu. „Keuco“ 
skiriamas dėmesys detalėms, kokybei ir ilgaam-
žiškumui, o sprendimams naudojama chromo 
galvanika yra plačiai vertinama jau 70 metų.

J. Neufeldas sako, kad vonios kambariui svar-
bus minimalizmas, modernas ir funkcionalu-
mas. Kaip gerasis pavyzdys pateiktas „Kaldewei“ 
siūlomas dušo plokštumos „Nexys“ sprendimas, 
pasižymintis minimalizmu ir funkcionalumu, taip 
pat praustuvai „Miena“.

Iš „Keuco“ siūlomų sprendimų vonios kambariui 
akcentuoti „Ixmo“ maišytuvai bei „Royal modu-
lar“ veidrodinės spintelės. Pristatyti ir „Keuco“ 
„Care“ sprendimai saugiam, bet estetiškam ir 
moderniam vonios kambariui. 

JAPONIŠKŲ IR BELGIŠKŲ 
PLYTELIŲ KONCEPCIJOS

UAB „Argilla“ vadovas Jurgis Ulčinas pristatė 
interjero ir eksterjero sprendimus – japoniškų 
ir belgiškų plytelių koncepcijas. Jis akcentavo, 
apie ką kalba japoniškas plytelių dizainas, ir 
papasakojo apie „Inaxtile“ plytelių privalumus, 
taip pat belgiškas sendintas plyteles „Nelissen“ 
ir vyraujančias tendencijas.

„Inaxtile“ plytelės tinka tiek interjerui, tiek eks-
terjerui, jos plačiai naudojamos virtuvėje ir vo-
nios kambaryje. Taip pat populiarūs sprendimai 
– plytelių panaudojimas namo fasade.

Belgiškos sendintos plytelės gaminamos dau-
giau kaip 100 metų, tačiau tokia medžiaga yra 
tvari ir plačiai naudojama moderniems pasta-
tams. 

Julijus Neufeldas, įmonių 
„Kaldewei“ ir „Keuco“ 

atstovas Baltijos šalyse

UAB „Argilla“ vadovas 
Jurgis Ulčinas
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TVARUMAS IR ŠILUMA – PAGRINDINIAI 
ŠIUOLAIKIŠKŲ NAMŲ DNR ELEMENTAI

„Purso“ atstovas Baltijos šalims Egidijus Bunikis 
iškėlė klausimą, ar tvarumas ir šiluma užtikrina 
funkcionalumo ir dizaino sinergiją. 

Kalbėdamas apie tvarumą, E. Bunikis pabrėžė 
„Purso“ žaliąją liniją – 100 proc. perdirbtą aliumi-
nį. Naudojant jį sutaupoma iki 95 proc. energi-
jos, o tokia linija yra ne tik pirmoji Suomijoje, bet 
ir viena pirmųjų visame pasaulyje.

Kalbėdamas apie šilumą, pranešėjas akcenta-
vo aliuminines konstrukcijas, turinčias šilumi-
nę šerdį. Tai ypač aktualu statant A++ klasės 
objektus, nes ją galima pasiekti su aliuminio 
langais ir durimis. Jis taip pat pristatė projektų 
pavyzdžius, kaip tokius sprendimus galima pri-
taikyti realybėje. Vienas tokių projektų – kartu 
su Lietuvoje puikiai žinomu architektu Danieliu 
Libeskindu pastatyta „Nokia“ arena Suomijoje. 
Jame panaudoti žaliuzių, fasadinės sistemos, 
langų ir durų sprendimai.

AUKSO VIDURYS TARP 
FUNKCIONALUMO IR ESTETIKOS 

PAIEŠKOS ARCHITEKTŪROJE
„DO Architects“ vyresnysis architektas Kaspa-
ras Žiliukas kalbėjo apie tai, kas yra geras ir 
funkcionalus dizainas. Funkcionalumas – la-
biausiai vartotojo poreikius atliepianti struk-
tūra. O geras dizainas – paprastas, lakoniškas, 
atliekantis funkciją. 

K. Žiliukas iškėlė klausimą, kas yra namai? Jis 
teigia, kad tai erdvė, kurioje jis jaučiasi saugus, 
kurioje jaučiasi gerai ir kuria rūpinasi. Jis prista-
tė vilos Klaipėdoje, Giruliuose, projektą, kuri, 
pasak pranešėjo, puikiai atitinka gero dizaino 
savybes – šiuolaikiškas, medinis fasadas, daug 
erdvės ir žalumos kieme, dideli, natūralią šviesą 
praleidžiantys langai, didelės, bet šiltos ir jau-
kios erdvės pastato viduje.

Jis taip pat pristatė sprendimus jaukiems 
namams, kuriuos galima pritaikyti ne tik indi-
vidualiems namams, bet ir gyvenamiesiems 
daugiabučiams, kuriuose svarbu ne tik būstų, 
bet ir laiptinės, kiemo bei netgi gatvės dizainas.

Galiausiai jis patarė pagalvoti, kur yra kiekvieno 
namo riba ir ką mes traktuojame savo namais. 
K. Žiliukas pabrėžė, kad namų vertybės, perkel-
tos į viešąsias erdves, praplečia suvokimą apie 
namų ribą.

„Purso“ atstovas Baltijos 
šalims Egidijus Bunikis 

„DO Architects“ 
vyresnysis architektas 

Kasparas Žiliukas
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RELJEFINĖS JUOSTELĖS SIENŲ 
IR LUBŲ DEKORUI 

„CLASSIC LINE DECOR“ – BERIBĖS GALIMYBĖS SIEKIANT INTERJERO UNIKALUMO

Dekoro juostelių galite užsakyti internetu arba atvykę į saloną:
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STEBINANTI ARCHITEKTŪRA 
KATARE: PAGAL ŠĮ PAVYZDĮ 
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STEBINANTI ARCHITEKTŪRA 
KATARE: PAGAL ŠĮ PAVYZDĮ 

ATEITYJE BUS STATOMI VISI 
STADIONAI Autorius: Vaiva Didžiulytė

Kol visi su nekantrumu laukia 2022 m. Katare vyksiančio 
FIFA pasaulio čempionato, šalyje užbaigtas trečias 
futbolo stadionas. Tiesa, jo architektūrinė išraiška 
išties stebinanti – tai išardomas futbolo stadionas, 

pastatytas iš spalvotų konteinerių.



STATYBA52

PIRMASIS TOKIO TIPO STADIONAS
40 tūkst. vietų stadionas „Education City 
Stadium“ išdygo švietimo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų centre Rajane, besiribojančiame 
su Kataro sostine Doha. Nors tai trečias iš 
numatytų aštuonių stadionų, FIFA pasaulio 
futbolo čempionato istorijoje tai bus pirmas 
toks stadionas, kuris yra visiškai išardomas. Ši 
statinį projektavo Ispanijos architektų studija 
„Fenwick Iribarren Architects“. Prie projekto 
prisidėjo inžinieriai Schlaichas Bergermannas ir 
Hilsonas Moranas.
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PRIKLAUSO TVARIAJAI ARCHITEKTŪRAI 
Stadiono modulinė struktūra sujungia iš naujo 
panaudotus gabenti skirtus konteinerius ir 
plieninę konstrukciją, kurios dalys yra perdir-
bamos. Siekiama, kad stadionas po 2022 m. 
vyksiančio futbolo turnyro būtų išmontuotas 
ir surinktas naujoje vietoje arba išskirstytas į 
mažesnes aikšteles.

Modulinė konstrukcija sumažino statybos 
sąnaudas, laiką ir medžiagų švaistymą, o orga-
nizatoriai teigia, kad palyginus su įprasto sta-
diono vystymu vandens suvartojimas sumažės 
net 40 proc. 

„Deimantu dykumoje“ pramintas stadionas 
pirmasis gavo penkias žvaigždutes pagal Pa-
saulinės tvarumo vertinimo sistemos (GSAS) 
sertifikatą tiek jo konstrukcijai, tiek dizainui. Visi 
kiti Katare esantys stadionai įvertinti tik keturi-
omis žvaigždutėmis, todėl šis yra unikalus. 

GSAS vertina ekologiškus pastatus ir infrastruk-
tūrą Viduriniuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. 
Sertifikatas suteikiamas projektuojant, statant 
ir eksploatuojant statinį, o šešios žvaigždutės – 
aukščiausias pasiekiamas įvertinimas.
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KONTEINERIAI PASIRINKTI 
NE BE PRIEŽASTIES

Įdomu, kad „Stadionas 974“ pavadintas pagal jo 
statybai naudotų gabenimo konteinerių skaičių. 
Skaičius 974 taip pat yra tarptautinis šalies te-
lefono kodas.

Laivybos konteineriai, kurių daugelis buvo nau-
dojami statybinėms medžiagoms gabenti į vie-
tą, yra Kataro jūrų istorijos ir pramonės paveldo 
akcentas.

85 proc. statyboms naudotų medžiagų buvo 
atgabentos iš kitų regionų, o 25 proc. visų me-
džiagų yra perdirbtos. Stadione įrengtas švie-
sos diodų lempučių apšvietimas, sumontuotos 
tvarios vandens ir laistymo sistemos.

Formuojant stadiono išorės dalis, kai kuriuose 
iš šių plieninių konteinerių yra laiptai, tribūnos 
ir vonios kambariai. Stadiono forma ir tarpai 

tarp sėdynių palengvina natūralų vėdinimą, 
todėl dirbtinio vėsinimo nereikia. Tai padeda 
padaryti stadiono artumas prie jūros. Tikimasi, 
kad šis projektas taps novatorišku pavyzdžiu 
tvaresniam stadiono dizainui būsimiems didelio 
masto renginiams.

Dar viena unikalia šio stadiono savybe yra laiko-
ma vieta. Šiame rajone savo padalinius yra ati-
darę daug garsių švietimo įstaigų, universitetų 
ir mokyklų. Po pasaulio čempionato jos galės 
naudoti stadioną savo reikmėms – sportiniams 
renginiams ir pramogoms. 



STATYBA 55

Pastatų statyba naudojant konteinerius pastaruoju metu vykdyta 
ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los 
Andžele, taip įrengtas benamiams skirtas kompleksas, taip pat 
atostogų namas Niujorke.
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MODULINIAI NAMAI – TIESIAI IŠ GAMINTOJO
Pirmieji A++ klasės moduliniai namai Lietuvoje, efektyvumas pasiektas pasyviu būdu.

Ryterna Modul – Oficialus Vmodul Partneris

www.vmodul.com +370 698 24959  |  info@vmodul.com  |  Agronomijos g. 45, Kaunas
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UAB „Eivuda LT“ – viena didžiausių aukščiausios kokybės medinių stogo konstrukcijų projektuotoja ir gaminto-
ja Lietuvoje. Daugiau kaip dešimtmetį įmonė gamina paprastas ir sudėtingos konfigūracijos medienos stogų 
konstrukcijas visų paskirčių statiniams. 

MEDINĖS STOGO 
KONSTRUKCIJOS: TVIRTYBĖ 
IR UNIVERSALUMAS

TVIRTYBĖ – UNIVERSALUMAS 
IR TVARUMAS

„Naudojant medines stogo konstrukcijas ga-
lima patenkinti net subtiliausias architekto ir 
užsakovo idėjas. Augant įtampai dėl klimato 
kaitos ir žmonijai ieškant efektyvių bei pigių 
išteklių, statybų įmonės rodo pavyzdį ir imasi 
keisti statybų įpročius. Natūralių ir ekologiškų 
medžiagų naudojimas statybose, manoma, yra 
viena realiausių ir racionaliausių priemonių pra-
dėti gyventi pasaulyje, kuriame mažiau taršos ir 
klimato pokyčių. – teigia bendrovės „Eivuda LT“ 
direktorius Vytautas Bružas. – Įprastai gaminant 
statybines medžiagas išmetamas didžiulis kie-
kis anglies dvideginio (CO2). Medienos naudo-
jimas statybose padeda prisidėti prie aplinkos 
tausojimo. 

Pasak V. Bružo, neatsiejama statybų dalis – 
atliekos, tačiau statybose naudojant medieną, 
ypač surenkamus elementus, galima utilizuoti 
atliekas greičiau ir pigiau. Medienos likučiai 
gali būti naudojami gaminant celiuliozę ar net 
deginti.

Medienos stogo konstrukcijų universalumas 
yra dar vienas iš bendrovės gaminamų kons-
trukcijų pranašumų. Formų pasirinkimas pla-
tus: projektuojamos ir gaminamos vienšlaičių, 
dvišlaičių, keturšlaičių ir daugiašlaičių stogų 
konstrukcijos. Be to, technologinės galimybės 
leidžia gaminti net ir itin dideles konstrukcijas, 
pavyzdžiui, angarą. Medienos konstrukcijos yra 
palyginti lengvos, bet tvirtos, todėl leidžia su-
projektuoti ir pastatyti didelio tarpatramio lai-
kančiąsias santvaras, iškelti antrą namo aukštą 
ar kelių aukštų statinį. 

MEDIENOS KONSTRUKCIJŲ UNIKALUMAS
Medienos stogo konstrukcijų unikalumą lemia 
tai, kad jos suteikia laisvę architektams reali-
zuoti pačius įvairiausius sumanymus, prade-
dant nuo paprastų architektūrinių sprendimų, 
kuriems naudojamos nesudėtingos konstrukci-
jos, ir baigiant pačios sudėtingiausios geome-
trijos lenktų formų stogų konstrukcijomis.

Bendrovė „Eivuda“ stogo konstrukcijas gamina 
ir su šia veikla susijusius darbus vykdo gamyklo-
je, tuomet veža iki statybos vietos ir montuoja 
ant pastato. V. Bružo teigimu, toks stogo spren-
dimas tarsi lego konstruktorius, jį montuojant 
nereikia daug pastangų ir išmonės. Patogu, 
kad montavimo darbai statybos aikštelėje ilgai 
neužtrunka – vos 2–3 dienas, o visas procesas 
atliekamas gamykloje. Statybininkams darbą 
palengvina jau iš anksto pateikiami planai ir 
instrukcijos. Be to, gamyba dar esant gamykloje 
leidžia surinkti tikslias konstrukcijas, kas palen-
gvina darbą statybos aikštelėje.



STATYBA58

MODERNAUS 
NAMO KOKYBĖS 

D N R
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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.

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė

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. 



STATYBA60

Sukūrus architektūrinę namo koncepciją, rengiama konstrukcinė projekto dalis: suprojektuojama, kaip pastatas 
bus pastatytas, numatomi pamatų, sienų, perdangų, stogo ir kitų konstrukcijų sprendimai. Atlikus visų pastatą 
sudarančių konstrukcijų skaičiavimus, parenkami optimalūs techniniai sprendiniai ir medžiagos, apskaičiuoja-
mi jų kiekiai. Tai leidžia sudaryti pagrįstą statybos sąmatą ir statybos darbų grafiką. Namo statybos procesas 

tampa aiškesnis, greitesnis ir pigesnis. Nors namo konstrukcijos dažniausiai nematomos, jos lems, kad pastatas būtų 
kokybiškas – tvirtas, ilgaamžis, šiltas, energiškai efektyvus. Sprendimo būdai ir galimi pastato konstrukcijų pasirinki-
mo variantai visada būna keli, o juos reikia priimti laiku. Šiame projekto etape priimti sprendimai lemtingi: kai namas 
jau pradėtas statyti, namo konstrukcijų keisti nebeįmanoma.

Projektuojant naują namą, visada aktualus 
klausimas – iš ko jį statyti, kokias konstrukcijas 
rinktis? Ar namas bus medinis, mūrinis, betoni-
nis ar metalinis?

Architektas Tomas Lapė sako, kad Lietuvos 
regione šiuolaikinė tradicinė statyba yra mū-
rinė. Medinių konstrukcijų pasirinkimas Lietu-
voje netampa masiniu reiškiniu, nors mediniai 
namai statomi. Pasak jo, mūrinė statyba tapo 
dominuojanti dėl sukauptos vystytojų ir staty-
bininkų patirties, kaip racionaliausia, įvertinant 
klimatines sąlygas, išlaidas, laiko sąnaudas bei 
gaunamą galutinę naudą. 

NAMO KONSTRUKCIJOS: 
LEMTINGAS PASIRINKIMAS 

Architektas Tomas Lapė

Nuotr.: Tomas Lapė
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NAMO BE PAMATŲ NEBŪNA
Lietuvos grunto specifika lėmė, jog mūsų šalyje 
populiariausias pasirinkimas – poliniai pamatai 
su rostverku (ròstverkas - polinio pamato sija, 
kuri sujungia polius ir tolygiai paskirsto jiems 
perduodamas pastato apkrovas – red.). Skai-
čiavimai rodo, kad įrengti polinius pamatus 
labiausiai ekonomiška dėl betono sąnaudų. Be 
to, jie patikimi: poliai kaip inkarai „pririša“ namą 
prie žemės. Anksčiau buvę populiarūs juostiniai 
pamatai dabar Lietuvoje naudojami rečiau. Jie 
įrengiami tik statant po namais didelius rūsius. 

„Šiuolaikinio namo 
planavimas modernus, 

žmonės į žemę nebelenda 
– rūsių nebestato, 

kaip sovietų laikais, kai 
gyvenamąjį plotą slėpdavo 

po žeme, nes jis buvo 
ribojamas. Šiais laikais norint 

prabangiame name turėti 
pirties zoną ir baseiną, 
nereikia nieko kišti po 

žeme. Kokia prasmė statyti 
rūsį – pagalbines patalpas 
– ir jose įrengti pramogų 
ir poilsio zoną? Kuo giliau 

lįsime į žemę, tuo brangiau 
statysime, o turėsime tik 

menkos vertės pagalbines 
patalpas,“ – sako T. Lapė.

Rūsys – požeminė pastato dalis, kurių statyba 
yra viena brangiausių. Pasak architekto, namų 
baseiną, pirčių ar sporto zoną reikia projek-

Architektas mano, jog Lietuvoje negalime 
masiškai vystyti medinės statybos dėl to, kad 
mūsų regiono klimatas yra vienas blogiausių 
statyboms: oro temperatūra per sezonus gali 
svyruoti nuo -30C iki +30C.

 „Labai didelis metinis 
temperatūrų svyravimas, 
drėgnas klimatas ir ryškūs 
pereinamieji periodai tarp 
šaltojo bei šiltojo sezono 

labai neigiamai įtakoja 
medinę architektūrą,“ 

– teigia T. Lapė.

Kitas svarbus aspektas pasirenkant namo 
konstrukcijas yra Lietuvos grunto specifika. Pa-
sak T. Lapės, mūsų šalyje tradicinį gruntą nėra 
nė ko lyginti su Skandinavija, kur namai statomi 
ant labai kieto grunto, ant uolienos. Lietuvoje 
tradicinis gruntas yra birus ir santykinai minkš-
tas – tai žvyras ir smėlis. Tokiame grunte namui 
neišvengiamai reikalingi tinkami, stabilūs pama-
tai.

Itin svarbu iš anksto sklype atlikti išsamius 
grunto geologinius tyrimus, kad konstruktoriai 
turėtų pakankamai duomenų ir suprojektuotų 
reikiamo stiprumo pamatus. Grunto stiprumas 
dažnai skiriasi to paties sklypo skirtingose 
vietose, taip pat pasitaiko labai silpno grunto 
tarpsluoksnių. Didžiausias pavojus yra statybos 
vietoje aptiktos durpės, nes durpyne neįma-
noma įrengti pamatų. Kitas pavojus – sklype 
aptinkami moliai arba priemoliai, kurie Lietuvoje 
pasitaiko dažnai. Toks gruntas yra klampus, 
nes molis laiko drėgmę ir labai reaguoja į orų 
pokyčius. Keičiantis temperatūroms, kai grunte 
daug drėgmės, atsiranda ir vėl tirpsta ledas – 
gruntas judinamas ir yra nestabilus. Techniškai 
įmanoma išspręsti grunto problemas, bet tam 
reikalingi papildomi darbai ir didelės išlaidos. 

tuoti pirmajame namo aukšte arba statyti jiems 
atskirą pastatą ant žemės, kadangi statyti rūsį 
kainuoja brangiau, negu statinio pirmąjį aukštą. 
Tik tais atvejai, kai sklypas labai mažas, nėra kur 
plėstis ir ant žemės visi reikalingi pastatai ne-
telpa, galima įsisavinti rūsio patalpas. Kai kuriais 
atvejais gali prireikti išskirtinių sprendimų dėl 
pamatų, pvz. kai namas projektuojamas sklype 
ant šlaito ar, apsidraudžiant nuo galimos žemės 
nuošliaužos, įrengiamos betono sienutės.

Išskirtiniais atvejais namui įrengiami alternaty-
vūs – plokštuminiai pamatai, t.y. po visu namu 
betonuojamas vadinamasis padas. Tokie pa-
matai tinka įrengti ant labai nestabilaus grunto, 
ant durpynų. Namas bus tarsi „padėtas“ ant 
žemės. Bet šio tipo pamatų įrengimas reikalauja 
nemažai papildomų investicijų ir žemės darbų: 
tenka nukasti ir išvežti nemažai blogo grunto, 
jo vietoje supilti tinkamą ir atlikti betonavimo 
darbus. Be to, reikia iš anksto turėti galutinį 
grindų projektą: visas komunikacijas tenka 
suprojektuoti ir sumontuoti iš anksto, nes po 
betonavimo nebegalima pakeisti kanalizacijos, 
vandentiekio, elektros ar šildymo, nei kitų įvadų 
į namą – padarytas sprendimas bus „galutinis 
ir neapskundžiamas“. Įvertinus šiuos aspektus, 
pasak architekto, toks „namas be pamatų“ ne-
bus pigus.

Pamatų pasirinkimą nulemia racionalūs argu-
mentai. Svajojantiems sutaupyti T. Lapė pataria 
nerizikuoti, įsiklausyti į architektų bei kons-
truktorių nuomonę ir netaupyti geologiniams 
grunto tyrimams bei kokybiškoms medžiagoms. 
Pasirinkus namui prastesnes grindis, jas galima 
pasikeisti, bet blogai įrengus pamatus, ištaisyti 
klaidas kainuos brangiai.

Nuotr.: Leonas Garbačauskas
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METALAS AR GELŽBETONIS? 
Namo kolonos, sijos ir sąramos – vienos 
svarbiausių statinio konstrukcijų. Architektas 
perspėja, kad rizikinga jas pasirinkti neturint 
konstruktorių rengto projekto. Tinkamų spren-
dimų pasirinkimą lemia ne tik pačios medžiagos 
ir jų savybės, bet ir statybų procesai – tech-
nologijos ir laiko sąnaudos. Tiek sąramos, tiek 
kolonos gali būti ir metalinės, ir gelžbetoninės. 
Pasirinkus metalines sąramas, jas tereikia su-
montuoti ir galima dirbti toliau – nėra technolo-
ginių pauzių, statyba vyksta greitai. Bet metalas 
kainuoja brangiau ir kartais užsakymo reikia 
laukti ilgai. Liejant betono skiedinį, reikia laiko 
jam sukietėti. Vis dėlto kartais greičiau ir pigiau 
yra statybos vietoje išbetonuoti konstrukcijas 
ir laukiant, kol sustings betonas, aikštelėje da-
ryti kitus darbus.   

Naujos statybos namų perdangų pasirinkimą 
lemia keli aspektai. Šiuolaikiniuose namuose 
Lietuvos statybose dominuoja gelžbetonio 
perdangos – surenkamos arba liejamos. Po-
puliarios yra surenkamosios perdangos, jeigu 
tai leidžia namo planavimas, nes jos pigesnės. 
Įrengti liejamą gelžbetonio perdangą kainuoja 
brangiau ir užtrunka ilgiau, nes tenka betonuoti 
vietoje ir leisti betonui sustingti. Taip pat nau-
dojamos medinės perdangos, kurios namui su-
teikia jaukumo, bet medienos konstrukcijų ilgiai 
yra riboti, tad norint įrengti medinę perdangą 
dideliame name, kur projektuojamos didelės 
atviros erdves, medieną tenka papildomai su-
tvirtinti metalu. 

Kokias namo konstrukcijas pasirinkti, nuo pat 
namo projektavimo pradžios svarbu ne tik dėl 
statybos proceso, bet ir dėl galutinio esteti-
nio rezultato. Šiuo metu populiaru monolito ar 
metalo konstrukcijų elementus palikti interjere 
matomus. Todėl pasirenkant namo perdangas 
ar sijas, turi būti iš anksto nuspręsta, kokia 
bus namo vidaus apdaila: ar bus pakabinamos 
lubos, ar  bus dažomos sienos, ar šeimininkai 
nori interjere matyti atviras estetiškas betono 
monolito konstrukcijas ar metalines kolonas. 

„Iš anksto apgalvotas 
būsimasis interjeras gali 

nulemti, jog namo statybos 
pradžioje reikės pasirinkti 
brangesnį konstrukcijos 

elementą. Lieti monolitinę 
betono sieną yra brangiau, 
negu statyti mūrinę: reikia 
mokėti už klojinius, ilgiau 

užtrunka statyba ir t.t. Bet 
jeigu nuliejamas estetiškas 

betono monolitas, kuris 
liks atviras interjere ir 

neprireik daug apdailos – 
nereikės tinkuoti, glaistyti 

ir dažyti – tai bus sutaupyta 
ir, vertinant visos statybos 
grandinės kainą, galutinės 

išlaidos gali būti mažesnės“, 
- sako architektas T. Lapė. 

Pasak jo, svarbu racionaliai vertinti ne pasi-
rinktos medžiagos ar konstrukcijos elemento 
kainą, bet galutinę visos proceso grandies kai-
ną. Užsakovas, T. Lapės teigimu, visada nori su-
taupyti, todėl sprendimus turi apgalvoti ir keisti 
projekto pradžioje, nepavėluoti apsispręsti, 
nes „popierius tiek daug nekainuoja, kaip klai-
dos pradėjus statybas“. Padarius neteisingą 
pasirinkimą arba pasirinkus per vėlai, kai kurių 
sprendimų nebegalima pakeisti arba tai per 
brangiai kainuoja.  

Nuotr.: Leonas Garbačauskas
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SANDARUS IR TAUPANTIS ENERGIJĄ
Namo energinį efektyvumą užtikrina du pagrin-
diniai parametrai – šiluminės savybės ir namo 
sandarumas. Konstruktoriai projektuoja namą 
remdamiesi architektūrinės projekto dalies 
skaičiavimais. Svarbu, kuri namo pusė bus 
atsukta į pietus, kuri – į šiaurė, į kurias šalis, 
kiek bus durų bei langų ir kokių jų parametrai, 
kokie numatomi energijos nuostoliai, kiek reikia 
apšiltinti ir t.t. Projektavimo stadijoje pasirinktų 
konstrukcijų, medžiagų ir statybos technologijų 
sprendimų visuma užtikrina galutinę pastatyto 
namo energinę klasę.

Bet užsakovai tikisi sutaupyti, pasirinkdami 
pigesnes medžiagas, tad vėliau gali patirti kitų 
papildomų išlaidų dėl šilumos nuostolių. Ren-
kantis namo sienas, svarbu užtikrinti jų sanda-
rumą. Dažnai susigundoma mūryti blokelių sie-
nas, nes blokelių mūras santykinai pigesnis už 
plytų mūrą. Tačiau blokelių mūrą tenka iš abiejų 
pusių tinkuoti, o siūles papildomai užglaistyti – 
atsiranda papildomas technologinis procesas. 
Mūrijant tradiciniu būdu iš plytų, gaunama labai 
sandari mūro konstrukcija, o galutiniai skaičia-
vimai rodo, kad plytų mūras leidžia sutaupyti, 
nes nereikia papildomai užsandarinti sienų 
siūlių. 

„Žmonės dažnai tikisi 
sutaupyti ir renkasi pigesnes 

medžiagas, lygindami dvi 
sąmatos eilutes, o į galutinį 
rezultatą statybos pradžioje 

žiūri pro pirštus, nors 
sąmatoje yra daug eilučių. 

Sienoms mūryti pasirenkami 
blokeliai, nes patys 

blokeliai pigesni už plytas, 
o mūrijant namo sienos 

greitai kyla, tad atrodo, kad 
statyba kainavo pigiau. Bet 

statybose reikia vertinti 
visą technologinio proceso 

grandį, o ne kiekvieną 
atskirą medžiagą - tik tada 

galima palyginti galutinę 
kainą. Žmonės vertina 

vieną medžiagą ir pamiršta, 
kiek reikės papildomai 

investuoti – šiltinti, lipdyti, 
glaistyti, t.t. – ir galutinė 
kaina gali labai išaugti,“ – 
sako architektas T. Lapė.

Renkantis racionalius, taupančius projekto 
sprendimus, kai kuriais atvejais medinės kons-
trukcijos pasirodo optimaliausias pasirinkimas, 
jeigu namas statomas nuošalioje vietoje, miš-
ke, kur nelengva privažiuoti betono maišyklėms 
arba atvežti surenkamas gelžbetonio kons-
trukcijas. Tradicinis betonavimas ir mūrijimas 
vietoje reikalauja infrastruktūros, kurią įrengti 
būtų per brangu. Statant medinį skydinį, suren-
kamą ar karkasinį namą, didelė dalis jo gamybos 
proceso atliekama gamykloje, statybos vietoje 
namas tik sumontuojamas, tad išvengiama kitų 
išlaidų. Taigi, šie aspektai nulemia konstrukcijų 
ir statybos medžiagų pasirinkimą. 

Taip pat patariama racionaliai rinktis stogo 
konstrukcijas. Bendra namo architektūra lemia, 
ar namo stogas bus plokščias, ar šlaitinis. Bet, 
pasak T. Lapės, svarbūs keli aspektai. Pasirinkus 
dvišlaitį stogą, po juo pastatytas tūris realiai 
nebus naudojamas ir veltui šildomas, nes ten 
kyla šiluma. Be to, dažnai žmonės nori viršuti-
niame namo aukšte turėti langus, o ne stoglan-
gius. Todėl plokščias stogas tampa racionaliu 
pasirinkimu šiuolaikiniuose namuose, nes visa 
pastatyta po juo erdvė yra naudinga.

Nuotr.: Tomas Lapė
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KONSTRUKCIJOMS IR INTERJERUI – 
VIENAS SAVALAIKIS SPRENDIMAS

Kaip aiškėja iš pokalbio su architektu, būsimo-
jo namo konstrukcijos turi būti pasirinktos iš 
anksto galvojant apie galutinį namo projektą 
ir apie būsimą namų interjerą. Todėl sėkmin-
giausi projektai, pasak T. Lapės, yra tie, kurių 
ir architektūrinę koncepciją, ir interjerą iki pat 
pabaigos sukuria vienas autorius. Tada visas 
procesas rutuliojasi nuosekliai, išsiaiškinant 
poreikius ir galimybes, integruojant sprendimus 
į projektą jo pradžioje.

„Paprastai užsakovas 
pirmiausia prašo architekto 

namo išorės brėžinių. 
Bet architektas gerus 
sprendimus gali priimti 

tik pradėdamas nuo kito 
galo projekto – žinodamas 
galutinį siekiamą rezultatą. 

Taip pat statybininkai 
pradeda statyti namą nuo 

pamatų, bet konstruktorius 
projektuoja pradėdamas 

nuo stogo. Namo statyboje 
viskas susiję. Kuo daugiau 

visko iš anksto projekte 
apgalvojama, tuo 

geresnis bus rezultatas. 
Taip pastatytame name 

gyvendamas žmogus jaučia, 
kad jam patogu, nes buvo 
laiku pagalvota ir tinkamai 

padaryta – ir tai jį džiugina,“ 
– sako architektas T. Lapė.

  

Kiekvienu atveju reikia rinktis apgalvotai ir 
racionaliai, nes nėra absoliutaus geriausio 
varianto – yra rinkoje dominuojantys dalykai ir 
geroji praktika. Verta nenukreipti savo dėmesio 
į atskirus darbus ir detales, o stengtis matyti 
visumą, galutinį tikslą. Taip pat užsakovui svar-
bu laiku apsispręsti, kokio rezultato jis nori, 
bendradarbiauti su architektu, kad viskas būtų 
laiku įtraukta į projektą, ir su visa komanda.

„Užsakovas yra pilnavertis 
statybų proceso dalyvis 

ir negali tikėtis, kad 
kažkas perims jo pareigas. 

Dideliame projekte turi 
dalyvauti užsakovas, 

bent kažkiek susipažinęs 
su esminiais projekto 

klausimais. Manau, kad sau 
namą statantis žmogus 

negali būti niekuo dėtas: 
„moku pinigus, tai jūs man 
pastatykite“.  Žinoma, yra 

žmonių kuriems sunku 
„įsikirsti“ ir perprasti 
specialius techninius 

dalykus, bet juk visi turi kitų 
procesui naudingų savybių ir 
visaip gali prisidėti pozityviai 

organizuojant procesą. 
Visi projekto dalyviai turi 
būti komanda. Ir visi šioje 
komandoje turi prisiimti 
kažkokią atsakomybę,“ – 
sako architektas T. Lapė. 

Nuotr.: Tomas Lapė
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Nuotr.: Tomas Lapė



66

STATYBŲ RINKOJE 
POPULIARĖJA MONOLITO 
KONSTRUKTYVAI

Betonas dažnai yra nepakeičiama medžiaga įrengiant namų ar pastatų pamatus ir vis dažniau tampa neatsiejamu 
sprendiniu įrengiant konstruktyvą, kur mūro darbus pakeičia monolitinės sienos, kolonos, o surenkamus ar 
medinius perdengimus keičia vientiso armavimo monolito plokštės. 
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UAB ,,Statybų taktikos grupės“ vadovas Gintaras 
Stūglys pastebi, kad monolito darbai vis dažniau 
įsiskverbia ne tik į didelių sudėtingų projektų 
konstrukcijas, bet ir tampa nepakeičiama kons-
trukcijos forma individualiuose projektuose.

Atliekant konstruktyvo darbus iš monolito gau-
namas vientisas pastato karkasas, sumažinan-
tis įtrūkių pavojų sėdant pastatams. Naudojant 
monolitą atsiveria daugiau galimybių rekons-
truoti ar pakeisti jau pastatytus ir eksploatuo-
jamus pastatus.

G. Stūglys pastebi, kad brangstant įvairioms 
medžiagoms dauguma statytojų atsisako mūro, 
surenkamų ar medžio konstrukcijų ir renkasi 
monolitines konstrukcijas. Pagrindiniai monoli-
to privalumai – ilgaamžiškumas, sudėtingiausių 
formų įgyvendinimas, patvarumas ir draugišku-
mas aplinkai.

www.stg.lt    |   +370 615 19 758    |   info@stg.lt

Šiuolaikinės technologijos leidžia nesudėtingai 
išgauti įvairiausias konstrukcijų formas, kurių 
negalima padaryti naudojant paprastą mūrą ar 
medžio konstruktyvą.

Monolitinės konstrukcijos yra puikus betono ir 
armatūros derinys. Betonas pasižymi ypač di-
deliu atsparumu gniuždymui, o armatūra sutei-
kia ypatingą lankstumą ir atsparumą tempimui ir 
lenkimui, todėl monolitas suteikia galimybę pa-
didinti tarpatramius tarp laikančiųjų konstruk-
cijų, kai norima sukurti dideles atviras erdves, 
suteikia galimybę statyti ne tik tiesias, bet ir 
lenktas ar net apskritas konstrukcijas, taip iš-
pildant įvairiausius architektų sumanymus.

Vis dažniau monolitas pasitelkiamas ir kaip 
apdailos priemonė. Techniškai tvarkingai atli-
kus darbus monolito paviršius tampa subtilia 
interjero ir eksterjero detale. Tai populiaru tiek 

šiuolaikiniuose biurų, tiek ir gyvenamosios pa-
skirties pastatuose.

UAB „Statybų taktikos grupė“ – statybos įmonių 
grupė, kuri jungia statybos darbų ir nekilnoja-
mojo turto objektų plėtros projektus, transpor-
tavimo bei metalo konstrukcijų gamybos įmonių 
veiklas, užsiima klojinių ir kitos statybinės įran-
gos nuoma ir pardavimu. Įmonėje dirba patyrę, 
kvalifikuoti specialistai, pasiryžę sklandžiai ir 
kokybiškai valdyti ir vykdyti įvairaus sudėtin-
gumo statybų projektų konstruktyvo įrengimo 
darbus. Visa tai leidžia užsakovui pateikti ge-
riausią kokybės ir kainos santykį.
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„DELTABEAM®“ KOMPOZITINĖS 
SIJOS – EFEKTYVIAM REIKLIŲ 
ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDIMŲ 
ĮGYVENDINIMUI 

Daugiau nei 50 metų gelžbetonio jungčių sprendimų ir statybinių kompozitinių konstrukcijų srityje 
besispecializuojanti suomių įmonė „Peikko“ siūlo užsakovams novatoriškus sprendimus, darančius jų statybų 
procesus greitesnius, paprastesnius ir tvaresnius. Norėdama statybas vykdyti dar sparčiau, sykiu užtikrinti 
ir kokybę, „Peikko“ jau beveik 30 metų siūlo išskirtinį spendimą – „Deltabeam®“ kompozitines sijas. Greitai 

montuojamos ir pritaikomos prie bet kokių architektūrinių sprendimų sijos šiuo metu naudojamos visame pasaulyje.
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„PEIKKO“ SIŪLO IŠSKIRTINIUS 
SPRENDIMUS

„Peikko“ išskirtinumas – statybinių kompozitinių 
konstrukcijų, sėkmingai naudojamų su suren-
kamuoju gelžbetoniu, gamyba. Svarbiausias 
šios sistemos elementas yra „Peikko“ išradimas 
– kompozitinės sijos „Deltabeam®“. Pagrindiniai 
jų pranašumai atsiskleidžia naudojant būtent 
su surenkamuoju gelžbetoniu ir kiaurymėtosio-
mis surenkamosiomis perdangomis, išlaisvina 
surenkamą gelžbetonį iš ankstesnių architek-
tūrinių formų rėmų. Unikali „Deltabeam®“ sa-
vybė – sijos visiškai paslepiamos perdangoje, 
todėl patalpose nelieka lubose išsikišančių ir 
erdvę užimančių sijų. Dėl to sumažėja šildant 
reikalingas tūris, pigiau kainuoja inžinerinių sis-
temų įrengimas ir, svarbiausia, neapribojama 
erdvė.

DĖMESYS PASTATŲ TVARUMUI 
„Peikko“ gaminamų sijų pranašumas – jų monta-
vimas kartu su kiaurymėtosiomis surenkamojo 
gelžbetonio perdangos plokštėmis. Pasirinkus 
„Deltabeam®“ sijų ir surenkamojo gelžbetonio 
konstrukciją, ne tik geriausiai atsiskleidžia šių 
elementų ypatybės, bet ir užtikrinamas efek-
tyvus statybos procesas bei pastato tvarumo 
rodikliai. Įgyvendinant šį konstrukcinį spren-
dimą, sijos su perdangomis montuojamos itin 
greitai, nelieka statybinių atliekų, užtikrinamas 
konstrukcijos lengvumas, reikalingi mažesni 
pamatai. 

PRISIDEDA PRIE CO2  EMISIJŲ MAŽINIMO
Privalu paminėti, kad „Peikko“ investuoja ne tik 
į produktų techninių savybių tobulinimą, bet ir 
į tyrimus siekiant sumažinti statybų rinkos įtaką 
aplinkai bei tvarius gamybos procesus.

 „Peikko“ pasirinktas tvarumo kelias – strate-
giškai kurti sprendimus, kurie realiai mažintų 
statybų sektoriaus taršą. Jau minėtosios „Del-
tabeam®“ kompozitinės sijos – vienas iš bene 
plačiausiai naudojamų sprendimų. Dėl jų galima 
ne tik ženkliai sumažinti sąnaudas, reikalingas 
pastatui šildyti ir vėdinti, bet ir reikalingų me-
džiagų kiekį objekto statybai. 

„Klientams siūlydami rinktis „Deltabeam®“ kom-
pozitines sijas, visada akcentuojame, kad jas 
naudoti naudinga ne tik siekiant optimaliai ir 
efektyviai išspręsti sudėtingus architektūrinius 
ir konstrukcinius mazgus, bet ir dėl to, kad tai 
yra tvaresnis sprendimas. Skandinavijoje da-
bar vis dažniau pasirenkamos ir „Deltabeam® 
Green“ sijos, kurios dėl naudojamų perdirbtų 
medžiagų, atsinaujinančios elektros energijos 
gamyboje, ekologiško transportavimo užtikrina 
net 50 proc. mažesnį CO2 išskyrimą nei įprastos 
sijos, todėl tikime, kad po 5–10 metų tai taps 
standartu ir Lietuvoje“, – teigia „Peikko Lietuva“ 
pardavimo vadovas L. Lelešius.

ATVERIA NERIBOTAS 
ARCHITEKTŪRINES GALIMYBES

Kaip parodė praktika, naudojant „Deltabeam®“, 
galima suprojektuoti bet kokios geometrinės 
formos ir sudėtingumo statinius, neapsiri-
bojant surenkamajam gelžbetoniui įprasta 
stačiakampe geometrija. Dabar, projektuojant 
kartu su „Peikko Deltabeam®“ kompozitinėmis 
sijomis, surenkamąjį gelžbetoninį karkasą ga-
lima pritaikyti įvairiausių formų pastatams be 
jokių apribojimų. 

Norint formuoti išskirtines fasadų formas, 
kreives ar konsoles, naudojami iš anksto pagal 
individualų užsakymą pagaminti ir prie sijų pri-
tvirtinti liktiniai klojiniai ar specialūs elementai. 
Taip pat pasirinkus „Deltabeam®“ kompozitines 
sijas galima sukurti atviras erdves su dideliais 
atstumais tarp kolonų. Dėl itin plačių atvirų 
erdvių kūrimo ir išskirtinių formų fasadų pro-
jektavimo galimybių „Deltabeam®“ sijas savo 
projektams renkasi tokios pasaulyje puikiai 
žinomos architektūros studijos kaip „Henning 
Larsen Architects“, „BIG (Bjarke Ingels Group) 
Architects“, 3XN, „C. F. Møller“.

IDEALI MEDŽIO, PLIENO IR 
BETONO KOMBINACIJA

„Peikko“ gaminamos „Deltabeam®“ sijos ge-
riausiai žinomos dėl jų naudojimo su surenka-
mojo gelžbetonio plokštėmis, tačiau daugelis 
nustemba išgirdę, kad jos puikiai tinka net ir 
su medinėmis perdangomis. „Su „Deltabeam® 
Composite Beams“ sijomis itin paprasta su-
jungti pačią ekologiškiausią statybinę medžia-
gą – medieną ir pačias stipriausias – plieną su 
betonu“, – teigia „Peikko Lietuva“ pardavimų 
vadovas Linas Lelešius. 

Ant sijų „Deltabeam®“ sumontavus medines 
perdangas, į sijos vidų ir tarpus tarp jos bei 
perdangos pilamas betonas, kuris sujungia 
visą konstrukciją į visumą. Idėja naudoti „Del-
tabeam®“ kartu su medine konstrukcija – išties 
unikalus sprendimas, leidžiantis sumažinti 
perdangos storį ir panaikinti išsikišusias sijas, 
o tai reiškia daugiau erdvės kambaryje ir kartu 
supaprastina ir atpigina ŠVOK sistemų įrengimą. 

„Deltabeam® Slim Floor Structure“ – dažnas 
pasirinkimas visuomeninių, pramoninių ir gy-
venamųjų medinių pastatų sprendimams, pa-
vyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. 
Plieno, medžio ir betono derinys yra vertinamas 
dėl puikių pastato atsparumo ugniai savybių, 
galimybės suprojektuoti didesnius tarpus tarp 
kolonų, suteikiančių daugiau atviros erdvės, 
lengvesnių konstrukcijų.
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APGALVOTOS METALO KONSTRUKCIJOS: 
KUR SLYPI PRANAŠUMAI

DĖMESYS PROCESŲ SEKIMUI 
IR OPTIMIZAVIMUI

„Manome, kad vienas svarbiausių dalykų, sie-
kiant būti konkurencingiems ir sėkmingiems, – 
nuolatinis procesų stebėjimas, jų analizavimas 
ir optimizavimas. Tik taip galime operatyviai re-
aguoti į rinką, jos pokyčius ir savo klientams pa-
siūlyti aukščiausios kokybės paslaugas“, – sako 
UAB „Butina“ direktorius Šarūnas Jokubaitis.

Dėl šios priežasties įmonė naudoja inovatyvią 
ERP sistemą – tam, kad būtų kiek įmanoma 
efektyviau skirstyti gamybos operacijas, pla-
nuoti gamybos pajėgumus bei konsoliduoti 
visus pirkimus. Didžiausias privalumas – realios 
gamybos situacijos analizė ir įvertinimas. Ši 
sistema leidžia pamatyti situaciją įvairiuose 
gamybos padaliniuose esamu laiku, atlikti itin 
tikslų planavimą ir pasiūlyti operatyvius termi-
nus klientams. 

UAB „Butina“ kvalifikuotas inžinerinis persona-
las griežtai laikosi tarptautinių reikalavimų bei 
standartų, todėl visus darbus atlieka laiku ir 
kokybiškai. Gamybos kontrolė vykdoma pagal 
LST EN 1090-2 reikalavimus.

TVARUMO IR ILGAAMŽIŠKUMO 
GARANTAS

Plienas yra 100 proc. perdirbama medžiaga. Ga-
mindama konstrukcijas, įmonė „Butina“ nuolat 
skaičiuoja ir technologiškai gamybą organi-
zuoja taip, kad plieno atliekos gamyboje būtų 
maksimaliai mažos. „Į atliekas keliauja iki 4 proc. 
visos perkamos žaliavos, o pačios atliekos, 
priklausomai nuo jų dydžio ir pobūdžio, nuolat 
panaudojamos kituose gaminiuose arba ati-
duodamos perdirbti“, – pabrėžia Š. Jokubaitis.

Tinkamai suprojektuotos ir pagamintos plie-
ninės konstrukcijos gali būti itin ilgaamžės. 
Tinkamas atmosferinio poveikio nustatymas ir 
konstravimas bei techninių sąlygų aprašymas, 
vadovaujantis aplinkos agresyvumu, leidžia 
konstrukcijų eksploatavimo laiką pailginti ne 
vienais metais. „Dažnu atveju, jei plienas nėra 
pažeistas korozijos, pakanka atkurti jo antiko-

Ilgametės patirties metalo ir plieno konstrukcijų, naudojamų tiek pramonėje, tiek civilinėje inžinerijoje, turinti UAB 
„Butina“ teikia kompleksinius sprendimus – atlieka gaminių projektavimą, metalo konstrukcijų gamybą bei mon-
tavimą. Pasak įmonės specialistų, plieno konstrukcijų gamyba yra griežtai reglamentuojama ir turi atitikti visus 
keliamus standartus. Šioje srityje svarbiausia suprasti medžiagą, jos elgseną ją apdorojant bei žinoti pagamintos 

konstrukcijos funkcines galimybes. 

rozinę dangą ir konstrukcijų gyvavimo ciklas 
pratęsiamas dar 5–15 metų, priklausomai nuo 
atmosferos agresyvumo eksploatuojamoje 
aplinkoje. Be abejonės, palyginti su kitomis 
medžiagomis, plienas yra pati patvariausia ir 
lengviausiai remontuojama medžiaga“, – pasa-
koja pašnekovas. 
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MEDINĖS STOGŲ SANTVAROS – 
EFEKTYVU IR PRAKTIŠKA

UAB ,,Santomartis“ direktorius Martynas Lata-
kas įsitikinęs, kad medinės stogų santvaros yra 
ekonomiškai efektyvus ir praktiškas sprendi-
mas stogo dangos reikalavimams įgyvendinti.

Bendrovė gali pasiūlyti stogų santvaros kons-
trukciją: ją suprojektuoja, pagamina, sukom-
plektuoja su visomis jungiamosiomis detalėmis.

Gamindami stogų santvaras, bendrovės spe-
cialistai naudoja naujausią „Mitek“ programinę 
įrangą „Pamir“. Naudojant šią įrangą, raciona-
liausiai pagaminama stogo konstrukcija, stipriai 
sutrumpinant statybų laiką ir sumažinant išlai-
das ir taip patenkinant net reikliausius statybos 
poreikius. 

Medinių santvarų gamybai pramoniniu būdu 
naudojami: reguliuojamo pjovimo kampo pjū-
klas bei hidraulinis presas, dygiuotosios metalo 
plokštelės, projektavimo programinė įranga 
ir statybinė mediena. Atsižvelgiant į gamybos 
pajėgumus, naudojama nuo rankomis valdomų 
pjovimo staklių iki visiškai automatizuotų gamy-
bos linijų. 

+37061022634    |   +37067872705    |    martynassantomartis@gmail.com    |    tomassantomartis@gmail.com    |     www.santomartis.lt

Skirtingai nuo tradiciniu būdu statybvietėje 
įrengiamų stogo konstrukcijų, medinės santva-
ros gamykloje gaminamos iš rinktinės sausos 
statybinės medienos prižiūrint bei kontroliuo-
jant gamybos procesą. Tradicinę šlaitinio stogo 
konstrukciją sudaro gegnės. 

Daugelis individualių namų statytojų ar ūkininkų, 
statančių angarus, fermas, nė neįsivaizduoja, 
kad laikančiąją stogo konstrukciją galima su-
montuoti iš santvarų, o tai žymiai greičiau. 

Gegnių montavimas trunka dvi tris savaites, o 
santvarinės konstrukcijos surenkamos per 2–3 
dienas, montavimas 7–8 kartus greitesnis, ga-
lima perdengti daug platesnius nei 6 m pločio 
tarpatramius, santvarinė konstrukcija stabiles-
nė ir tvirtesnė, gali atlaikyti dideles apkrovas. 
Taupomas laikas ir darbo sąnaudos. 

„Palyginti su tradiciniu gegnių sprendimu, mūsų 
siūlomos santvaros dažnai sunaudoja 40 pro-
centų mažiau medienos. Pati konstrukcija yra 
nebrangi ir leidžia stogo santvarą įrengti itin 
greitai, o stogų formos galimybės – neribotos. 

Mūsų projektavimo komanda ir gamybos 
pajėgumai užtikrina, kad santvaros būtų 
pristatytos laiku, kad ir koks didelis ar mažas 
būtų užsakymas“, – teigia UAB „Santomartis“ 
direktorius Martynas Latakas.

Pasak jo, medinės stogų santvaros yra eko-
nomiškai efektyvus ir praktiškas sprendimas 
stogo konstrukcijos reikalavimams patenkin-
ti. Patyrusi projektavimo ir gamybos koman-
da gali sukurti specialias stogo santvaras, 
norint išgauti optimaliausią sprendimą gerai 
stogo konstrukcijai.

Naudojant santvaras paprasčiau sumontuoti 
įvairesnę stogo formą, jis gali būti ne tik 
dvišlaitis ar keturšlaitis, bet ir įmantresnės, 
laužytos formos, netgi kupolo formos ar 
apskritas.

„Stengiamės įrodyti savo meistriškumą su-
telkdami dėmesį į eksploatavimo, saugos, 
kokybės ir geros darbo praktikos standar-
tus“, – sako M. Latakas.
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Mediniai langai bet kuriam pastatui suteikia elegancijos ir prabangos išraišką. Vertinantys išskirtinį stilių, 
natūralumą ir siekiantys sukurti jaukią aplinką žmonės renkasi medinius aukščiausios kokybės, ilgaamžius, 
patikimus, šiltus ir gražius medinius langus, kurie suteikia namams jaukumo ir solidumo.

LANGAI JŪSŲ GEROVEI

Mediena dera bet kokiame interjere bei eks-
terjere, neriboja techninių galimybių ir leidžia 
įgyvendinti pačias tvariausias, efektyviausias ir 
unikaliausias architektūrines idėjas. Geriausios 
medinių langų savybės užtikrina puikią šilumos 
ir garso izoliavimą, ekologiškumą, padeda pa-
talpose palaikyti natūralią drėgmės pusiausvy-
rą ir oro cirkuliaciją.

Didėjantį susidomėjimą mediniais langais le-
mia ne tik geriausios jų savybės, bet ir tai, kad 
šiuolaikinės techninės galimybės neriboja ga-

KONTAKTAI: 
tel. +370 319 57270

info@doleta.lt
www.doleta.lt

Objektas JAV.

mintojų ir siūlo klientams rinktis įvairaus dydžio, 
spalvų bei medienos rūšių langus. Moderni ir 
ilgaamžė medienos apdorojimo technologija 
leidžia gaminti aukščiausios kokybės produk-
ciją ir užtikrina, kad medinių langų priežiūra 
nekelia rūpesčių. 

Kokybė yra pagrindinė „Doleta“ vertybė. Siek-
dama išsiskirti iš kitų medinių langų gamintojų, 
įmonė, veikianti nuo 1992 metų, siūlo individu-
alius ir unikalius konstrukcinius langų sprendi-
mus ir daug dėmesio skiria technologijoms. 

Pasaulyje išgarsėjusi kaip aukščiausios kokybės 
individualių langų gamintoja „Doleta“ – viena 
seniausių langų gamyklų Lietuvoje. Daugiau nei 
80 proc. savo produkcijos ji eksportuoja. Sėkmę 
užtikrina įsiklausymas į kliento norus ir per tris 
dešimtmečius komandos sukaupta patirtis, tai-
kant naujausias technologijas ir moderniausius 
įrenginius, bei nuolatinis tobulėjimas.
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GARSO IZOLIACIJOS SISTEMŲ 
SPRENDIMAI ŠIUOLAIKINĖS 
ARCHITEKTŪROS NAME
MB „Garso dinamika“ siūlo pastatų garso, vi-
broizoliacinius sprendimus, taip pat pristato 
patalpų akustinius sprendimus. 

Siekiame valdyti garsą nepriklausomai nuo mus 
supančios aplinkos ar aplinkybių. Triukšmas 
gali kelti diskomfortą. Mūsų tikslas – sumažinti 
triukšmą ar visai jį pašalinti, kad jus suptų tyla, 
kuri leistų pailsėti ir atgauti jėgas.

Mes ne tik parduodame garso izoliacines ir 
vibroizoliacines medžiagas, bet taip pat pa-
renkame sprendimus, kurie padeda išspręsti 

garso izoliacijos problemas. Garso izoliacinės 
medžiagos gali išspręsti problemas tik tada, 
kai jos tinkamai sumontuotos. Konsultuoja-
me klientą ir padedame tinkamai sumontuoti 
garso izoliacines sistemas, paaiškiname, koks 
yra montavimo medžiagų eiliškumas, kokios 
naudojamos medžiagos ir kaip jos veikia esant 
skirtingoms apkrovoms.

Statant didelius šiuolaikinius namus, labai 
svarbios yra kambarių pertvaros. Būdamos 
santykinai plonos, jos kartu neturi praleisti gar-
so. Pavyzdys gali būti garso izoliacinė pertvara 

„Standart M1“, kurios storis yra tik 114 mm, o 
garso sulaikymo rodiklis – Rw – 60 dB. Tai reiškia, 
kad nebegirdėsite, kas vyksta už sienos, turė-
dami tik 114 mm storio pertvarą, kai analogiškos 
sistemos tokį rezultatą pasiekia sumontavus 
200 mm storio pertvaras.

Atstovaujame garso izoliacijos sistemų lyderei 
kompanijai „Technosonus“. Mūsų tiekiamos 
medžiagos yra ekologiškos, nedegios ir atitinka 
Europos Sąjungos nustatytus standartus.

Rozečių garso izoliciniai lizdai Garso izoliacinė plokštė „Acoustic Gyps M1“ Pertvaros sistema „Standart M1“ Termo neaustinė drobė su stiklo 
pluoštu 

KONTAKTAI



KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS
TEATRAS – NAUJAS IŠPUOSELĖTAS
TRAUKOS CENTRAS 



Kauno valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas truko beveik dešimtmetį. Dar 2014 
metais prasidėjusios rekonstrukcijos projektą parengė Algimanto Kančo studijos architektai. Antrajame etape 
pradėtus darbus tęsė UAB „Aplan“ architektų komanda. Atnaujinus teatro išorę ir atgimus sodeliui, ši Kauno 
erdvė sužibėjo naujai ir neabejotinai tapo dar vienu traukos centru mieste. Be to, ši sakrali erdvė turi istorinę 

reikšmę visai Lietuvai ir lietuvybei. Muzikinio teatro rūmuose 1905 m. surengtas pirmasis lietuviškas vakaras, o 1920 m. 
įvyko pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis, davęs pradžią demokratijai mūsų šalyje. 

Nuotr.: Martynas Plepys (projektas „Teatras yra ir pastatas“)
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Pavadinimas: Kauno valstybinis muzikinis teatras

Adresas: Laisvės al. 91, Kaunas

Užsakovas: UAB „Kauno valstybinis muzikinis teatras“

Architektai: Kančo studija (arch. A. Kančas, 

V. Jakubėnienė); UAB „Aplan“

Energinio naudingumo klasė: A+

Statybų pradžia: 2014 m. 

Statybų pabaiga: 2022 m. 
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Dabartinis Muzikinis teatras pirmą kartą žiūro-
vams savo duris atvėrė 1892 metais. Tada tai 
buvo dviaukštis pastatas su 500 vietų sale ir 
dviem balkonų eilėmis, dviem fojė ir pagalbinė-
mis patalpomis. Nors vėlesnės teatro rekons-
trukcijos ir priestatai paslėpė pirmąjį pastato 
fasadą, tačiau viduje galima įžvelgti senojo 
teatro likučius. 1922–1925 m. Lietuvos Vyriau-
sybė skyrė lėšų teatro pastato rekonstrukcijai, 
kurios metu modernizuota pastato išorė įgavo 
neobaroko išraišką, iki 763 vietų padidinta žiū-
rovų salė, įrengta trečia balkonų eilė, centrinė 
ložė ir duobė orkestrui. Po dešimtmečio teatro 
pastatas vėl buvo rekonstruojamas: pastatyti 
dviejų aukštų rytinis ir vakarinis priestatai, ku-
riuose įsikūrė dekoracijų dirbtuvės, siuvykla, 
sandėliai, taip pat paaukštinta scena, išplėsti 
abiejų aukštų fojė. 1980–1984 m. teatrą atnau-
jinant, įrengta požeminė rūbinė, repeticijų salė 
rytinio kiemelio vietoje, patobulinta scenos 
įranga, atnaujintas interjeras.

Kadangi XXI amžiuje teatras ir jo erdvės turėjo 
prisitaikyti jau prie šiandienių poreikių, dar 2008 
metais buvo pradėti Kauno valstybinio muzikinio 

teatro pastato rekonstrukcijos projektavimo 
darbai. Šiame etape dėmesys buvo skiriamas 
pastato vidaus erdvių atnaujinimui. 2014 metais 
pradėti pamažu vyko atnaujinimo darbai: pa-
keisti techniniai scenos įrenginiai, modernizuo-
ta priešgaisrinė signalizacija, perauksuoti salės 
papuošimai. 

Vienas ryškesnių pokyčių – pasiūlytas architek-
to A. Kančo pirmo aukšto holo erdvėse – vietoj 
per sovietmečio rekonstrukciją įrengtų marmu-
ro plokščių atkurti mediniai turėklai, naudojan-
tis išlikusiu pavyzdžiu antrajame aukšte. Žino-
ma, neišvengta ir naujų elementų, pavyzdžiui, 
sendinto ąžuolo parketo grindų danga pirmojo 
aukšto vestibiuliuose. Pagrindinėje salėje vy-
ravusius violetinės spalvos atspalvius pakeitė 
solidi, subtili raudona spalva.

Po pertraukos, 2020 metais Kauno valstybi-
niame muzikiniame teatre vėl buvo tęsiami 
kapitaliniai atnaujinimo darbai. Šįsyk imtasi 
Muzikinio teatro sodelio rekonstrukcijos ir pa-
ties teatro pastato fasado atnaujinimo darbų. 
Rekonstruojant teatro sodelį buvo svarbu, kad 

viešoji erdvė ir jos infrastruktūra būtų pritaikyta 
ir patogi miestiečiams su skirtingais poreikiais 
– draugiška asmenims su negalia bei tėvams 
su vežimėliais. Rekonstruojant sodelį vietoje 
betoninių plokščių 8 tūkst. kv. metrų plote buvo 
paklota nauja danga – granito plokštės, kurių 
spalva ir raštas atkartoja iki šiol buvusį vaizdą. 

Pradėjus antrąjį rekonstrukcijos etapą, buvo 
įrengta nauja lietaus nuotekų sistema. Senieji 
tinklai didesnių liūčių metu nebepajėgdavo 
susidoroti su padidėjusiu vandens kiekiu, to-
dėl pasitaikydavo atvejų, kai Muzikinio teatro 
patalpos būdavo užliejamos. Taip pat atnaujin-
tas pastato stogas, apšiltintos požeminiame 
aukšte esančios rūbinės, įrengti fotoelektriniai 
moduliai bei suprojektuotas išskirtinis pastato 
fasado apšvietimas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus ypatingas dė-
mesys buvo skiriamas istorinei Romo Kalantos 
atminimo vietai. Unikalus monumentas ir toliau 
išliko toje pačioje vietoje. Taip pat projekto vyk-
dytojams buvo pavesta atsakingai saugoti čia 
augančius medžius.

PRECIZIŠKAI ĮGYVENDINTI 
IŠORĖS SPRENDIMAI

Antrajame etape rekonstrukcijos planą paren-
gė UAB „Aplan“ architektų komanda. Svarbiausi 
tikslai – atnaujinti pastato išorę, numatyti es-
minių pastato konstrukcijų tvarkymo ir remonto 
darbus. Taip pat visiškai atnaujinti pastato 
stogo dangas, fasadą, lietaus nuleidimo siste-
mą, sutvarkyti rūsio perdangos nesandarumo 
problemas.

Svarbu, kad užsakovo ir projektuotojų tikslas 
buvo pagerinti pastato energinio naudingumo 
rodiklius, numatyti tvarkybos ir statybos dar-
bus, kurie pašalintų esamų pastato konstrukci-
jų defektus. Vienas iš svarbių sprendimų buvo 
stogo įveiklinimas – numatyti saugias zonas, 

kuriose bus galimas darbuotojų poilsis šiltuoju 
metų laiku, sukurti saulės jėgainių sistemą, 
siekiant pastatą padaryti ekonomiškai atsiper-
kamesnį. 

„Ypač svarbus projekte buvo fasadinio apšvie-
timo klausimas. Dirbant su apšvietėjais, buvo 
modeliuojami reprezentatyvaus apšvietimo va-
riantai ir galimybės. Kauno valstybinio muzikinio 
teatro pastatas yra saugomas kultūros paveldo 
objektas, todėl ypač svarbu buvo įgyvendinti ne 
tik konstrukcijų ir architektūros sprendinius, ta-
čiau ir vizualinį pastato sukūrimą. Daug dėmesio 
buvo skiriama detalėms, kuo preciziškiau įver-
tinant visas vertingąsias pastato savybes ir jų 
restauravimo bei remonto darbus“, – pasakoja 
projektų vadovė Gabrielė Šliurpaitė.

Pasak jos, didžiausias vizualinis pokytis stebė-
tojų akimis matomas tamsiuoju paros metu, 
kai įjungiamas pastato fasado apšvietimas, 
kuris išryškina, kad pastatas buvo atnaujintas, 
o naudotos kokybiškos ir ilgaamžės medžiagos 
leis pastatu grožėtis ilgą laiką. 

Projekto autoriai, architektai, užsakovai džiau-
giasi ir didžiuojasi projekto rezultatu. Kauno 
valstybinis muzikinis teatras tikisi lankytojų 
gausos moderniame ir patraukliau atrodan-
čiame kultūros objekte. Projektuotojams tai 
pavyzdinis objektas, kuriame buvo galimybė 
narplioti sudėtingo fasado ir pastato išorės 
tvarkybos aspektus, nepamirštant užsakovo 
vizijos ir tikslų. 
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ATNAUJINTI TEATRO PASTATO FASADAI
Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato fa-
sadams tvarkyti naudotos „SAKRET“ medžiagos. 
Iš viso buvo tvarkoma apie 5 000 m2 fasadų.

Kaip pasakojo statybinių medžiagų technologas 
Tomas Vizbara, tose fasado vietose, kur reikė-
jo atkurti storus tinko sluoksnius, epizodiškai 
naudotas tinkas, skirtas istoriniams pastatams, 
„SAKRET HM 10“. Atkūrus fasadų tinko geometri-
ją, kad jų plokštumų paviršiaus struktūra būtų 
vientisa ir tolygi, papildomam sluoksniui naudo-
tas stambiagrūdis fasadų glaistas „SAKRET SFP“, 
kurio užpildo dalelės yra iki 0,5 mm, tad glaistyto 
paviršiaus struktūra būdinga tinkuotiems sena-
miesčio pastatams. Juo glaistyta didžioji dalis 
teatro fasadų. Kolonų ir kitų fasado detalių 
apdailai, kur reikėjo ypač lygių paviršių, papil-
domai naudotas smulkiagrūdis glaistas „SAKRET 
SFP Fine“, kurio užpildo dalelės yra ne didesnės 
kaip 0,25 mm, todėl glaistyti paviršiai yra visiškai 
lygūs ir neturi pastebimos paviršiaus tekstūros. 

Šiam objektui parinkti tinko mišinys ir glaistai, 
kiek įmanoma labiau atitinkantys senąjį fasadų 
tinką, tinkamai su juo sąveikaujantys, turintys 
panašias stiprumo charakteristikas kaip ir 
esamas pagrindas. Šios medžiagos atsparios 
šiandienės aplinkos poveikiui. Taip pat jos pasi-
žymi reikiamu vandens garų laidumu bei atitinka 
estetinius reikalavimus. 

Visos šiame projekte naudotos medžiagos yra 
sukurtos istorinių pastatų tvarkybai. Kaip teigė 
T. Vizbara, „SAKRET“ tinkų istoriniams pastatams 
linijos produktai (t. y. HM 10, HM 12, HML 1 ir HML 
4) sukurti bendradarbiaujant su Baltijos šalių 
universitetais, atsižvelgiant į mūsų regione is-
toriškai naudotų statybinių skiedinių chemines 
ir fizikines savybes. Istoriniai tinkai gaminami 
kalkių pagrindu, tai užtikrina reikiamą tinko 
sluoksnio vandens garų laidumą: jais tinkuotos 
sienos geriau „kvėpuoja“ ir dėl įvairių priežasčių 
atsirandanti drėgmė yra efektyviau išgarinama 
į išorę, tad iki minimumo sumažinamas destruk-
tyvus drėgmės poveikis tiek tinko sluoksniui, 
tiek konstrukcijai. Visų mišinių sudėtyje yra 
armuojančio plaušo, kuris padeda suvaldyti 
esančius mikroįtrūkimus. Šie tinko mišiniai gali 
būti naudojami ant įvairių mineralinių pagrindų 
tiek pastatų viduje, tiek išorėje. 

Fasadų glaistai „SAKRET SFP“ ir „SFP Fine“ skirti 
lyginti sienas viduje ir išorėje, suteikiant pa-
viršiams smulkaus tinko ar kitą struktūrą. Abu 
produktai taip pat pagaminti kalkių pagrindu, 
naudojami kaip baigiamieji apdailos sluoksniai 
prieš dažymą. Kitas svarbus aspektas, renkan-
tis statybines medžiagas, yra tas, kad su „SA-
KRET“ medžiagomis patogu ir lengva dirbti. 

Dėl minėtų savybių „SAKRET“ medžiagos ir buvo 
pasirinktos šiame projekte. Istorinių pasta-
tų tvarkybai „SAKRET“ gali pasiūlyti ilgamete 
tarptautine patirtimi grįstas žinias. Turėdamas 
gamyklą, laboratoriją ir patyrusių technologų 
komandą Lietuvoje, šis gamintojas turi galimy-
bių ieškoti individualių sprendimų konkrečioms 
objekte iškylančioms problemoms. Dar vienas 
„SAKRET“ privalumas – sisteminis požiūris: pa-
prastai siūlomi ne atskiri produktai, o visas 
kompleksas medžiagų, leidžiančių įgyvendinti 
projekto tikslus, naudojant vieno gamintojo 
sistemą.

„Manau, kad tvarkant istorinius pastatus, archi-
tektūros paveldą, visų dedamųjų balansas yra 
svarbus, – sako T. Vizbara. - Kauno valstybinio 
muzikinio teatro pastatas svarbus miestui is-
torine, reprezentacine ir kultūrine prasme, 
o galimybė prisidėti prie tokio architektūros 
paminklo išsaugojimo visada yra didelė atsako-
mybė ir garbė.“
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ILGALAIKĘ APSAUGĄ PADĖS 
UŽTIKRINTI DAŽAI

Tvarkant istorinius pastatus, itin svarbu parinkti 
medžiagas, kurios yra laiko patikrintos ir pati-
kimos. Atnaujinant Kauno valstybinio muzikinio 
teatro pastatą, vienas pagrindinių reikalavimų 
fasado dažams buvo tas, kad jie atitiktų istori-
nio pastato estetiką, būtų ilgaamžiai ir atsparūs 
aplinkos poveikiui. Fasadams dažyti naudoti 
„Henkel“ valdomo prekių ženklo „Ceresit“ sili-
katiniai dažai „CT 54 Aero“. Kaip sakė „Ceresit“ 
atstovas Lietuvoje Arūnas Mingaila, istoriniams 
pastatas parinkti fasadiniai dažai yra ypač 
laidūs vandens garams ir kartu turi itin mažą 
vandens įgertį. Silikatiniai dažai tinka tiek fasa-
dams, tiek ir vidaus mineraliniams paviršiams 
dažyti, taip pat ir anksčiau nedažytam pagrin-
dui – betonui, cementui, cemento ir kalkių, vien 
kalkių tinkui. Ypač jie tinkami dažyti naujus tinko 
sluoksnius, nes darbus galima pradėti iš karto 
ir nesijaudinti, kad šarminė šviežiai įrengto 
pagrindo reakcija gali pažeisti dažų sluoksnį. 
Cheminės dažų ir tinko reakcijos užtikrina ilga-
laikį sukibimą su pagrindu. Kadangi „CT 54 Aero“ 
dažai atsparūs degimui ir turi puikių drėgmės 
laidumo savybių, juos patartina naudoti įren-
giant fasadus, šiltinamus mineraline vata. 

NAUJOSIOS TEATRO SCENOS 
TECHNOLOGIJOS

Įgyvendindamas Kauno valstybinio muzikinio 
teatro atnaujinimo projektą, „Audiotonas“ iš 
esmės rekonstravo teatro scenos technologi-
jas. Buvo demontuoti visi nesaugūs dekoracijų 
mechanizmai, senosios galerijos ir sumontuota 
moderniausia SIL3 saugumo lygį atitinkanti 
scenos dekoracijų ir apšvietimo tiltų kėlimo 
įranga, valdoma viena pažangiausių Europoje 
Olandijos įmonės „Trekwerk“ kompiuterine sis-
tema. Įrengtos naujos scenos grindys, atnau-
jintas techninio scenos aukšto konstruktyvas, 
platesnės galerijos ir patogūs techniniai laiptai. 
Išmontavus rankomis valdomus kontrasvorinius 
dekoracijų keltuvus, išsiplėtė scenos erdvė, 
pagerėjo scenos akustinės savybės, iš esmės 
pasikeitė estetinis vaizdas. 

Teatro pastato kolonos ir cokolinė dalis, kur 
sukurti ypač lygūs paviršiai, dažyta silikoniniais 
dažais „Ceresit CT 48 Sealf Clean“. Jie naudojami 
pastatų fasadams, betoninėms konstrukcijoms 
ir vidaus paviršiams apsaugoti. „CT 48 Sealf 
Clean“ išsiskiria itin geru vandens garų pra-
laidumu, maža įgertimi ir jų spalva išlieka ypač 
ilgai. Šių dažų dangos struktūra užtikrina spartų 
drėgmės išgarinimą iš jais nudažyto pagrindo ir 
kartu veiksmingai apsaugo jį nuo drėgmės. Kai 
danga drėkinama, dėl „CT 48 Sealf Clean“ dažų 
sudėtyje esančio rišiklio, paviršiuje susidaro 
tik vandens lašeliai. Specialūs rišikliai sukuria 
perlamutro efektą, dar labiau sustiprinantį 
ypatingą atsparumą purvui, UV spinduliams, 
oro sąlygoms ir biologinei taršai. „CT 48 Sealf 
Clean“ dažų atsparumas drėgmei ir perlamutro 
efektas leidžia jais dažytas sienas plauti žemo 
slėgio plovimo įranga. Ypač patartina naudoti 
„CT 48 Sealf Clean“ senoviniuose objektuose, 
ant atkuriamo tinko su aeracijos požymiais ir 
ant visų paviršių, kuriems keliami dideli esteti-
niai ir patvarumo reikalavimai. 

Gaminant „Ceresit“ dažus ir tinkų mišinius nau-
dojama vadinamoji dvejopo sausumo technolo-
gija (angl. Double Dry) leidžia pasiekti gerus me-
džiagų parametrus ir užtikrina neprilygstamas 
fasado švarumo, patvarumo, tvirtumo savybes 
bei atsparumą vandens įgerčiai ir ypač gerą 
laidumą vandens garams. Dvejopos apsaugos 
mechanizmo dėka, tinkuoto ar dažyto fasado 
paviršius išdžiūsta labai greitai, atstumia van-
denį, turi antistatinių savybių, gali išsivalyti 
savaime ir yra neįtikėtinai atsparus bet kokiam 
mechaniniam poveikiui bei oro sąlygų įtakai. 

„CT 54 Aero“ ir „CT 48 Sealf Clean“ spalvinė pa-
letė itin plati: spalvą galima rinktis iš daugiau 
nei 500 atspalvių. Kad spalva išliks ilgai, užtikrina 
dažų savybės: jų dangos paviršius matinis, at-
sparus oro sąlygoms, pažeidimams ir šveitimui. 
„BioProtect“ formulė užtikrina veiksmingą ir 
ilgalaikę fasado apsaugą nuo biologinių pažei-
dimų, pavyzdžiui, grybelių, pelėsių ar dumblių. 
Jų poveikį sustabdo dažų sudėtyje esančios 
specialios kapsulės su biocidine medžiaga. 

Sumontuoti motorizuoti greitaeigiai dekoracijų 
keltuvai su tolygiai reguliuojamu greičiu iki 1,5 
m/s, nauji prožektorių tiltai, modernūs valdomi 
pultai su intuityvia, gausybę funkcijų turinčia 
interaktyvia vartotojo sąsaja. Įrengta orkestro 
duobės motorizuota platforma, kurią pakėlus 
į scenos grindų lygį galima padidinti scenos 
erdvę. 

Kartu su stacionariai sumontuota įranga buvo 
sukomplektuotos keturios mobilios autono-
miškai judančios grindų platformos, galinčios 
transportuoti iki 1 000 kg svorio dekoracijas. Jos 
programuotos judėti pagal numatytą scenarijų 
sinchroniškai, užtikrinant naujas ir Lietuvoje dar 
nenaudotas scenografijos galimybes. 

120 naujų įvairaus tipo teatrinių prožektorių su 
LED šviesos šaltiniais pakeitė senus neeko-
nomiškus prožektorius. Ant scenoje esančių 
prožektorių tiltų ir naujose galerijose buvo 
sumontuoti įvairūs „Fresnel“ ir „Profile“ tipo pro-
žektoriai bei gamintojo „Clay Paky“ daugiafunk-
ciai prožektoriai „moving lights“ su LED šviesos 
šaltiniais, valdomi iš naujos kartos apšvietimo 
valdymo pulto. Visi „Audiotonas“ atlikti darbai 
iš esmės pagerino teatro scenos technologijų 
ir meninio apšvietimo įrangos kokybę, funkcio-
nalumą, eksploatacines savybes, scenos tech-
ninių tarnybų darbo sąlygas bei išplėtė teatro 
kūrybinės veiklos galimybes.
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IŠSKIRTINIAI FASADO 
APŠVIETIMO SPRENDIMAI

Išskirtiniai fasado apšvietimo sprendimai

Objekto išorinio fasado meninio apšvietimo 
sprendimus nuo idėjos iki įgyvendinimo atliko 
įmonė UAB „Sonus exsertus“.

Pasak įmonės „Sonus exsertus“ vadovo Edmun-
do Žižio, užsakovo tikslas – atliekant pastato 
fasado remontą suteikti pastatui, kuris yra uni-
kalus savo architektūra, gyvybingumo tamsiu 
paros metu. Tam buvo suprojektuotas meninis 
apšvietimas, su galimybe adaptuoti pastatą 
prie tam tikro renginio tematikos.

 „Sudėtingiausia užduotis mums kaip architek-
tūrinio meninio apšvietimo projektuotojams/
integratoriams buvo pirmiausia sukurti pačią 
idėją, kaip skoningai apšviesti pastatą, išryški-
nant pastelinėmis spalvomis unikalius fasado 
elementus, kad pastato apšvietimas nebūtų 
erzinantis ir įsilietų į miesto kraštovaizdžio 
aplinką, – apie projekto sprendimus pasakoja 
E. Žižys. – Susidūrėme ir su techniniais iššūkiais 
– prisitaikyti prie pastato, kuris yra įtrauktas į 

kultūros paveldo saugomų pastatų registrus, 
eksterjero. Turėjome ieškoti sprendimų, kaip 
tinkamai ir pagal taisykles nutiesti kabelius, 
parinkti šviestuvams tinkamas vietas, jų mon-
tavimo būdus.“

Pašnekovo teigimu, įdomiausia buvo pačios 
pastato apšvietimo idėjos sukūrimas. Esant 
tokiam unikaliam pastatui, įsikūrusiam miesto 
centre šalia parko, norisi, kad jis neišsiskirtų 
ekstravagantiškai, o labiau integruotųsi į ben-
drą miesto atmosferą ir kraštovaizdį. „Idėja 
buvo padaryti pastatą gyvybingesnį ir žaismin-
gesnį tamsiu paros metu. Manome, kad mums 
puikiai pavyko įgyvendinti šį sumanymą. Prie 
projekto prisidėjo labai gabus apšvietimo dai-
lininkas Arvydas Buinauskas, su kuriuo kartu ir 
išdirbome pačią idėją ir sprendinius“, – pabrėžia 
E. Žižys.

Objekte buvo panaudota lauko architektūrinio 
apšvietimo sistema, kuri gali būti valdoma tiek 
zonomis, tiek atskirai tam tikrų šviestuvų grupių 

atžvilgiu. Tokiu atveju galima valdyti spalviškumą 
kiekvienoje atskiroje fasado pusėje arba įjungti 
interaktyvią „bėgančių šviesų“ kompoziciją.

Apšvietimo sistemos valdymas gali veikti visiš-
kai automatizuotu režimu ir keisti numatytus 
apšvietimo scenarijus, atsižvelgiant į paros 
laiko arba netgi kalendorines datas, pavyzdžiui, 
valstybinių švenčių dienomis valdymo sistema 
automatiškai nuspalvina pastato fasadus Lie-
tuvos vėliavos spalvomis. Apšvietimo sistema 
taip pat gali būti valdoma iš bet kurio nutolusio 
ir interneto ryšį turinčio kompiuterio.

„Galutiniu projekto rezultatu esame labai pa-
tenkinti, kartu su užsakovu suprogramavome 
norimus šviesų scenarijus, kurie tam tikru paros 
metu ar švenčių laikotarpiu pastatą apšviestų 
konkrečios šventės spalviniu prieskoniu. Pas-
tatas įgavo gyvybingumo bei paties unikalaus 
fasado eksterjero išryškinimo ir matomumo 
tamsiu paros metu miesto gyventojams ir sve-
čiams“, – sako E. Žižys.
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Kauno valstybinis muzikinis teatras, kuriame 
gimė ir gyvavo profesionalusis lietuvių 
teatro menas – drama, opera, baletas – 
kviečia į naujus spektaklius. Išpuoselėtas 
vizualiai ir modernizuotas jo pastatas mena 
svarbius šalies istorinius įvykius, o teatras 
lieka ištikimas ilgametei tradicijai statyti 
visų muzikinės scenos žanrų spektaklius.
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HOUSE CARE siekia daugiabučių namų priežiūrą perkelti į naują kokybinį ir technologinį lygį, pasitelkiant naujausią 
įrangą ir technologijas. Trečius metus daugiabučių namų administravimo rinkoje veikianti įmonė jau užsitikrino 
klientų pasitikėjimą ir greitai populiarėja, išlaikydama spartų augimo tempą, kuris yra vienas didžiausių tarp 
konkurentų. Daugiabučių namų gyventojų pamėgtas administratorius spėjo užsitikrinti kokybiškas paslaugas 

teikiančios įmonės vardą. Didelė dalis naujų klientų apie šią įmonę sužino iš jos esamų klientų rekomendacijų. 

                   
KIEKVIENAS ŽMOGUS 
NUSIPELNO GYVENTI 
TVARKINGOJE IR SAUGIOJE 
APLINKOJE
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRIJŲ 
ADMINISTRAVIMAS

Pagrindiniai įmonės klientai yra daugiabučių 
namų savininkų bendrijos, kurioms įmonė siūlo 
išskirtinę paslaugą „Bendrijos pirmininkas“. Tai 
ypač aktualu namams, kurie nori steigti namų 
savininkų bendriją, tačiau tarp namo gyventojų 
neatsiranda norinčiųjų tapti pirmininku, arba 
jau veikiančioms bendrijoms, kurių pirmininkai 
dėl pasikeitusių asmeninių aplinkybių nebegali 
eiti šių pareigų ir atsakomybę nori perleisti 
profesionaliam pirmininkui. Įmonė taip pat 
siūlo pagalbą steigiant bendrijas, konsultuoja 
namo gyventojus, paruošia bendrijos steigimo 
dokumentaciją ir organizuoja informacinius bei 
steigiamuosius susirinkimus. 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRIJŲ 
ADMINISTRAVIMAS

Kiekvienam administruojamam namui yra pri-
skiriamas vadybininkas, kuris puikiai žino namo 
specifiką bei gyventojų poreikius ir yra tiesiogi-
nis gyventojų atstovas name. Jis rūpinasi namo 
priežiūra ir sprendžia iškilusius klausimus, or-
ganizuoja gyventojų susirinkimus ir balsavimus 
bei konsultuoja gyventojus ne tik bendrosios, 
bet ir privačios nuosavybės klausimais. Ben-
dravimas be tarpininkų leidžia aktyviai spręsti 
iškilusias problemas. Gyventojai, turėdami tie-
sioginį vadybininko kontaktą, greičiau praneša 
apie iškilusias problemas ir efektyviau sulaukia 
pagalbos.

MODERNI PLATFORMA KLIENTAMS
Įmonė „HOUSE CARE“ savo klientams siūlo pato-
gų įrankį – mobiliąją programėlę, kurios pagalba 
klientai gauna informaciją apie administruo-
jamą namą, taip pat gali atlikti mokėjimus, 
deklaruoti skaitiklių rodmenis, pranešti apie 
gedimus, komunikuoti su namui priskirtu vady-
bininku, dalyvauti apklausose ir realiuoju laiku 
žemėlapyje matyti techninio personalo atvyki-
mą, pranešus apie gedimą ar avariją. 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ VYSTYTOJAI
Įmonės „HOUSE CARE“ paslaugas jau spėjo įver-
tinti ir daugiabučių namų vystytojai bei staty-
tojai. Jiems ypač svarbu, kad tolesnį darbą su 
pastato rangovais perimtų pastato administra-
torius ir atliktų visus veiksmus, užtikrinančius 
tinkamą tolesnį namo eksploatavimą. Atsa-
kingiems vystytojams svarbu, kad jų klientai 
sulauktų kokybiškų paslaugų, o įgyvendintas 
projektas išliktų geidžiama vieta gyventi.

Pagrindinė kiekvienos administravimo įmonės 
pareiga yra prižiūrėti pastato bendrąją nuosa-
vybę, tačiau to nepakanka. Įmonė „HOUSE CARE“ 
yra pirmoji, pradėjusi teikti ne tik bendrosios, 
bet ir privačios nuosavybės administravimo 
paslaugas. 

„HOUSE CARE“ paslaugos užtikrina, kad kiekvie-
nas žmogus gyventų tvarkingoje ir saugioje 
aplinkoje.

Atliekant pastato konstrukcijų ir inžinerinių 
sistemų priežiūrą, rengiamos periodinės ir 
kasmetės apžiūros, pastato būklės įvertinimai, 
taikomos prevencinės priemonės. Prireikus, 
apžiūros gali būti atliekamos dronais, o tai 
leidžia greitai ir patikimai įvertinti sunkiai pasie-
kiamas pastato konstrukcijas, nustatyti jų būklę 
ir skubiai priimti sprendimus dėl tolesnių darbų.

Namo šildymo ir karšto vandens tiekimo siste-
mų priežiūra, įrangos reguliavimo darbai atlie-
kami vadovaujantis reglamentuojančiais teisės 
aktais, o pasitelkus papildomą reguliavimo įran-
gą,  šildymo sistemą sutaupoma iki 40 % šilumos 
energijos.

Visą parą budinčios avarinės tarnybos paslauga 
užtikrina skubią pagalbą, kai jos reikia labiausiai, 
taip išvengiant didėjančių avarijos padarinių.

Keičiantis pasaulinės taršos aktualijoms vis 
daugiau žmonių renkasi elektrinį automobilį, dėl 
šios priežasties įmonė siūlo įrengti elektromo-
bilių įkrovimo stoteles stovėjimo aikštelėse ir 
jas valdyti nuotoliniu būdu, pasitelkiant įmonės 
mobiliąją programėlę.

Sparti technologijų pažanga lėmė, kad šiuolai-
kiniai daugiabučiai namai yra sudėtingų kons-
trukcijų ir inžinerinių sprendimų statiniai, todėl 
jų būklės analizei ir priežiūrai būtina pasitelkti 
inovatyvias priemones. Vis daugiau pastato in-
žinerinių sistemų yra kompiuterizuojamos. Ne-
tinkama jų priežiūra ateityje gali pareikalauti di-
delių investicijų į brangiai kainuojantį remontą.
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KAROLINIŠKIŲ HORIZONTE – 

Nuotr.: Laimonas Ciūnys
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MODERNUS VERSLO 
CENTRAS „GIRTEKA PARK“ 
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Vilniuje, Laisvės prospekte, duris atveria 
modernus verslo centras „Girteka Park“ (buvęs 
„Freedom 36“), kuriame suprojektuota 14 000 m² 
biurų patalpų. Šešių aukštų biurų pastato ir po 

ja įrengtos požeminės automobilių aikštelės, kurioje 
telpa 370 vietų, statybos jau baigtos. Taip pat įrengta 
elektromobilių įkrovos vietų, dviračių saugyklų ir 
dviratininkams skirtų dušų bei persirengimo kambarių. 
Verslo centras „Girteka Park“ pastatytas laikantis 
tarptautinio tvarių pastatų standarto BREEAM, jam 
siekiama gauti BREEAM „New Construction Very Good“ 
sertifikatą. 

Pavadinimas: verslo centras „Girteka Park“

Adresas: Laisvės pr. 36, Vilnius

Užsakovas: UAB „Galio Group“

Generalinis rangovas: UAB „Conresta“

Architektai: Tomas Tankelevičius, Tauras 

Paulauskas (UAB „Unitectus“)

Konstrukcijų projektuotojai: UAB „Unitectus“ 

ir UAB „Inhus Engineering“

Interjero architektai: Tomas Tankelevičius, Tauras 

Paulauskas, Linda Šeženytė, Jurgita Kiaurakytė (UAB 

„Unitectus); G. T. Gilytė, D. Žiugždaitė, M. Vaičiulė, G. Nevulytė, 

G. Jasilionytė, R. E. Žeromskaitė (UAB „Do Architects“)

Energinio naudingumo klasė: A+

Aukštų skaičius: 6

Statybų pradžia: 2020 m. sausio 31 d.

Statybų pabaiga: 2022 m. sausio 31 d.

Investicijos: 30 mln. Eur
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NOVATORIŠKOS BIURŲ ERDVĖS
Naujajam „Girteka Park“ verslo centrui nekilno-
jamojo turto plėtros bendrovė „Galio Group“ 
rado strategiškai patrauklią vietą: vakarinėje 
Vilniaus dalyje tai viena judriausių transporto 
arterijų sankirtų; Laisvės prospekte, iš kurio 
miesto centras bei autobusų ir geležinkelio 
stotys lengvai ir greitai privažiuojami automo-
biliu ar viešuoju transportu. 

Šiose patalpose ketina įsikurti daugiau nei 2 
tūkst. didžiausios nuosavų vilkikų parką valdan-
čios bendrovės Europoje „Girteka Logistics“ 
administracijos padalinių darbuotojai. „Girteka 
Park“ vardu pavadintame biure darbuotojai 
galės nuolat keisti darbo vietas, dirbti tiek už-
tikrinančiose privatumą, tiek specialiai darbui 
komandose pritaikytose erdvėse. Išskirtiniame 
gamtos oazę primenančiame interjere įrengta 
sporto salė, biblioteka, restoranas ir kitos er-
dvės, atitinkančios šiuolaikines biurų tenden-
cijas ir naujosios realybės suformuotus darbo 
aplinkos poreikius.

Objekto teritorijos apželdinimo dalimi pasirūpi-
no MB „Gamtoje“. Įmonė kryptingai specializuo-
jasi į komercinių objektų įrengimą ir priežiūrą.

Čia dirbantys žmonės galės mėgautis ne tik 
patogia darbo aplinka, bet ir aktyviam poilsiui 
pritaikytomis erdvėmis. Taip pat bus įrengtos 
daugiau nei 1 000 m2 ploto keturios lauko te-

ARCHITEKTŪRINIAME PROJEKTE 
– DĖMESYS KONTRASTAMS 

Pasak architektų studijos UAB „Unitectus“ 
architekto T. Tankelevičiaus, architektūrinė 
pastato koncepcija yra pagrįsta kontrasto 
principu, nuo uždarų ir erdviškų tūrių iki medžia-
giškumo – panaudoto betono ir stiklo derinio. 
„Surenkamų gelžbetoninių plokščių su langų 
angomis tektonika sudaro didžiumą pastato 
fasadų ir formuoja jų ritmiką. Tačiau rytinis pas-
tato fasadas ir dalis šiaurinio yra sterilaus stiklo 
plokštumos“, – sako T. Tankelevičius.

„Girteka Park“ verslo centrui išskirtinumo su-
teikia antstatas su terasa ant stogo. Apatinių 
aukštų langų angų ritmas šios terasos perime-
tru tampa klasikiniu atviru peristiliu.

„Projekte panaudoti išskirtiniai sprendiniai – tai 
pastato peristilis, atvertas ir pakeltas pirmas 
aukštas. Surenkamų trisluoksnių elementų ap-
dailintas betonas pagamintas su baltos spal-
vos pigmentu, o šių sienų išorinės techninės 
siūlės suvestos su angų kontūrais, – pabrėžia 
architektas. – Taip pat gana išskirtinis sprendi-
mas yra tiesioginis į(iš)važiavimas į antro rūsio 
aukšto automobilių stovėjimo aikštelę, kurį pa-
vyko įgyvendinti tik dėl esamo reljefo ypatumų.“

rasos ant stogo su apželdinimo sprendiniais, 
kuriose darbuotojai galės dirbti darbui lauke 
pritaikytose darbo vietose, valgyti ir ilsėtis po-
ilsio erdvėse. Terasos taip pat bus pritaikytos 
renginiams darbuotojams ir svečiams. Projekte 
panaudota nemažai technologinių sprendimų, 
užtikrinančių darbo vietų ekologiškumą ir nova-
toriškumą. 

Verslo centre „Girteka Park“ bendrovė 
„Schindler-Liftas“ įrengė keturis 5-os serijos 
„Schindler“ keleivinius liftus su integruota 
perėjimo kontrolės sistema PORT, kuri gali 
pasiūlyti neįprastus, tik liftams būdingus 
keleivių srautų valdymo sprendimus.

„Generaliniu statybos rangovu pasirinkome 
„Conresta“ dėl bendrovės patirties įgyvendinti 
įvairaus dydžio, paskirties ir sudėtingumo ne-
kilnojamojo turto projektus. Be to, „Conresta“ 
yra finansiškai stipri bendrovė, kuri orientuojasi 
į inovacijų diegimą, statybos procesų optimiza-
vimą. Mums tai labai svarbu, nes verslo centras 
plėtojamas pagal aukštus BREEAM tvarumo 
standartus, tad turime būti tikri, kad statybos 
bendrovė turi gebėjimų pagal juos dirbti“, – 
sako „Galio Group“ NT projektų direktorius Au-
rimas Martinkėnas.

Verslo centrą „Girteka Park“ projektavo bendro-
vės „Unitectus“ architektai Tauras Paulauskas ir 
Tomas Tankelevičius. 
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Verslo centro „Girteka Park“ generalinės ran-
gos darbus vykdė viena didžiausių Lietuvoje 
statybos įmonių „Conresta“. 2021 metais UAB 
„Conresta“ apyvarta siekė apie 84 mln. eurų, 
įmonė vykdo veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienio rinkose – įgyvendina projektus Švedijoje, 
Karibuose ir Prancūzijoje. „Esame šiuolaikiškas 
generalinis rangovas, turintis patirties įgyven-
dinant įvairaus dydžio, paskirties ir sudėtingu-
mo projektus. Siūlome aukščiausią kokybę bei 
šiuolaikiškus darbo metodus ir džiaugiamės, kai 
nekilnojamojo turto projektų plėtotojai vertina 
mūsų turimus gebėjimus. Dirbame su užsa-
kovais, kurie orientuojasi į aukštą modernią 
kokybę, inovacijų diegimą, nes tokiuose pro-
jektuose sukuriame didžiausią vertę ateities 
kartoms bei tobulėjame patys“, – sakė statybų 
generalinio rangovo UAB „Conresta“ direktorius 
Lukas Laukaitis.

Pasak L. Laukaičio, objektas išsiskiria šiuolaikiš-
kais statybos bei technologiniais sprendimais 
ir atitinka A+ energinės klasės reikalavimus. Jis 
statytas laikantis tarptautinio tvarių pastatų 
standarto BREEAM. Tai reiškia, kad pastatas ne 
tik tausoja energiją ir aplinką, bet ir užtikrina 
aukštą komforto lygį jame dirbantiems žmo-
nėms. 

Generalinis rangovas sėkmingai įgyvendino 
visus tiek statytojo, tiek nuomininko iškeltus 
reikalavimus. Apdailoje panaudota ypač daug 
akustinių medžiagų, taip pat aukštos kokybės 
apdailos medžiagos – granitas, parketas, akus-
tinės sienų ir lubų dangos. Visiškai automa-
tizuotas LED apšvietimo valdymas, elektriniai 
roletai, valdomi nuo meteorologinės stotelės. 

Naujame pastate įdiegtos projekte numatytos 
energiją taupančios technologijos. Ant verslo 
centro stogo sumontuota saulės elektrinė. 
Saulės baterijos pagamins apie 10 proc. verslo 
centro metinio elektros energijos poreikio. 
Visa triukšmą kelianti įranga suprojektuota ir 
įrengta požeminėje pastato dalyje, kad kuo 
mažiau triukšmo būtų skleidžiama aplinkai (kai-
mynams). 

 „Svarbiausi mūsų kaip generalinio rangovo už-
daviniai – darbus atlikti laiku, kokybiškai ir išpil-
dyti užsakovo lūkesčius, sukuriant komfortišką 
bei modernų verslo centrą, atitinkantį aukštus 
BREEAM tvarumo standartus“, – sakė „Conres-
tos“ projektų vadovas Rimas Stumbras.

Pasak „Conrestos“ projektų vadovo R. Stumbro, 
vienas didžiausių iššūkių, kurį komandai pavyko 
sklandžiai suvaldyti, – statybų laikotarpiu šalyje 
prasidėjusi pasaulinė pandeminė situacija, dėl 
ko atsirado medžiagų tiekimo nesklandumų. 
Darbų įgyvendinimo metu objekto statybos 
buvo sustabdytos, vėliau atnaujintos, atsiradus 
nuomininkui ir parengus jo poreikius atitinkan-
čius projektus.

Tuomet per itin trumpą laikotarpį atlikta visa 
pastato vidaus apdaila pagal nuomininko inter-
jero projektą, kuris statybų metu nuolat buvo 
tobulinamas. „Statydami šį verslo centrą, dėjo-
me visas pastangas, kad nepaisant atsiradusių 
pandeminių kliūčių galėtume laiku užbaigti 
darbus. Patyrusios komandos profesionalumas 
užtikrino kokybišką projekto įgyvendinimą“, – 
pasakojo R. Stumbras. 

STATYBŲ PROCESE – DĖMESYS 
ŽMOGUI IR GAMTAI 
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MODERNŪS METALO 
KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI

Prie naujojo verslo centro prisidėjo ir specia-
listai iš bendrovės UAB „Nermonas“, jau daugiau 
nei dešimtmetį kaupiančios patirtį metalinių 
konstrukcijų gaminimo ir montavimo srityje. 
UAB „Nermonas“ patalpoms tiekė nestandar-
tinio dizaino metalines laiptų konstrukcijas 
ir automobilių statymo aikštelėse pritaikytas 
cinkuotas pertvaras, išsiskiriančias atsparumu 
oro sąlygoms, neslystančiu paviršiumi ir speci-
aliu montavimu.

„Kiekviename projekte skiriame daug pastangų 
ir laiko užsakovo poreikių analizei. Mūsų, kaip 
gamintojų, atsakomybė – rinkai pristatyti ne tik 
vizualiai patrauklius produktus, bet ir pritaikyti 
medžiagas, kurios užtikrintų objekte dirbančių 
asmenų saugumą. Šiuo metu juntamas išaugęs 
statybų rinkos tempas, tad, ieškodami tinkamų 
sprendimų, nuolat lenktyniaujame su laiku“, 
– pasakoja Nerijus Šimonis, UAB „Nermonas“ 
direktorius.

UAB „Nermonas“ teikė sprendimus metalo 
gaminiams, pagamino ir sumontavo milteliniu 

būdu dažytus metalinius laiptų ir lauko turėklus 
ir porankius, cinkuotas pertvaras, atitinkančias 
užsakovų lūkesčius, – jie tvirti, patogūs ir sau-
gūs. Taip pat automobilių stovėjimo aikštelėse  
sumontuotos presuotos, karštai cinkuotos 
grotos, skirtos atskirti aikštelę nuo techninės 
patalpos, kurioje stovi techninė įranga.

Pasak N. Šimonio, objekte iššūkių pasitaikė 
nemažai, vienas svarbiausių – trumpi darbų at-
likimo terminai, darbų intensyvumas ir užsakovo 
kelti aukščiausi reikalavimai, tačiau galutiniu 
rezultatu komanda liko patenkinta. Pasak jo, 
dirbant su šiuo projektu per ypač trumpą laiką 
teko rasti kokybiškus, užsakovo ir architektų 
lūkesčius atitinkančius sprendimus.

Verslo centre taikyti sprendimai bendrovei 
UAB „Nermonas“ – ne naujiena, nes jos speci-
alizacija – nestandartinių metalo konstrukcijų 
gamyba. Per daugiau nei dešimtmetį trunkančią 
veiklą ji yra įgyvendinusi šimtus sudėtingiausių 
projektų įvairiose ūkio srityse, pramonėje, sta-
tyboje, prekyboje.
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PASIRINKTI OPTIMALŪS FASADO 
IR LANGŲ SISTEMŲ SPRENDIMAI

Daugiau nei penkis dešimtmečius veikianti vie-
na didžiausių Europoje aliuminio langų, durų ir 
stiklo bei aliuminio fasadų gamintoja „Reynaers“ 
rinkai siūlo naujausias sistemas. Šios sistemos 
nevaržo architektų kūrybiškumo ir leidžia sude-
rinti kokybę, eleganciją bei komfortą.

Objekte sumontuotos aliuminio stiklo langų 
konstrukcijos, panaudojant sistemos „Reyna-
ers Masterline 8HI“ profilius, taip pat aliuminio ir 
stiklo fasadų konstrukcijos, panaudojant „Rey-
naers CW60HI“ sistemos profilius.

Pasak UAB „Reynaers Aluminium“ projektų vado-
vo Viliaus Jeruševičiaus, „Girteka Park“ yra pir-
masis objektas Lietuvoje, kuriame sumontuota 
CW60HI fasadinė sistema, kurios profilių plotis 
– 60 mm. Tiesa, tai pirmoji fasadinė sistema, 
kurią sukūrė „Reynaers“. Ir nors užsienio šalyse 

ji naudojama itin dažnai, Lietuvoje išpopuliarėjo 
siauresnė, plačiai naudojama CW50HI (profilių 
plotis – 50 mm) sistema dėl architektų noro 
matyti kuo siauresnius aliuminio profilius.

„CW60HI sistema turi ganėtinai daug privalumų, 
ypač kai turime didelių gabaritų ir sunkius sti-
klo paketus, kaip šiame projekte, ar didesnius 
tarpatraminius. Stambesni profiliai užtikrina 
sistemos standumą, papildomai nenaudojant 
brangių sprendimų. Be to, esant dideliems 
atstumams tarp pastato kolonų, pavyzdžiui, 
šiame projekte – 8 m, atsiranda didesni per-
dangų įlinkiai, kuriuos būtų sudėtinga išspręsti 
naudojant siauresnių profilių sistemas“, – apie 
projekte įgyvendintus sprendimus pasakoja V. 
Jeruševičius.

Langų sistema „Masterline 8HI“ jau užsitikrino 
savo vardą rinkoje ir dabar, ko gero, yra pla-
čiausiai naudojama langų sistema Lietuvoje. 

Pagrindiniai šios sistemos privalumai – tai siau-
resni matomi profiliai, didesni galimi gaminių 
gabaritai, universalūs dizaino variantai (galimi 
trys skirtingi langų stiliai). Dėl savo unikalių 
sprendimų optimizuojama gamyba, taupomos 
sąnaudos, sutrumpėja gamybos laikas ir suma-
žėja klaidų tikimybė.

Projekto fasadams ir langams buvo keliami A+ 
energinio efektyvumo klasės reikalavimai (ši-
lumos perdavimo koeficientas – 0,9 W/m2K.). 
Tiek langų „MasterLine8“, tiek fasadų CW60HI 
sistemų šilumos laidumo koeficientas šiame 
projekte < 0,8 W/m2K – atitinka A++ klasės pas-
tatų reikalavimus.
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MODERNIOS PASTATŲ VALDYMO 
TECHNOLOGIJOS 

Naujajame verslo centre tarptautinė energi-
jos valdymo kompanija „Schneider Electric“ 
įgyvendino elektros paskirstymo ir pastato au-
tomatizavimo sprendimus. Įdiegta programinė 
valdymo įranga leidžia centralizuotai ir patogiai 
valdyti keletą automatizavimo serverių vienu 
metu, surinkti ir saugoti pastato valdymo sis-
temų (angl. Building Management System, BMS) 
duomenis.

Pasak „Schneider Electric“ pastatų segmento 
projektų bei sprendimų pardavimų inžinieriaus 
Šarūno Miknevičiaus, pagrindinė projekto užsa-
kovų iškelta užduotis buvo įdiegti maksimaliai 
automatizuotas, tačiau lengvai valdomas sis-
temas, suteikiančias maksimalų komfortą bei 
atitinkančias naujausius energinio efektyvumo 
ir tvarumo reikalavimus.

Pagrindinė šios sistemos funkcija – atsižvel-
giant į laiką, žmonių skaičių ir buvimo vietą 
automatiškai reguliuoti apšvietimą, drėgmę, 
šildymą ir vėdinimą ir taip užtikrinti darbuotojų 
komfortą ir produktyvumą. Taigi pastate pa-
naudota itin didelė sprendinių gama užtikrina 
energinį ir eksploatacinį efektyvumą bei aukš-
čiausias tvarumo tendencijas.

„Sistema išmani, tačiau nėra sudėtinga nau-
doti – prireikus pasikeisti nustatymus tereikia 
išmaniuosiuose pulteliuose pasikeisti norimą 
temperatūrą savo darbo zonoje“, – aiškina Š. 
Miknevičius.

Naudojant bendrovės „Schneider Electric“ pas-
tatų valdymo sistemas, automatizuotas visų 
šešių verslo centro aukštų inžinerinių sistemų 
valdymas. Visą bendrą pastato valdymo sis-
temą paprasta integruoti ir suderinti ne tik su 
laisvai programuojamais „Schneider Electric“ 
valdikliais ir jutikliais, bet ir su kitų gamintojų 
įranga bei automatizuotomis sistemomis.

PASIŪLYTOS ILGAAMŽĖS IR 
APLINKAI DRAUGIŠKOS SISTEMOS

Moderniame verslo centre įrengta daug inži-
nerinių sistemų, o jas projektuojant ir įrengiant 
reikėjo daug atidumo ir derinimo. Europos 
sanitarinių produktų gamybos lyderė šveicarų 
kompanija „Geberit“ įsitraukė į objekto projek-
tavimo ir statybos procesus nuo pirmojo eta-
po – buvo suprojektuota ir įdiegta savitakinė 
lietaus nuotekų sistema.

„Girteka Park“ yra A+ klasės biurų kompleksas, 
kuriame buvo kelti itin aukšti reikalavimai, ati-
tikintys tarptautinį BREEAM pastatų standartą, 
– atsinaujinančios energijos panaudojimas, 
nekenksmingumas aplinkai ir kt. Dėl šios prie-
žasties pastato stogo lietaus nuleidimo siste-
mai pasirinkta būtent GEBERIT HDPE vamzdynų 
sistema. Ši sistema išsiskiria atsparumu tiek 
aukštai iki 80 laipsnių Celsijaus, tiek žemai iki 
-40 laipsnių Celsijaus temperatūrai. Lietaus 
vandeniui surinkti ir nuvesti nuo stogo sumon-
tuota daugiau nei 800 m HDPE vamzdynų“, – sako 
įmonės atstovas Vytautas Dinda.

Pasak V. Dindos, šie vamzdynai yra draugiški 
aplinkai – naudojama medžiaga polietilenas 
tausoja aplinką, užtikrina teigiamą ekologinę 
pusiausvyrą ir yra 100 proc. perdirbama. Gaisro 
atveju neišsiskiria kenksmingos dujos.

Taip pat ši sistema nuo kitų analogiškų siste-
mų išsiskiria savo tvarumu ir ilgaamžiškumu: 
itin aukštas atsparumas cheminėms terpėms, 
smūgiams, UV spinduliams, išorinėms apkro-
voms, o tai ypač svarbu statybos procese.

Montavimo darbai buvo vykdomi žiemos metu, 
tad vamzdynai puikiai atitiko ir aplinkos kriteri-
jus. Vamzdynų jungimas vykdomas tarpusavyje 
vamzdžius suvirinant tiesiogiai arba naudojant 
elektromovas, taip pat naudojamos ir užsuka-
mos flanšinės srieginės jungtys – visi jungimo 
būdai užtikrina ilgaamžį sistemos sandarumą.

„Geberit“ teikia techninę pagalbą vamzdynų 
sistemų projektuotojams, rangovams, montuo-
tojams ir pastatų savininkams visame pasaulyje 
jau daugiau nei 40 metų, o jos kompetencija 
grindžiama daugiau nei 50 tūkst. projektų pa-
tirtimi.
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STIKLO TURĖKLAI – MODERNUMO 
POJŪČIUI SUKURTI

Naujojo verslo centro interjere pagrindinę 
laiptinę ir ant stogo esančią terasą puošia 
estetiški ir funkcionalūs berėmio stiklo turė-
klai su nerūdijančiojo plieno porankiu, kuriuos 
projektavo ir įrengė UAB „Stikmeta“. Biurų pa-
talpose itin dažnai pritaikomos plataus naudo-
jimo praktiškos, minimalistinio dizaino berėmio 
stiklo konstrukcijos, interjerui suteikiančios 
modernumo.

Minimalistiniame ir moderniame pastate laiptų 
berėmio stiklo turėklai vizualiai atrodo lengvi, 
tačiau šios skaidraus stiklo konstrukcijos yra 
tvirtos ir patikimos. Pagrindinis iššūkis gamin-
tojui buvo dideli stiklų matmenys, be to, stiklas 
laminuotas, taigi jo svoris gerokai padidėjo, 
todėl jį transportuojant ir vėliau pritvirtinant 
prireikė didesnių technikos pajėgumų. 

„Pagal užsakovų užduotį pasitaikė ir tokių stiklo 
konstrukcijų, kurios svėrė iki 200 kg. Stikliniams 
turėklams naudotas 10+10 laminuotas, grūdin-
tas ir ypač skaidrus (angl. extra clear) stiklas. 
Turėklų stiklas pagrindinėje laiptinėje atkartoja 
laiptų pakopas, tvirtinta nerūdijančiojo plie-
no taškiniais tvirtinimo elementais, o turėklų 
porankis pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. 
Tokių charakteristikų stiklo turėklai sumontuoti 
tiek pagrindinėje laiptinėje, tiek terasoje“, – pa-
sakoja UAB „Stikmeta“ kalbintas atstovas.

Pasak UAB „Stikmeta“ specialistų, objekte rimtų 
iššūkių, su kuriais nebūtų pavykę susidoroti, 
nebuvo, o galutiniu rezultatu komanda liko 
patenkinta, nes tokios charakteristikos stiklo 
turėklai yra ne tik labai saugūs, bet visoms 
erdvėms suteikia taip trokštamo modernumo 
ir erdvumo.

ĮRENGTOS KOKYBIŠKOS, LAIKO 
PATIKRINTOS BETONINĖS GRINDYS 

„Girteka Park“ pastato koridoriuose, sanitarinių 
mazgų patalpose ir visame pirmajame aukšte 
įrengti ant grunto betono pasluoksnį, ant kurio 
klojama grindų danga, patikėta MB „Enoda“. 

Kaip informavo šios įmonės direktorius Jonas 
Laužikas, UAB „Enoda“ objekte iš viso įrengė 
apie 5 tūkst. kv. m grindų – tai vidutinės apimties 
objektas jaunai, tačiau patyrusiai įmonei. Pasak 
jos vadovo J. Laužiko, šiame projekte taikyti 
laiko patikrinti, patikimi ir ilgalaikiai sprendimai 
– pasitelkta tradicinė ir efektyvi kokybiško 
betono dengimo technologija, kurią naudoja 
profesionalai. Beveik kiekviename statybos 
objekte neapsieinama be pagrindo įrengimo 
įvairiai grindų dangai kloti ir geriausiai tam tinka 
kokybiškas pagrindas iš betono mišinio.

Pasak „Enodos“ vadovo J. Laužiko, šis objektas 
nepareikalavo ypatingų, netradicinių spren-
dimų. Jis pabrėžia, kad naujojo verslo centro 
projekte buvo keliami aukščiausi kokybės rei-
kalavimai. Vienintelis iššūkis dirbant objekte 
buvo trumpi darbo atlikimo terminai, bet pro-
fesionalios įmonės komanda puikiai susitvarkė 
ir darbus atliko laiku. Darbo procesas buvo 
organizuojamas pamainomis visą parą.
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PATOGIAM DARBUI IR POILSIUI – 
AKUSTINIAI SPRENDIMAI

Darbe kiekvienas žmogus yra atsakingas už 
skirtingas užduotis, todėl siekiant kuo geres-
nių darbo rezultatų kiekviename biure tiesiog 
būtina gera garso izoliacija. Tiesa, šiuolaikiniai 
akustikos sprendimai sujungia ne tik aukščiau-
sios kokybės akustiką, bet ir novatorišką inter-
jero dizainą.

„Girteka Park“ biurų interjero vientisumą išlaiko 
baldų tipai, spalvinė gama bei apdailos medžia-
gos. Darbui skirtose patalpose dėl teigiamos 
emocijos ir dėl akustikos pasirinkti veltinių 
akustikos sprendimai. Veltinis – tai viena iš tokių 
medžiagų, kuri suteikia patalpai jaukumo.

Darbo zonose, kurioms svarbus triukšmo val-
dymas, panaudoti tiekėjo „Vadasiga“ veltinių 
akustiniai sprendimai, kurie, pasak architek-
tų, buvo pasirinkti ir kaip estetinės detalės, 
kurios pagyvina interjerą. „Vadasiga“ tiektos 
apdailos ir akustinės plokštės pagamintos iš 
akustinio veltinio, skirto tiek visuomeninėms, 
tiek privačioms erdvėms. Šios medžiagos de-
gumo klasė – B.
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SUKURTOS ŠIUOLAIKIŠKOS 
DARBO VIETOS

UAB „Narbutas Lietuva“ komanda naujajame 
verslo centre „Girteka Park“ įrengė 1200 kom - 
fortiškų darbo vietų, konferencines bei poilsio 
erdves. Siekiant sukurti maksimaliai komfor-
tišką ir ergonomišką biuro aplinką, pasirinktos 
Ukmergės gamykloje gamintos NARBUTAS darbo 
kėdės WIND, bei reguliuojamo aukščio stalai 
B-ACTIVE. Šie stalai su pertvaromis bei slankio-
jančiais stalviršiais, kurių pagalba lengvai priei-
nama prie elektros blokų. Taip pat neapsieita ir 
be užsienio tiekėjų baldų kolekcijų. Pasirinkta 
dalis minkštasuolių italų gamintojo PEDRALI bei 
kroatų gamintojo PROSTORIA, pasitarimų stalai 
bei minkštasuoliai Ispanų gamintojo INCLASS. 
Italų kompanijos CAIMI, MARA, INFINITI, bei ispanų 

ENEA itin kokybiškos kėdės, švedų gaminto-
jo LINTEX modernios rašymo lentos. Įmonės 
tiekti korpusiniai baldai, barai, virtuvės zonos 
– visur pagaminti nestandartiniai baldai, dalis 
minkštasuolių gaminti pagal architektų kurtus 
projektus. Siekiant išlaikyti bendrą visumą di-
delis dėmesys kreipiamas į medžiagų derinimą. 
Nuotaika kuriama naudojant ramius, tamsesnių 
atspalvių tonus. UAB „Narbutas Lietuva“ koman-
da šį projektą laiko itin sėkmingu. „Džiaugiamės 
galėję įgyvendinti modernius baldų sprendimus 
ir taip prisidėti prie ergonomiškų darbui bei 
poilsiui patogių erdvių kūrimo“, – komentuoja 
„Narbutas Lietuva“ rinkodaros vadovė Gabrielė 
Vaitonytė-Galdikienė.
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SUMONTUOTOS MODERNIOS 
HIDROIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS

Hidroizoliacinėms medžiagoms tiekti ir įrengti 
buvo pasirinkta rinkoje gerai žinoma įmonė 
„Darbštūs vyrai“. Naudojant šiuolaikinę statybi-
nę techniką ir taikant modernias technologijas, 
kokybiškai ir profesionaliai įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelės pamatų ir pastato stogo 
hidroizoliacija. Parinkta naujos kartos prilydoma 
bituminė stogo danga „Mida Balt“.

Iš viso hidroizoliacine medžiaga padengta 
4,5 tūkst. kv. m. Pasak UAB „Darbštūs vyrai“ di-
rektoriaus J. Pučio, šiame projekte buvo itin 
svarbu, kad naudojamos medžiagos atitiktų 
aukštus kokybės reikalavimus, o pats tiekimas 
būtų be jokių trikdžių, taip pat buvo svarbu 
stogą padengti nestandartinės baltos spalvos 
hidroizoliacine medžiaga. Įprastai dominuoja 
pilkšvi atspalviai. 

„Pasirinkta prilydoma stogo danga yra vienas 
inovatyviausių ir daugeliui žmonių dar mažai 
žinomų sprendimų. Prilydoma stogo danga pa-
sižymi išties puikiomis hidroizoliacinėmis savy-
bėmis, tad puikiai sulaiko drėgmę ir neleidžia jai 
pažeisti stogo konstrukcijos. Neabejotinai, to-
kia stogo danga gali be priekaištų tarnauti net 
15–20 metų. Be to, prilydoma danga yra visiškai 
saugi, netoksiška ir ekologiška, tad pasirinkda-
mi ją užtikrinome tiek pastate dirbančių žmonių, 
tiek aplinkos saugumą“, – pabrėžia specialistas.

Statybų metu iššūkių netrūko – tai patvirtina ir 
J. Putys: „Daugiausia keblumų kėlė tai, kad visi 
darbai vyko šaltuoju laikotarpiu, neišvengiamai 
susidūrėme su krituliais. Turėjome surasti būdų, 
kaip visą apšiltinimo sluoksnį dėti ant sauso 
pagrindo.“ 

FUNKCINĖ IR ESTETINĖ DARNA
UAB „Barema rytai“ šiam projektui  tiekė apie 115 
kv. m sidabrinės spalvos aliuminio fasado lame-
lių, vadinamų saulės kontrolės sistemomis arba 
aptvėrimu. Tai – ilgaamžis,  lengvai prižiūrimas ir 
labai lengvai montuojamas sprendimas.

Saulės kontrolės sistemos – funkcionalios ir 
lengvai valdomos fasado užsklandos, regu-
liuojančios pro langą patenkančią šviesą. Jų 
naudojimas ypač aktualus pastatuose, kurių di-
džiąją fasado dalį sudaro stiklas. „Freedom 36“ 
projekte šis sprendimas naudotas ne pagrin-
dinio pastato fasadui, o kaip aptvėrimas lauke 
esančiai didelių matmenų įrangai paslėpti.

„Saulės kontrolės įrenginys – ne tik apsauga 
nuo saulės, tai – ir papildomos modernių ar-
chitektūrinių sprendimų galimybės, kartu jis – ir 
šiuolaikiška pastato dekoro detalė, maskuo-
janti būtinas, tačiau nepatraukliai atrodančias 
detales“, – pabrėžia UAB „Barema rytai“ direk-
torė Jolanta Gaižutienė ir priduria, kad toks 
sprendimas labai darniai įsilieja į aplinką, o ne 
visuomet išvaizdi, tačiau gyvybiškai svarbi įran-
ga nesudarko bendros objekto išvaizdos.

Šios nesunkiai montuojamos sistemos gali būti 
naudojamos technologiniams įrenginiams ar 
nepatrauklioms angoms uždengti, triukšmui 
slopinti. Jos padeda paslėpti šiukšlių konteine-
rį, neišvaizdų sandėliuką, aptverti lauko laiptinę, 
sumažina triukšmą, sklindantį iš pastato, kuria-
me, pavyzdžiui, veikia triukšmingas generato-
rius.

Praktiškiausios ir populiariausios saulės kon-
trolės sistemos yra tos, kurių lamelės, kaip ir 
UAB „Barema Rytai“, gaminamos iš aliuminio. 
Aliuminis – lengvas metalas, todėl lamelių ilgis, 
juostelių plotis bei storis praktiškai neribojami. 
Medžiaga labai tvirta ir patikima, išsiskiria an-
tikorozinėmis savybėmis. Taip pat jis neblunka, 
prireikus sistemas visiškai nesudėtinga nuvalyti 
paprasčiausiomis priemonėmis. Medžiaga taip 
pat užtikrina ilgą konstrukcijų eksploatavimo 
laiką.
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INOVATYVIAIS SPRENDIMAIS 
ŠVYTINČIAM AUKŠČIAUSIAM STATINIUI 
LIETUVOJE – VILNIAUS TV BOKŠTUI 
PARINKTOS PATIKIMOS IR ILGAAMŽĖS 
KONSTRUKCIJOS

Nuotr.: ,,Windowsa‘‘ (Dangiras Augulis)
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Vykdomame Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos projekte, siekiant atskleisti išskirtinę architektūrą, 
įgyvendinta unikali UAB ,,Windowsa“ komercijos direktoriaus Vytauto Mitkevičiaus pasiūlyta integruoto LED 
apšvietimo idėja.

LED apšvietimas integruotas į „WICTEC 50 evo 
Collection“ fasadines konstrukcijas su speci-
aliomis stiklajuostėmis, kuriose ir yra galimybė 
tokį apšvietimą įrengti. Įgyvendinta idėja leidžia 
bokšto 20–21 aukštuose išvystyti įvairių formų 
bei spalvų šviesos instaliacijas ir padovanoti 
Vilniaus miestui įspūdingus vaizdus.
Plačios LED panaudojimo galimybės leidžia su-
kurti skirtingus bokšto įvaizdžius tiek kasdien, 
tiek ir ypatingomis Lietuvai ir Vilniui švenčių pro-
gomis – perduoti sveikinimą užšifruotu Morzės 
abėcėlės kodu.
Pasak UAB ,,Windowsa“ komercijos direktoriaus 
V. Mitkevičiaus, didžiausi iššūkiai montuojant 
fasadines sistemas TV bokšte buvo darbų at-
likimo aukštis – net 168 m, ne visada palankios 
oro sąlygos, gaminių užkėlimas į reikiamą aukštį 
ir ypač griežti darbų saugos reikalavimai.

TV bokšto fasadams stiklinti naudotos aliuminių 
profilių gamybos lyderių „Wicona“ fasadinės 
sistemos „WICTEC 50“, kurios gali būti pritaiko-
mos išskirtinės architektūros koncepcijoms, 
jos pasižymi geromis eksploatacinėmis savy-
bėmis ir ilgaamžiškumu. UAB ,,Windowsa“, ben-
dradarbiaujanti su „Wicona“ profilių gamintoju, 
pabrėžia savo atsakingą požiūrį į žaliavų resursų 
panaudojimą ir demonstruoja aktyvų įsitrauki-
mą į tvarumo didinimą statant pastatus, nes 
gamyboje naudojamas aukštos kokybės aliumi-
nis „Hydro CIRCAL 75R“, pagamintas iš perdirbtų 
medžiagų. Tai produktas, kuriam pagaminti 
išmetama kur kas mažiau šiltnamio efektą su-
keliančių dujų.
„WICONA WICLINE 75 MAX“ serijos aliuminius lan-
gų profilius UAB „Windowsa“ panaudojo ir savo 
naujai vystomame nekilnojamojo turto projekte 

,,Nemuno Parkas“, kur pirmą kartą Lietuvoje 
daugiabutyje buvo panaudotos paslėptos 
varstymo sistemos. Toks inovatyvus sprendi-
mas buvo pasirinktas siekiant išlaikyti vientisą 
ir išskirtinį vaizdą. Ši „Wicona“ sistema leido 
sumontuoti net 3,05 metro viso aukščio langus 
su varstomomis dalimis.

Įmonė UAB ,,Windowsa‘‘, įsteigta 2007 m., jau 15 
metų sėkmingai vysto langų, durų, vartų projek-
tavimo ir montavimo veiklą. Projektuojamos ir 
gaminamos visų formų langų, durų bei vartų rė-
minės konstrukcijos. Nuo 2017 m. įmonė pradėjo 
sėkmingai vystyti nekilnojamo turto projektus.

Mob.: +370 603 50 650 info@windowsa.lt www.windowsa.lt
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MODERNIOS AKMENS 
ANGLIES ELEKTRINĖS: KOKIOS 
TECHNOLOGIJOS MAŽINA CO2 
KIEKĮ? Autorius: Vaiva Didžiulytė
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Dėl savo savybių (prieinamumas, įperkamumas ir vaidmuo stabilizuojant energe-
tikos rinkas) akmens anglis išlieka svarbiausiu ekonomiškos elektros gamybos 
kuru. Deja, palyginti su kitomis energinėmis žaliavomis, deginant anglį, išsiskiria 
daugiausia šiltnamio efektą sukeliančio anglies dioksido (CO2) ir kitų medžiagų.



INŽINERIJA104

Akmens anglies technologijomis galima žymiai 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Stengiamasi 
sukurti naujausias technologijas, kurios gerintų 
akmens anglimi kūrenamų elektrinių elektros 
gamybos efektyvumą ir mažintų išmetamą CO2 
kiekį.

AKMENS ANGLIS IŠLIEKA 
SĄRAŠO VIRŠUJE

Nuo XIX a. pabaigos iki XX a. septintojo dešim-
tmečio akmens anglis buvo pagrindinis pirminis 
energijos šaltinis pasaulyje. Nors daugelis 
išsivysčiusios ekonomikos šalių, tokių kaip Ka-
nada, Vokietija ir Didžioji Britanija, ieško būdų, 
kaip pakeisti elektrinėse naudojamą anglį 
aplinką mažiau teršiančiomis alternatyvomis, 
Tarptautinės energetikos agentūros (IEA) duo-
menimis, kasmet sudeginama apie 5 000 mln. 
tonų anglies. 75 procentai šio akmens anglies 
kiekio suvartojama elektrai gaminti. Kinija yra 
pati didžiausia anglies vartotoja pasaulyje, 
daugiausia naudojanti akmens anglį elektros 
energijai gaminti. Kinija ir Indija suvartoja 1 700 
mln. tonų anglies.
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IR NAUDA, IR TARŠA APLINKAI
Įprastoje anglimi kūrenamoje elektrinėje an-
glys deginamos, kad susidarytų vandens garai, 
kurie savo ruožtu sukasi turbina generuodami 
elektrą. 
Tokia technologija naudojama pagaminti 40 
proc. pasaulyje suvartojamos elektros ener-
gijos. 2019 m. ji sumažėjo iki maždaug 37 proc. 
elektros energijos, o 2020 m. – daugiausia dėl 
COVID pandemijos poveikio. 
Akmens anglies elektrinės laikomos ekonomiš-
ku būdu gaminti elektrą, tačiau akmens anglis 
yra vienas esminių visuotinio atšilimo kaltinin-
kų. Pasaulinio anglies projekto (GCP) duomenys 
rodo, kad būtent iš deginamos anglies praėju-
siais metais išsiskyrė 40 proc. viso pasaulyje 
išmetamo CO2 ir 72 proc. visų energetikos sek-
toriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD). Kiekvienais metais deginant anglį 
susidaro daugiau nei 15 milijardų tonų anglies 
dioksido (CO2), išleidžiamo į atmosferą.
Proceso metu susidaro išmetamosios dujos, 
įskaitant vandens garus, azotą ir anglies diok-
sidą arba CO2 – šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos.
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INOVATYVŪS SPRENDIMAI, 
MAŽINANTYS CO2

Net ir Kinijoje įvairios organizacijos spaudžia 
politikus spręsti oro taršos miestuose pro-
blemas, ragindamos vietoj anglies elektros 
energijai gaminti rinktis gamtines dujas ir atsi-
naujinančius išteklius. 

Be atsinaujinančių energijos šaltinių naudo-
jimo, viena viltis – naudoti „švarios anglies“ 
technologijas, tokias kaip anglies dioksido su-
rinkimas ir sekvestracija, dar vadinama anglies 
surinkimu ir saugojimu arba anglies surinkimu, 
naudojimu ir saugojimu (CCUS). Tai apima geo-
loginį CO2 saugojimą, paprastai 2–3 km gylyje, 
kaip nuolatinį sprendimą. Šis procesas žinomas 
kaip „Carbon Capture and Storage“ (abu su-
trumpintai vadinami CCS).

Tokia jėgainė yra mažiau efektyvi ir reikalauja 
daugiau įrangos nei gamykla be jos. Dėl to elek-
tros energijos gamyba naudojant CCS kainuos 
brangiau nei gaminant ją iš įprastų elektrinių. 

Kalbant apie tai, kur degimo proceso metu pa-
šalinamas CO2, yra daug pasirinkimų. Jei tiesiog 
norite modifikuoti esamą gamyklą, vienas iš 
būdų – tiesiog „nušveisti“ išmetamąsias dujas, 
kol jos nepateks į orą. Kitas būdas – deginti 
anglį grynu deguonimi (arba deguonies priso-
drintame ore), o ne įprastu oru. Tai padidina CO2 
koncentraciją išmetamosiose dujose, todėl ją 
lengviau ištraukti. Elektrinė turi turėti oro at-
skyrimo įrenginį, katilo salelę ir galutinių išme-
tamųjų dujų suspaudimo ir valymo įrenginį. In-
tegruoto dujofikavimo kombinuoto ciklo (IGCC) 
įrenginys yra priemonė naudojant anglį ir garą 

vandeniliui ir anglies monoksidui (CO) gaminti iš 
anglies, o vėliau jos sudeginamos dujų turbino-
je su antrine garo turbina (t. y. kombinuotame 
cikle), gaminant elektros energiją.

Tačiau daugelis sprendimų iš tikrųjų buvo taiko-
mi ir kur kas anksčiau, pavyzdžiui, anglies valy-
mas „plovimu“ jau kurį laiką buvo įprasta išsivys-
čiusiose šalyse praktika. Tai sumažina pelenų ir 
sieros dioksido išmetimą deginant anglį.

Elektrostatiniai nusodintuvai ir medžiaginiai 
filtrai gali pašalinti 99 proc. lakiųjų pelenų iš iš-
metamųjų dujų – šios technologijos yra plačiai 
naudojamos.
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KAMBODŽA: ISTORINĖ 
ŠVENTYKLŲ ARCHITEKTŪRA IR 
SMARAGDINIAI RYŽIŲ LAUKAI

Autorius: 
Vida Danilevičiūtė
Černiauskienė

Pietryčių Azija yra viena 
labiausiai egzotiškų 
kelionių krypčių. Šiame 
regione įsikūrusi Kam-

bodža, prigludusi greta Tailan-
do, viduramžiais buvo galinga 
khmerų imperija, tačiau po 
šalies žlugimo, koloniza-
vimo ir žiaurių pilietinių 
karų tik prieš kelis de-
šimtmečius atgavo 
nepriklausomybę ir 
pradeda atsiverti 
pasauliui.
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Kambodžoje turistus traukia didingos budistų 
šventyklos, istorinė architektūra ir auksiniai 
paplūdimiai, o drąsiausieji traukia į nuošales-
nes vietoves ir kaimus, kur žydras bekraštis 
dangus susilieja su visus metus žaliuojančių ry-
žių laukais. Apsistoti ryžių plantacijoje gali būti 
geriausia patirtis norint susipažinti su vietiniu 
gyvenimo būdu.

Šalyje yra daug pasaulio paveldo paminklų: 
Angkoro šventyklų kompleksas, Preah Vihearo 
šventyklos kompleksas Dangreko kalnuose, 
Sambor Prei Kuko šventyklų ansamblis prie 
Kampong Tumo. 

Nuo seno Kambodžoje statomi mediniai bam-
buku arba žolėmis apipinti gyvenamieji namai 
ant polių, dažniausiai su veranda. Jų stogai 
dvišlaičiai arba keturšlaičiai, dengti palmių 
lapais, šiaudais. Kai kurie namai puošti fronto-

nais, laiptų skulptūromis. Paplitusi medinė ar-
chitektūra: rūmai, budistų šventyklos – neaukšti 
statiniai su kolonada ant laiptuoto akmeninio 
postamento, dvišlaičiais, pakraščiais smailė-
jančiais stogais. 

Viduriniais amžiais susiformavo savitas Kam-
bodžos architektūros stilius, kuris išliko 9–12 a. 
šventyklų kompleksuose. Kaip rašoma Visuo-
tinėje lietuvių enciklopedijoje, jiems būdinga 
stačiakampis planas, simetriškas pastatų iš-
dėstymas, erdvios terasos, link centro aukštė-
jantys statiniai, puošnus skulptūrinis dekoras. 
Susiklostė du šventyklų kompleksų tipai. Vadi-
namoji šventykla-kalnas (Bakongo ansamblis 
Roluose, Prasat Thomo ansamblis Koh Kere ir 
Angkoro kompleksas), statyta kaip Visatos mo-
delio centras. Pagrindinė šventykla dažniausiai 
buvo laiptuotos piramidės pavidalo, statyta ant 

kelių pakopų paaukštinimo, į ją vedė puošnūs 
laiptai. Kitos šventyklos arba jų grupės (Preah 
Ko Roluose, Bantei Srei Angkore) statytos ant 
žemės arba ant vienos pakopos platformos.

19 a. pabaigoje Kambodžos architektūrai įta-
kos turėjo Vakarų Europos kultūra. Pastatyta 
vakarietiško stiliaus pastatų (pvz. Karališkasis 
viešbutis, Nacionalinis muziejus, Budizmo ins-
titutas) su galerijomis, bokštais, dvišlaičiais 
smailėjančiais stogais. 20 a. projektuose buvo 
derinami vakarietiškos ir vietinės architektūros 
bruožai, o jo antrojoje pusėje pastatyta mo-
dernių funkcionalistinių pastatų (pvz. viešbučių 
kompleksas palei Mekongo upę).
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LANKYTINOS VIETOVĖS
Pnompenis – šalies sostinė ir didžiausias 
miestas, – įsikūręs pietinėje Kambodžoje, 
prie Mekongo ir Tonlesapo upių santakos. Šio 
miesto architektūroje išliko daug Prancūzijos 
protektorato laikotarpio buržuazinio koloni-
jinio stiliaus kvartalų. Senoji išlikusi istorinė 
architektūra – budistų šventyklų architektūra 
ir Kambodžos vadovų rūmai. Sostinė – vienas 
pagrindinių verslo centrų Mekongo slėnyje su 
gana gerai išvystyta transporto infrastruktūra 
– oro, geležinkelių, automagistralių. Tai didelis 
uostas, iš kurios per Mekongo deltą susisiekia-
ma su Pietų Kinijos jūra. 

Siem Reapas – vartai į Angkoro archeologinį 
parką, kuriame yra įspūdingi senovės khmerų 
civilizacijos griuvėsiai. Siem Reapo tarptautinis 
oro uostas kasmet priima milijonus turistų, ku-
rių traukos centras – 6 km į šiaurę nuo miesto 
esantis UNESCO pasaulinio kultūros paveldo 
objektas, pagrindinė Kambodžos turizmo vie-
ta – Angkoras. Angkoro ir kitos šventyklos yra 
pasaulinio paveldo objekto, kuris yra didžiau-
sias pasaulyje religinis kompleksas, dalis. Šis 
provincijos centras – tai didelė gyvenviečių, 
išsidėsčiusių prie Siem Reapo upės, sankaupa. 
Mieste vyrauja senieji kinų ir prancūzų archi-
tektūros stiliai, klesti amatai, šilko pramonė, 
o laukuose žaliuoja ryžių plantacijos, išvystyta 
žvejyba Tonlesapo ežere. 

Kampučijos lygumoje tyvuliuojantis 
Tonlesapas – didžiausias gėlavandenis eže-
ras visame Indokinijos pusiasalyje. Tonlesapo 
jungiasi su Mekongo upe. Dėl šio intako liūčių 
ir potvynių metu ežeras smarkiai ištvinsta. 
Dėl sezoniškumo ežero plotas ir gylis smarkiai 
kinta – sausuoju metų laiku plotas – 2 500–3 
000 km², gylis – 1–2 m, o musono metu plotas 
– 10 000–16 000 km², gylis siekia 10–14 metrų. Jo 
krantai žemi, pelkėti. Ežere gausu žuvų, čia vei-
siasi daug vandens paukščių. Tonlesapas pa-
skelbtas biosferos rezervatu. Ežero pakrantės 
tankiai gyvenamos. Ežerą supa būdingi pastatai 
ant polių – tai gausių vietos žvejų šeimų namai. 

Batambangas – antras pagal dydį Kambodžos 
miestas, populiarus tarp keliautojų dėl apylin-
kėse esančių senovinių šventyklų ir liūdnai pa-
garsėjusio bambuko geležinkelio. Batambangas 
– provincijos centras prie kelio, vedančio nuo 
sostinės Pnompenio iki Tailando. Tai pagrindinis 
šalies ryžių pramonės centras. 

Sihanukvilis – didžiausias Kambodžos paplūdi-
mių miestas pietinėje pakrantėje. Į Sihanukvilį 
turistus vilioja balto smėlio paplūdimiai, šiltas 
Tailando įlankos vanduo ir rami paplūdimio 
atmosfera. Provincijos sostinė yra giliavande-
nis uostamiestis. Jos salos ir paplūdimiai yra 
tarptautinis turistų traukos centras, o lankyto-
jų skaičius nuolat auga. Sihanukvilis skiriasi nuo 
kitų Kambodžos miestų centrų. Architektūrai 
ir gatvėms išdėstyti čia taikomos šiuolaikinės 
funkcionalumo koncepcijos. Miestas buvo įkur-
tas kaip tarptautiniai jūrų vartai, todėl vietos 
ekonomiką lemia giliavandenis uostas ir neto-
liese esantis naftos terminalas. Pnompenio– 
Sihanukvilio transporto koridorius – pagrindinis 
nacionalinis prekybos kelias, kuris sudaro apie 
75 proc. Kambodžos prekybos srauto.
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EKONOMIKA 
Turizmo pramonė yra antras pagal dydį valiu-
tos pajamų šaltinis Kambodžoje po tekstilės 
pramonės. Tarptautinių turistų skaičius šalyje 
viršija šešis milijonus per metus. 

Drabužių tekstilės pramonė – didžiausia Kam-
bodžos gamybos sektoriaus dalis, kuri sudaro 
80 proc. šalies pramonės eksporto. Kiti dideli 
ūkio sektoriai yra žuvininkystė, akvakultūra, 
šaldytų krevečių perdirbimas, maisto gamyba ir 
perdirbimas.

Žemės ūkis – Kambodžos ekonomikos pagrin-
das. Jis sukuria didžiąją dalį šalies BVP ir jame 
dirba beveik 80 proc. šalies darbo jėgos. Ryžiai 
– pagrindinė šio sektoriaus prekė. Kitos augi-
namos kultūros yra kukurūzai, manijokai, sal-
džiosios bulvės, žemės riešutai, sojų pupelės, 
sezamų sėklos ir kaučiukas. Pagrindinis komer-
cinis produktas yra guma, kuri yra viena svarbių 
eksporto prekių po ryžių ir vienas iš nedaugelio 
šalies užsienio valiutos šaltinių.

LIŪTYS IR RYŽIŲ LAUKAI 
Tipiškame Kambodžos kraštovaizdyje vyrauja 
mėlyna ir žalia spalvos – dangaus bei ryžių plan-
tacijų. Dėl savo geografijos ir atogrąžų klimato 
Kambodža yra žemės ūkio šalis, kurios pagrindi-
nė kultūra yra ryžiai. Dauguma iš 15 milijonų šaly-
je gyvenančių žmonių yra ūkininkai. Žmonės vis 
dar augina ryžius naudodami tradicinę įrangą ir 
metodus ir pasitiki lietumi, o ne sudėtingomis 
drėkinimo sistemomis. Jie ūkininkauja lietaus 
sezonu, todėl turi pakankamai vandens ryžiams 
auginti. Derliaus nuėmimo metu smaragdinių 
ryžių laukuose gausu darbininkų, kurie tempia 

krepšius, prikrautus ryžių ryšulių. Vaizdas atro-
do tarsi iš atviruko, o tūkstančiai turistų kasmet 
atvyksta pamatyti šio išlikusio gyvenimo būdo.

Kambodžos klimatas yra tropinis, oras šiltas 
arba karštas ištisus metus. Dominuoja kasmeti-
nis musono ciklas, kuris lemia drėgnąjį ir sausąjį 
sezonus. Didžiausia vidutinė temperatūra yra 
apie 30 °C, vidurkis – apie 24 °C. Tačiau maksimali 
temperatūra aukštesnė nei 32 °C yra įprasta ir 
prieš pat lietaus sezono pradžią gali pakilti iki 
daugiau nei 38 °C. Bendras metinis kritulių kiekis 
yra apie 2 200 milimetrų. Didžiausias jų kiekis 
iškrinta liepą, rugpjūtį ir rugsėjį. Santykinė oro 
drėgmė yra didelė ištisus metus ir paprastai 
viršija 90 proc., o sausuoju metų laiku dieną gali 
būti apie 50 procentų.

Sausasis sezonas Kambodžoje trunka nuo 
lapkričio iki gegužės, kai šalį užplūsta sausas 
oras. Karščiausi mėnesiai trunka nuo kovo iki 
gegužės. Per sausąjį sezoną Kambodžą už-
plūsta turistai. Drėgnasis sezonas Kambodžoje 
užtrunka nuo gegužės iki spalio, kai pietvakarių 
musonas atneša lietų iš vandenyno į Kambodžą. 
Rugsėjis yra drėgniausias mėnuo šioje šalyje. 
Tuo metu daugelį dienų reguliariai lyja. Tačiau 
apsilankyti Kambodžoje per lietaus sezoną gali 
būti puikus būdas pamatyti kaimo grožį ir iš-
vengti karščio. Viskas aplink sužaliuoja – ir ryžių 
laukai, ir laukinė augalija, ir kalnai.

Nuo gegužės iki lapkričio Kambodžos žmonės 
yra užimti laukuose – tai sezono darbų pradžia. 
Kol neprasideda kasdienės liūtys, ūkininkai su-
aria laukus ir išbarsto ryžių sėklas ant suartos 
žemės. Kiekvienas ūkininkas pasirenka geriau-

sią ryžių sėklų daiginimo būdą – ar palaistyti 
lauką prieš sėją, ar po jos, arba palikti lauką 
priklausomą nuo oro sąlygų. Sudygus sėkloms, 
ūkininkai stebi lauką ir prireikus lieja. 

Po trijų mėnesių ateis laikas ryžių derlių nuimti. 
Kambodžos ūkininkai ryžius pjauna tradiciniu 
būdu, be mašinų ir elektroninės įrangos. Dau-
guma ūkininkų naudoja pjautuvą, kaimynai ir 
šeimos organizuoja talkas, kad nuimtų visų ryžių 
laukus. Tik kai kurie turtingiausi ūkininkai ryžius 
pjauna kombainais. Bet Kambodžoje jų turi ne-
daug žmonių.

Per metus ūkininkai pasėja ir nuima du ryžių der-
lius. Pagrindinis – musoninis sezonas. Dėl stiprių 
liūčių ryžių ūgliai persodinami vasaros mėne-
siais. Pagrindinis derlius nuimamas po šešių 
mėnesių. Sausojo sezono derlius natūraliai yra 
ne toks gausus, tačiau užauga greičiau – per 
tris mėnesius nuo pasodinimo lapkritį iki der-
liaus nuėmimo sausio arba vasario mėnesiais. 

Ryžių plantacijos driekiasi visoje Kambodžoje, 
tačiau turtingiausios ryžių žemės yra Tonle 
Sapo baseino, Batambango, Kampong Čamo, 
Kampong Tumo, Kandalo, Svai Riengo ir Prey 
Vengo provincijose.
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VANDENS ŠALIS 
Keliaujant po Kambodžą, stebina upių gausa. 
Per šalį teka didžiausia Pietryčių Azijos upė Me-
kongas, kuriame slypi vieni didžiausių pasaulio 
gėlavandenių žuvų ištekliai. Į Mekongą suteka 
šimtai didesnių ar mažesnių upių, o į šias – tūks-
tančiai mažų upelių. 

Vienas iš autentiškiausių festivalių Kambodžo-
je, kasmet pritraukiančių kelis milijonus žmonių, 
žymi unikalų gamtos reiškinį: kai tarp Tonlesa-
po ežero ir Mekongo upės vandens prasideda 
atvirkštinis srautas. Daug mėnesių Tonlesapo 
ežero vanduo įteka į Mekongo upę. Tačiau pra-
sidėjus lietaus sezonui Mekongas pakyla ir jo 
tėkmės kryptis pasikeičia – upės vanduo kelis 
kartus padidina ežerą. Pasibaigus lietaus sezo-
nui, Mekongo upės vanduo nuslūgsta ir jo srovė 
vėl apsisuka. Šis reiškinys pažymimas šventė-
mis. Mekongo upės vandens festivalis „Bon Om 
Touk“ yra viena pagrindinių švenčių Kambodžo-
je. Žmonės susirenka į ją iš visos šalies.
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„BRIGHT SOLUTIONS“ – 
APŠVIETIME DERINAMAS 
GROŽIS IR FUNKCIONALUMAS

Kokie šviestuvai yra geriausi ir populiariausi? Pasak MB „Bright Solutions“, užsiimančios šviestuvų 
projektavimu, gamyba ir pardavimu, specialistų, populiariausių šviestuvų nėra. Yra tik populiarūs 
apšvietimo sprendimai arba dominuojantys stiliai. Pavyzdžiui, Lietuvoje žmonės renkasi nuo 
skandinaviškų iki minimalistinių ar modernios klasikos šviestuvų, tačiau kur kas svarbesniu akcentu 

tampa inovatyvūs apšvietimo sprendimai. 

MB „Bright Solutions“ – visai neseniai įkurta 
įmonė, tačiau jau skaičiuojanti daug svarbių 
įgyvendintų projektų bei patenkintų klientų, 
džiaugiasi galinti pasiūlyti išties išskirtinius ap-
švietimo sprendimus. 
„Esame jauni, tačiau labai aktyvūs, darbštūs, 
kūrybingi ir nuolat tobulėjantys. Domimės 
naujausiomis interjero dizaino tendencijomis, 
todėl galime pasiūlyti naujausius apšvietimo 
sprendimus, baldus ir interjero detales. Per 
pastaruosius veiklos metus įvykdėme daug in-
dividualių ir visuomeninių apšvietimo projektų“, 
– pasakoja įmonės direktorius Artur Petkevič. 

INTEGRUOTAS APŠVIETIMAS 
PARYŠKINA IŠSKIRTINĮ DIZAINĄ

Pasak A. Petkevič, funkcionalių ir akį traukiančių 
apšvietimo sprendimų pasiūla vis plečiasi – vis 
daugiau dėmesio kreipiama į integruotą ap-
švietimą. Apšvietimą patogu integruoti į baldus 
– paslėpti šviestuvus ar juostas. Apšvietimas 
interjere reikalingas, o į baldus integruotos 
šviestuvai leis kurti gražų, funkcionalų ir taupų 
apšvietimą. 
„Vienas iš pavyzdžių, kuris dabar yra ypač ma-
dingas, – kavos staliukas su integruotu apšvie-
timu. Priartėjus prie kavos staliuko, automa-
tiškai įsijungia šviesos ir jis yra labai skoningai 
apšviečiamas. Toks sprendimas labai dažnai 
naudojamas tiek išskirtiniuose biuruose, tiek 

INDIVIDUALŪS APŠVIETIMO SPRENDIMAI
Apšvietimo sprendimai suteikia daug galimybių 
ir laisvės. Jie puošia, keičia interjero detalę, su-
teikia charakterį ir individualumo. Įvairios švies-
tuvų juostos bei profiliai leidžia patiems kurti 
įvairių formų šviestuvus, juos interjere pritaikyti 
pagal individualius poreikius. MB „Bright Solu-
tions“ teigimu, dažnas namų interjero spren-
dimas – priglaistomos magnetinės šviestuvų 
sistemos. Šis sprendimas suteikia namams 
estetikos ir komforto. A. Petkevič atkreipia dė-
mesį, kad šiuo metu šviestuvai gaminami tik iš 
natūralių medžiagų – stiklo, cemento ar metalo. 
Be to, kiekviename individualiame name ar biu-
re labai svarbu sukurti visą apšvietimo sprendi-
mą – tai leistų atkreipti dėmesį į visas detales 
ir sukurti jaukų, energoefektyvų bei naujovišką 
apšvietimą.

individualiuose namuose, – pasakoja pašne-
kovas. Į šiuos staliukus integruota ir dar viena 
svarbi funkcija – belaidė mobiliojo telefono 
įkrovimo funkcija.“
Taip pat racionalu apšvietimą integruoti į 
prieškambario spintą, drabužinę, veidrodžius. 
Pavyzdžiui, veidrodžiai su integruotu apšvietimu 
ypač dažnas sprendimas viešbučiuose ar kito-
se viešose vietose. Pasirinkti spalvą, švietimo 
intensyvumą, nuotaiką ir kitas funkcijas galima 
nuotoliu, naudojantis išmaniuoju įrenginiu.
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