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TAI, DĖL KO VERTA DIRBTI IR TOBULĖTI  

KONTAKTAI:  Tel.: 861138333  |  El. p.: info@rejben.eu  |  www.rejben.lt | www.instagram.com/rejbenfurniture

REJBEN yra vienas didžiausių nestandartinių baldų gamintojų 
Lietuvoje. 

70 proc. gaminamos produkcijos eksportuojame į Latviją, Skandi-
navijos šalis, Didžiąją Britaniją ir kt.

Baldų gamybai naudojama laminuota medžio drožlių plokštė 
(LMDP) iš Vokietijos, Austrijos, Italijos, Čekijos, Lenkijos ir vidutinio 
tankio medžio plaušų plokštė (MDF), kurios dažomos matiniais ar 
blizgiais dažais, dengiama natūraliu medžio lukštu. Galima rinktis 
įvairią tekstūrą, o viena populiariausių – lakuotu paviršiumi deng-
ta mediena. Naudojamos ir kitos medžiagos – dažytas stiklas, vei-
drodžiai, aliuminis, įvairios dekoratyvinės detalės bei gerai žino-
mų gamintojų furnitūra – „Blum“ (Austrija), „Hettich“ (Vokietija), 
„Hafele“ (Vokietija). Be išvardintų medžiagų baldams naudojame 
ir kitas, pagal poreikius pritaikytas, aukštos kokybės medžiagas.

Individualiai suprojektuojame ir gaminame spintas, virtuvės, vo-
nios ir kitus baldus, įvertinę patalpų matmenis, finansines galimy-
bes ir pageidaujamą stilių – nuo klasikinių iki modernių baldų, 
nuo ekonominių iki sudėtingų, unikalių gaminių. 
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Pasaulis alksta grožio. Lygiai prieš du šimtmečius gimęs 
Fiodoras Dostojevskis klausė, koks grožis išgelbės pasaulį? 
Kiekviena karta tiki, kad būtent ji rado teisingą atsakymą 
į šį klausimą. Tikime ir mes. Mūsų gyvenimo aplinkoje vis 
svarbesnis tampa natūralus, kuklus, prigimtinis gamtos 
grožis.

Pasaulį užkariauja minimalizmas, kuris interjere įtvirtino 
santūrų grožį, aiškias ir griežtas linijas, natūralias pastelines 
spalvas. Tačiau toliau siekiant tobulybės griežtos formos 
tampa švelnesnės, atsiranda platesnė spalvų gama. Jau 
svarstoma, ar tokiame interjere įmanoma sutalpinti dau-
gybę šiuolaikinių technologijų ir inovacijų. Galbūt minima-
lizmas tikrai neatitinka šiuolaikinio žmogaus poreikių. Tad 
kokie pokyčiai laukia? Ką atneš kiti metai? O kitas dešim-
tmetis? Ar bus ištrinta riba tarp klasikinio minimalizmo ir 
modernumo ir kokio grožio ieškoti nueisime toliau? Apie 
unikalų gyvenimo stilių – minimalizmą interjere, kurio epi-
centre mažiau virsta daugiau, STRUCTUM konferencijoje 
kalba profesionalai. 

Amžinos tobulo grožio paieškos puoselėja kiekvieno in-
divido ir visos žmonijos gerą skonį, kuris moko pasirink-
ti tai, kas turi vertę gyvenime, ir branginti kitus bei visą 
pasaulį. Nors tobulybė nepasiekiama, pasaulis nenustoja 
kasdien ieškoti būdų, kaip kovosime su klimato kaita ir su-
sirūpinimo keliančiu atšilimu, kurio poveikis jaučiamas jau 
kasdien. COP26 susitarimas braižo naujus kelio kontūrus. 
Tikrai ateis laikas, kai žmonija ras kelią į saugią ateitį. „Vis-
kam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po 
dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti; laikas sodinti ir laikas 
rauti, kas pasodinta“ (Mokytojo knyga). 

Ar nevėluojame priimti sprendimus dėl savo gyvenimo 
dabar, ar esame linkę atidėlioti? „Tiesą sakant, tik nedau-
gelis gyvena šiandien, dauguma rengiasi gyventi vėliau.“ 
(Jonathanas Swiftas)
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„LEDINĖ GYVATĖ“ KVIEČIA Į 
HARBINO KULTŪROS SALĄ

Gracingai vingrus lyg gyvatė Harbino miesto Kultūros saloje Šiaurės Kinijoje stovi operos teatro 
pastatas. Studija „MAD Architects“ sukūrė Harbino operos teatro, kultūros centro ir Sungario upės 
pakrantės sutvarkymo projektą. 

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Harbinas įsikūręs prie galingos Sungario upės. Tai Heilongdziango provincijos sostinė, didelis uostas ir geležinkelio mazgas bei 
pagrindinis regiono verslo, pramonės ir transporto centras, kuriame yra 3,23 mln. gyventojų. 

Pelkėtos upės pakrantės šlapžemėse, vandens apsuptoje Kultūros saloje, pastatytas Harbino operos teatras, įkvėptas laukinės 
šiaurės miesto gamtos, atspindi šalto klimato jėgą ir dvasią. Atrodo, lyg vėjo ir vandens išraižytas pastatas yra vietinės gamtos 
kūrinys, kuris susilieja su landšaftu. Jam būdinga vietinės meno ir kultūros tapatybė. 
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Tiesą sakant, nė viena šio statinio dalis neprimena tradicinio pastato. 
Jis atrodo lyg milžiniškos pelkės viduryje ant žolės susiraičiusi didžiulė 
žvynais blizganti ledinė gyvatė. Tarsi tai viena iš mistinių ledo skulptūrų, 
sukurtų kasmet rengiamame Harbino tarptautiniame ledo ir sniego 
skulptūrų festivalyje.
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Architektūrinė teatro forma atkartoja vingiuotą pakrantę ir apylinkių kraštovaizdį. Banguotas fasadas sukurtas iš lygių baltų aliuminio plokščių, aštrios briaunos ir 
glotnūs paviršiai kuria poetišką, netikėtą formą. Perėjus tiltą į Harbino kultūros salą, lankytoją pasitinka prieš akis banguojanti architektūrinio kūrinio masė, apgaubianti 
didelę viešąją aikštę. 

Žiemos mėnesiais pastato vaizdas beveik pradingsta, susiliejęs su snieguota aplinka.
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Įėję į didįjį teatro pastato vestibiulį lankytojai staiga 
atsiduria tarsi atviroje pakrantėje, nes aukštos, 
permatomos stiklinės sienos, supančios didįjį vestibiulį, 
vizualiai panaikina vidaus erdvės ribas ir jis tarsi atsiveria 
į aikštę, o lankytojus užlieja natūralios šviesos gausa. 
Centrinę didžiojo vestibiulio erdvę iš viršaus dengia 
stiklinė siena, pereinanti į stogą, lyg krištolinio stiklo 
užuolaida, kurią laiko lengva konstrukcija. Jos paviršius 
briaunotas, nes sudarytas iš smulkių stiklinių piramidžių 
primena banguojantį sniego ir ledo lauką.

Didžiojo teatro erdvė šiuose Sniego karalienės rūmuose 
kviečia vidun šiltu interjeru, kurio apdailai naudota 
sodri medienos spalva ir jos faktūra. Teatro struktūra 
primena didžiulį medienos luitą, įšalusį lede, ir jame 
tarsi išskaptuotos žiūrovų salės erdvės ir balkonai. Iš 
Mandžiūrijos pelenų pagamintos medinės sienos 
švelniai apgaubia pagrindinę sceną ir teatro kėdes. Nuo 
avanscenos iki balkonų galerijų didžiojo teatro sienų 
apdailai panaudotos natūralios medžiagos ir erdvinė 
konfigūracija užtikrina pasaulinio lygio klasikai tinkamą 
akustiką. 

Antrajame, mažesniame teatre interjerą su eksterjeru 
sklandžiai jungia didelis panoraminis langas už 
pagrindinės scenos. Ši garso nepraleidžiančio stiklo 
siena suteikia natūraliai vaizdingą foną pasirodymams 
ir suaktyvina sceną kaip lauko aplinkos pratęsimą, 
įkvepiančią kūrybos galimybes.

Didžiajame teatre telpa daugiau nei 1 600 lankytojų, 
mažesnėje jo salėje – 400 žiūrovų.

Harbino operos teatras atviras visuomenei. Čia lankosi 
ne tik spektaklių mėgėjai, bet ir plačioji visuomenė, 
kurią vilioja tyrinėti neįprasto pastato formas, fasadą, 
pelkę išraižiusius takus. Pastato viršūnėje lankytojai 
atranda atvirą apžvalgos aikštelę, iš kurios gali matyti 
panoraminius Harbino miesto ir aplinkinių pelkių 
vaizdus. 

Pralenkdamas sudėtingą operos teatro tipologiją, MAD 
išreiškia architektūrą, įkvėptą gamtos ir prisotintą vietos 
tapatybės, kultūros ir meno. Harbino operos teatras 
didina emocinį visuomenės ryšį su aplinka, architektūra 
tampa teatrališka tiek dėl sukurtų formų ir erdvių, tiek 
kraštovaizdžio kontekste.
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Architektas G. Natkevičius apie šiuolaikinę 
architektūrą ir besikeičiantį Kauno veidą
Ką apie šiuolaikinę architektūrą mano šiuo metu daugeliui puikiai žinomas naujosios žvaigždės „Kaunoramos“, Kauno oro 
uosto, daugybės verslo centrų ir gyvenamųjų namų projektų vienas iš autorių Gintautas Natkevičius, objektus projektavęs 
kartu su kolegomis Adomu Rimšeliu ir Egle Savodnikaite? Architektas tikina, kad architektūroje galime įžvelgti dvi 
tendencijas, ir atskleidžia, ką reiškia šiandienos realybė – tvarieji pastatai. 

Ir didelis, ir mažas miestas yra gyvas organizmas, o bėgant 
laikui jis nesustabdomai keičiasi. Tad neišvengiamai iškils 
aktualus klausimas jau susiformavusioje ir tam tikrus 
bruožus įgavusioje aplinkoje naujo daikto atsiradimas, kad 
ir koks jis ir kaip turėtų būti darniai integruotas aplinkoje. 
Natūraliai iškyla ir kitas kausimas, o kas vyksta su šiuolaikine 
architektūra? 
„Nors į šį klausimą galime pažvelgti labai filosofiškai, 
pasistengsiu atsakyti labai trumpai. Šiuolaikinėje 
architektūroje galime įžvelgti dvi ryškias tendencijas. 
Architektūra tapo labai pasaulietiška – idėjų apsikeitimas 
vyksta itin sparčiai ir idėjos, kurios yra realizuojamos 
užsienyje, akimirksniu pasirodo ir pas mus. Manau, kad ir 
mūsų idėjos yra perimamos kitur. Statytojai ir rangovai 
pradėjo naudoti visas įmanomas priemones – šiuolaikines 
modernias technologijas, – pasakoja architektas G. 
Natkevičius. – Lietuvoje dalis architektūros, kurią kūrė 
profesionalūs architektai, yra itin aukšto lygio. Bet kartu 
yra labai daug nekokybiškos ir neįdomios architektūros, 
pavyzdžiui, visų didžiųjų miestų priemiesčiai. Norėtųsi, kad 
„gerosios“ architektūros daugėtų, o tos „stichiškos“ būtų kuo 
mažiau.“
Tačiau kokia kitos tendencijos – tvariųjų pastatų šiandiena 
ir perspektyva mūsų šalyje? Galime išgirsti, kad pasaulyje 
jų sparčiai daugėja. „Manau, kad sąvoka „tvarus“ tėra 
madingas priežodis. Laikotarpis toks, kad visi jį vartoja, tačiau 
ne visi žino ir susimąsto ir iš tikrųjų nežino, ką jis reiškia. Ką jis 
reiškia architektūroje, aš irgi nežinau“, – sako G. Natkevičius. 

KAUNE ATSIRANDA IŠSKIRTINĖS ARCHITEKTŪROS 
OBJEKTŲ
Priešingai nei Vilniuje, iki šiol Kauno mieste modernių 
architektūrinių sprendimų yra mažiau. G. Natkevičius teigia, kad 
toks reiškinys yra visiškai natūralus. „Manau, kad viskas priklauso 
nuo rinkos, nes sostinėje poreikis visuomet buvo didesnis ir 

MIESTO PANORAMA IR MODERNŪS SPRENDIMAI
Pasak architekto, naujojo projekto vieta pasirinkta neatsitiktinai. 
„Kaune yra kelios vietos, kuriose galima statyti aukštybinius 
pastatus, Žemieji Šančiai – būtent viena jų“, – teigia G. 
Natkevičius. Daugiaaukštės statybos gyvenamieji pastatai 
Kaune yra neįprastas reiškinys, o „Kaunorama“ apskritai tampa 
pirmuoju tokio tipo projektu. Pastatai gyventojams leis mėgautis 
panorama – pro langus bus matoma Kauno panorama, 
Nemuno slėnis, jo šlaitai ir pakrantė. 
„Šiame projekte panaudoti sprendimai – funkcijos ir estetikos 
simbiozė. Visi trys pastatai yra X formos, kiekvienas butas yra vis 
kitoje X kraštinėje. Kadangi miesto panorama čia labai svarbi, 
kiekviena atšaka turi tris skirtingus vaizdus. X forma leido sukurti 
netradicinę gyvenamojo namo architektūrą“, – apie išskirtinius 
sprendimus pasakoja architektas. 
Šiuolaikinei architektūrai keliamas išties svarbus uždavinys 
– gerbti jau paveldėtą miesto peizažą. Tad į natūraliai kylantį 
klausimą, ar naujieji pastatai harmoningai įsilies į „tarpukarišką“ 
Kauno kraštovaizdį, architektas atsako teigiamai. „Manau, kad 
nauda abipusė – tiek gyventojai galės džiaugtis puikiais Kauno 
vaizdais, tiek miesto kraštovaizdis įgaus tam tikrą požymį, 
aukštus pastatus, kurie kaip bažnyčių bokštai suteiks miestui 
išskirtinumo“, – sako G. Natkevičius. 

jaučiamas atsiperkamumas, tad kiekvienas ir investuoja čia. Juk 
verslo centro statybos kainuos tiek pat, kad ir kuriame mieste 
statytum – Radviliškyje ar Vilniuje“, – pabrėžia architektas. 
Šiemet Kaune, A. Juozapavičiaus prospekto pradžioje, pradėjo 
kilti naujasis architekto G. Natkevičiaus ir kolegų projektuotas 
kūrinys – trijų pastatų kompleksas „Kaunorama“. „Tai yra pirmieji 
šiuolaikinio dizaino aukštybiniai gyvenamieji pastatai Kauno 
mieste, turintys po 16 aukštų. Jie išsiskiria savo architektūriniais 
sprendimais – modernumu ir daugiaaukšte statyba. Daugiau 
Kauno mieste kol kas nėra tokio aukštingumo gyvenamųjų 
pastatų“, – sako architektas.



www.riccohome.lt

+370 640 66261

info@riccobaldai.lt

Vytenio g. 14, Vilnius
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INTERJERO TENDENCIJOS: 
GRĮŽTAME Į GAMTOS GLĖBĮ
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Šiemet į vidaus erdves įsiliejo gamta, kurios išsiilgome, užsisėdėję karantine. Interjerui dekoruoti 
dominavo šilti rudi ir pilki žemės atspalviai, apmušaluose, be geometrinių ornamentų ir abstrakčių 
formų, – gamtos vaizdai, žmonių ir gyvūnų figūros, dekoro elementai buvo pagaminti iš natūralių 
medžiagų ar jų imitacijų. O kokios interjero dizaino kryptys mūsų laukia kitąmet?

Giedrė Linden 
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JOS DIDENYBĖ – ŽALIA!

Dizaino ekspertai žada, kad kitąmet, kaip ir šiemet, spalvų 
paletė išliks neutrali. Dominuos žemės spalvos, taip pat 
subtilūs pilkos, baltos ar dramblio kaulo atspalviai. Viena 
svarbiausių kitų metų krypčių bus natūralumas, nes dėl 
pandemijos didesnę laiko dalį praleidžiant patalpose 
ryškios spalvos gali pradėti erzinti.

2022 metais madingos spalvos – pradedant eukaliptų 
ir alyvuogių žalumu ir baigiant rusvo molio atspalviu – 
atspindės mūsų poreikį būti arčiau gamtos. Prognozuojama, 
kad į madą sugrįš tamsesnės medienos spalvos.

Viena spalva 2022 metais bus matoma visur. Tai – žalia. 
Vyraus įvairūs žalios atspalviai, ypač šalavijų žalia, atrodanti 
natūraliai, mažinanti stresą, atgaivinanti, siejama su augimu 
ir gamta. Taigi norint sukurti subtilią, bet dramatišką 
atmosferą žalia bus svarbiausias akcentas.

Galite naudoti visus žalios atspalvius: pastelinius ar 
tamsintus, alyvuogių ar tamsius. Jie derės visur: pradedant 
baldų sienelėmis ir baigiant dekoro detalėmis ar augalais. 
Žalia galės tapti ir pagrindine patalpų spalva.
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HARMONIJOJE SU GAMTA

Viena iš pagrindinių krypčių 2022 metais išliks harmonija su gamta: vidaus ir išorės sujungimas bus matomas visur: tiek 
komercinėse, tiek ir gyvenamosiose patalpose. Bus madinga užsiimti daržininkyste ant stogo, auginti žoleles, daržoves 
namuose ar tiesiog apsupti savo aplinką vazoniniais augalais.

Augalai patalpose ne tik padės išvalyti orą. Augantys ir žydintys augalai teikia džiaugsmo akims, gerina nuotaiką.
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TVARIOS, EKOLOGIŠKOS MEDŽIAGOS

Norintiesiems neatsilikti nuo tendencijų siūloma apsupti 
savo aplinką natūraliomis medžiagomis ir tekstūromis tiek 
renkantis baldus, tiek ir dekoro detales.

Tokios medžiagos kaip linas ir medvilnė, molis ir plytos, 
velvetas ir keramika padės sukurti raminančią, organišką 
aplinką namuose. Taip pat renkantis baldus ar dekoruojant 
namus siūloma atkreipti dėmesį į tokias medžiagas kaip 
akmuo, stiklinis oniksas, marmuras, granitas ir lengva 
mediena. Galima išbandyti įvairius variantus: nuo medžio 
plokščių ant sienos, jas derinant su natūraliomis akmens 
grindimis, iki lininių lovatiesių, kurios stilingai atrodys visais 
metų laikais.
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RANKDARBIAI

Koncepcija įsigyti geros kokybės daiktus, ilgaamžius daiktus, 
tokius kaip linas, rankų darbo keramika, dabar kaip niekada 
stipri. Lininės staltiesės bet kokiam stalui suteikia prabangos, 
be to, yra draugiškos gamtai: jos gali būti dažnai skalbiamos 
ir vėl naudojamos.
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EKSTREMALUS MINIMALIZMAS

Nors kai kurios tendencijos, vyraujančios šiemet išliks ir kitąmet, kai kas vis dėlto kardinaliai keisis. Šiemet buvo madingi maksimalistiniai interjerai, 
kuriuose dera spaudiniai, ryškios spalvos, viliojančios medžiagos, puošiančios visus namus, o kitais metais jis turėtų užleisti vietą minimalizmui.

Minimalizmas – tai ne tik minimalus kasdienių daiktų naudojimas, bet ir minimalus dekoras, minimalus apstatymas baldais. Siūloma leisti kambariui 
kvėpuoti, išlaisvinant erdvę.

Kitas šios temos svarbus aspektas – išryškinti patalpų paskirtį, kasdienius poreikius ir užduočių vykdymą. Pandemijos metu žmonės atsikrato senų ir 
funkciškai nenaudingų daiktų, taip pat dekoro detalių.
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LANKSČIOS IR PERKURIAMOS ERDVĖS

Praeityje erdvės buvo kuriamos specifiniam tikslui: poilsiui, valgymui, susitikimams ir pan. Dabar žmonės nori kuo daugiau gauti iš turimos erdvės. 
Ypač tai aktualu tiems, kurie gyvena mažesnėse erdvėse. Tad populiarėja baldai, kuriuos galima lengvai transformuoti, taip, pavyzdžiui, svetainę pagal 
poreikį paverčiant valgomuoju ar darbo kambariu. Taip pat populiarūs baldai ant ratukų, kuriais patogu keisti erdvės paskirtį.

Tokios įvairiapusiškos lengvai perkuriamos erdvės išliks madingos ir 2022 metais.
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RAŠTAI

Šiemet visur – nuo svetainės iki miegamojo ar susitikimų 
erdvės – sienas buvo madinga puošti stambaus rašto 
tapetais, vertinamais kaip mus supančio meno rūšys. 2022 
metais sienos ir toliau bus naudojamos kaip kūrybinės raiškos 
priemonė interjeruose. Nesvarbu, ar tai būtų ryškūs tapetai, ar 
specialiai parinktos geometrinės plokštės, sienos taps stipriu 
akcentu interjere.

Atspindint mūsų poreikį, kad gyvenimas sugrįžtų į įprastą 
vagą, 2022 metų dizaino kryptis bus geometrija ir simetrija. 
Madingomis išliks ir kreivės bei užapvalinti kampai. Tai 
padės sukurti patogią ir neįpareigojančią aplinką namuose. 
Šios organiškos ir patrauklios formos pakeis kampuotas ir 
tiesias linijas, kurios anksčiau buvo svarbiausios interjero 
sudedamosios dalys.



Automatinė UŽUOLAIDŲ SISTEMA 
su belaidžiu varikliu

Užuolaidos skirtos ne tik jūsų namų interjerui dekoruo-
ti. Pagrindinis jų tikslas – reguliuoti natūralios šviesos 
kiekį būste. Tinkamai subalansuotas į patalpą paten-
kantis saulės šviesos srautas gali ne tik sukurti malonią 
aplinką, bet ir sumažinti šildymo bei oro kondicionavi-
mo išlaidas. Automatizuotos užuolaidos puikiai susido-
roja su šiomis užduotimis. 

Dažna problema, kad apdailos darbai patalpose jau 
yra baigti, o elektros kabelis užuolaidų karnizui nebuvo 
numatytas. Tokiu atveju yra išeitis – moderni belaidė, 
baterijomis varoma užuolaidų sistema. 
Turėdami automatizuotą, įkraunama baterija varomą 
užuolaidų sistemą galėsite mėgautis komfortu savo 
namuose. Tai – patogus ir patikimas aukštųjų techno-
logijų sprendimas, padarysiantis jūsų gyvenimą kiek 
įmanoma patogesnį. 
Verta paminėti, kad belaidžiu būdu galite automati-
zuoti ne tik klasikines dienines, naktines ar šviesai ne-
pralaidžias užuolaidas, bet ir romanetes bei plisuotas 
žaliuzes. Iš esmės skiriasi tik baterijos padėtis variklio 
atžvilgiu (išdėstymas išorėje šalia bėgelio arba paties 
variklio vamzdžio viduje). 

Galimi įvairūs valdymo būdai:

belaidis sieninis jungiklis naudojamas stacionariam auto-
matizuotų užuolaidų valdymui. Tai elementarus valdymo bū-
das su dviem mygtukais (aukštyn ir žemyn). Sieninis jungiklis 
paprastai montuojamas prie lovos, stalo arba durų. Galite 
pasirinkti labiausiai jūsų interjerui tinkantį sieninio jungiklio 
rėmelio dizainą. 
Nuotolinio valdymo pultelis naudojamas valdyti vienai 
užuolaidai arba užuolaidų grupei. Juo taip pat galite valdyti 
ir kitus automatizuotus įrenginius savo namuose (žaliuzes, 
markizes ir kt.). Siūlome pasirinkimą iš 4 spalvų nuotolinio 
valdymo pultelių.
Valdymas per išmaniąją programėlę – naudojamas auto-
matinei įrangai valdyti iš bet kurio pasaulio kampelio, kur 
yra interneto ryšys. Tam jums reikės „TaHoma Switch“ įren-
ginio, kuris leis valdyti iki 300 jūsų automatizuotų įrenginių 
per atstumą, naudojantis programėle telefone, planšetėje 
arba balso komanda. Programėle galite valdyti apšvietimą, 
užuolaidas ir žaliuzes, kiemo vartus, muzikos įrenginius ir 
daug daugiau. 

Autonominis veikimas
Baterija varomoms 
užuolaidoms nereikia 
jokių elektros laidų, o tai 
yra didelis privalumas 
tais atvejais, kai 
automatizacijos prireikia 
jau pasibaigus apdailos 
darbams. 

variklio;
tam pritaikyto užuolaidų bėgelio;
valdiklio: sieninio jungiklio, nuotolinio valdymo pultelio arba 
išmaniųjų namų sistemos.
Automatinio užuolaidų bėgelio montavimas niekuo nesiski-
ria nuo įprasto bėgelio montavimo. 

Estetika
Stilingas ir minimalistinis 
variklio dizainas, 
diskretiškai įsiliejantis į 
interjerą.

Patogumas ir saugumas
Įvairūs užuolaidų valdymo 
variantai būnant namuose 
ir jums išvykus. Belaidė 
automatinė užuolaidų 
sistema nekelia pavojaus 
vaikams ir augintiniams. 

Ypač tylus veikimas
Sklandžiai ir tyliai 
atitraukite ir užtraukite 
užuolaidas netrikdydami 
ramios namų atmosferos.

Ilgas baterijos veikimo 
laikas
Priklausomai nuo 
užuolaidų bėgelio 
konstrukcijos, pasirinkto 
audinio ir variklio tipo, 
vieno baterijos įkrovimo 
gali pakakti nuo 6 iki 12 
mėnesių. 
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Greitas baterijos 
įkrovimas
Baterija visiškai 
įkraunama per 2–6 
valandas (priklausomai 
nuo variklio tipo).

Automatinių užuolaidų su baterija privalumai

Kad užuolaidos galėtų būti valdomos 
automatiškai, jums reikės:

Kaip galite valdyti automatinę 
užuolaidų sistemą?





APŠVIETIMO SRITIES ATEITIS – VALDYMO INOVACIJOS
Didžiausiame Šiaurės Europoje išparduotuvių prekybos centre „Vilnius Outlet“ įgyvendintas išskirtinis 0,5 mln. vertės apšvietimo projektas. 
Čia sumontuota daugiau nei 4,5 tūkst. vnt. LED šviestuvų, atitinkančių A++ energinę klasę. Manoma, kad tai vienas efektyviausių apšvietimo 
sprendimų Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriuje.

Prekybos centro „Vilnius Outlet“ apšvietimu pasirūpinusios UAB 
,,Apšvietimo sprendimai“ („Diled“) projektų vadovas Darius 
Šeinauskas sako, kad užduotis buvo ne iš lengvųjų, o jos įgyvendinimas 
užtruko ilgiau nei metus. Reikėjo suprojektuoti apšvietimo sistemą 
taip, kad visas prekybos centras būtų apšviestas tolygiai ir atitiktų 
keliamus HN normų reikalavimus, suderinti šviestuvų dizainą su 
interjeru, neviršyti užsakovo numatyto biudžeto ir viską pristatyti 
laikantis terminų. 
Šiam projektui buvo tiekiami visi šviestuvai: nuo individualiai 
gaminamų trijų metrų aukščio toršerų, pakabinamų sistemų iki 
evakuacinių šviestuvų ženklų ir avarinio apšvietimo. Įrengta daugiau 
nei 4 250 šviestuvų, o avarinių šviestuvų skaičius – daugiau nei 570. 
Šynolaidžio buvo panaudota daugiau nei 2 000 metrų. 
Produkciją tiekė 12 gamintojų, o visiems parinktiems produktams 
suteikta penkerių metų garantija. Pateikti šviestuvai turi spalvų 
atkūrimo indeksą CRI>90, kuris leidžia geriau atkurti šviesą ir jos 
spalvas prekybos centre. Šviestuvų efektyvumas siekia nuo iki 160 
lm/W.
Vienas iš neįprastų sprendimų buvo pagaminti trijų metrų aukščio 
toršerą, kurio viršus būtų trikampio formos. Reikėjo sugalvoti ir rasti 
sprendinį, kaip išpildyti architekto norą turėti pakabinamą sistemą 

su akcentiniais šviestuvais, kurie būtų plataus kampo ir pakabinama 
sistema atkurtų stačiakampių formą. Vienas didžiausių įveiktų 
iššūkių – į bendrą tinklą sujungti didžiulį šviestuvų skaičių ir suderinti 
dvylikos gamintojų dizaino, spalvų, formų, technologinių specifikacijų 
ypatybes. 
Kitas iššūkis – įdiegti apšvietimo valdymo sistemą, leidžiančią 
patogiai valdyti visą pastato apšvietimą ir koreguoti visus įmanomus 
jo scenarijus iš vieno taško. Kaip teigė pašnekovas, tvarūs LED 
šviestuvai integruojami bet kokio dydžio objektuose, o apšvietimo 
srities ateitis – jo valdymo inovacijos. Šviestuvai turi automatiškai 
reaguoti į žmogaus įpročius, dienos šviesą ir kitus veiksnius.
,,Tokio dydžio projekto valdymas pareikalavo nemažai jėgų – 
pradedant nuo projektavimo darbų, atliktų projekto pakeitimų iki 
bendravimo su gamintojais, kad visa produkcija atvyktų sutartu 
laiku. Šis objektas – didžiausias mūsų įmonės kada nors projektuotas 
ir įgyvendintas projektas, prie jo dirbo 6 „Diled“ komandos nariai, o 
sėkmingai jį įgyvendinti prireikė išskirtinio atsakingumo ir dėmesio 
viso projekto metu“, – teigė D. Šeinauskas. Pasak jo, šis objektas – 
puikus pavyzdys, parodęs, kad dirbant su profesionalia, atsakinga ir 
energinga komanda, galima pasiekti įspūdingų rezultatų.



PREKYBOS CENTRE ,,VILNIUS OUTLET“ ĮRENGTOS 
ŠIUOLAIKIŠKOS KOJŲ VALYMO SISTEMOS
Pastebima tendencija, kad architektai, projektuodami ir statydami 
didesnius objektus, vis daugiau dėmesio skiria siekiui apsaugoti 
esamus paviršius patalpų viduje. Ir ne be reikalo – suprojektavus 
tinkamą skaičių kojų valymo sistemų ženkliai sumažinamas purvo 
patekimas į patalpas, o patalpoms valyti ir prižiūrėti reikalingi kur 
kas mažesni energijos resursai, ženkliai sumažinamas chemijos 
priemonių naudojimas ir poveikis aplinkai.
Prekybos centrui „Vilnius Outlet“ UAB „Ostas“ parinko itin didelio 
intensyvumo zonoms skirtas kojų valymo sistemas, tinkančias 
Lietuvos klimatui. Bendrovė tiekė vieno garsiausių ir pažangiausių 
Europoje gamintojų „Geggus GmbH“ (Vokietija) kojų valymo 
sistemas. Objekte panaudoti „Geggus Top Clean Trend“ serijos kojų 
valymo kilimai. Šios serijos gaminiai pasižymi dideliu atsparumu ir 
ilgaamžiškumu. Įvairių gamintojų kojų valymo sistemos iš pirmo 
žvilgsnio yra labai panašios, tačiau pasirinkta serija turi nemažai 
išskirtinių savybių, pavyzdžiui, naudojamas lynas ir visos tvirtinimo 
detalės yra pagamintos iš nerūdijančiojo plieno. Projekte panaudota 
apie 222 m² kojų valymo sistemų.

,,Didžiausias iššūkis buvo per trumpą laiką įgyvendinti architektų ir 
rangovų pateiktas užduotis. Dėl žaliavų brangimo ir tiekimo vėlavimo 
teko nuolat komunikuoti su gamintoju, kad galėtume laiku įvykdyti 
projektą“, – pasakoja bendrovės direktorius Rytis Jurkėnas. 
UAB „Ostas“ – daugiametės patirties turinti įmonė, siūlanti grindų 
dangos įrengimą ir priežiūrą. Parduoda ir įrengia PVC dangas, LVT, 
natūralų linoleumą, kilimines dangas, specialios paskirties dangas, 
taip pat parketlentes. Bendrovės specialistai nuolat siekia tobulėti, 
atnaujinti prekių asortimentą tam, kad klientai gautų tik profesionalias 
konsultacijas ir turėtų platų grindų dangų pasirinkimą. Komanda yra 
sukaupusi daugiametės patirties prekybos srityje, joje dirba patyrę 
grindų dangų specialistai, todėl pirkėjas gali būti tikras, kad gaus 
profesionalią konsultaciją, o įsigyta grindų danga atitiks lūkesčius. 
„Sugrįžtantys klientai – geriausias paslaugų kokybės įrodymas“, – 
įsitikinęs R. Jurkėnas. 



Naturalūs stabilizuoti 
augalai papuoš aplinką ilgam

+37062612201 | sales@gajadecor.com | www.gajadecor.lt
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Pristatomas meno mokyklos konceptas, kur galėtų praktikuotis ne 
tik mokiniai, bet ir skirtingos 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 jungtį tarp 
gamtos ir architektūros. Pastato idėja siejasi su šiuolaikiniu menu 
– pasirinkti objektai yra ryškūs, grynų spalvų su skirtingais raštais. 

Mokykloje yra skirtingų paskirčių klasės – praktinės ir teorinės, tačiau 
jas galima reorganizuoti 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 universali – joje vyksta 
koncertai, o esant poreikiui suolo amfiteatras demontuojamas 
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ir salėje vyksta didelių grupių mokymai arba egzaminai. Laisvesnis mokyklos 
organizavimas neapriboja žmonių laisvės, suteikia jiems daugiau galimybių ir 
palaiko norą mokytis.



JUNG. Interjero projektui pasirinkti JUNG LS 990 CORBUSIER 
jungikliai, kurių spalvų gama puikiai dera prie meno mokyklos 
idėjos.

TARKETT. Visos grindų dangos projekte yra vinilinės TARKETT 
gamintojo. Šis sprendimas padeda palaikyti švarą pastate, lengvai 
nuplauti dažų arba pigmento dėmes.

SCALAMID. SKALAMID OLIVE ir OLD OAK BEIGE fasadų dekorai 
pabrėžia pastato jungtį su gamta.

ISKU. Modernaus dizaino ergonomiški baldai padeda mokymosi 
procesui, todėl klasėms pasirinktos reguliuojamo aukščio kėdės 
ISKU PISA ir patogūs stalai ISKU PRIMA su daiktų susidėjimo 
funkcija. Holo zonai pasirinkti minimalistinio dizaino staliukai ISKU 
MY FLOW ir pufai ISKU AMPHI.

GROHE. Pastato virštinkinė ir potinkinė santechnika pasirinkta 
GROHE gamintojo žinant idealią produktų kokybę bei 
ilgaamžiškumą. Daugiausia objektų yra iš ESSENCE serijos.

CORIAN. Recepcijos stalviršiai, holo suolas ir visų patalpų 
praustuvai yra pagaminti iš „Corian„ lieto akmens. Medžiagos 
savybės padeda palaikyti tobulą švarą ir pagaminti objektą pagal 
reikalingą dydį. Projektui pasirinkta CORIAN DESIGNER „white“ 
spalva. 

BRASTA GLASS. Stiklinė pertvara GERDA dušo zonoje bei LTT 
KOMPACT sanitarinių mazgų zonoje pabrėžia modernų patalpų 
dizainą.

BMK. Klasėje montuojami interaktyvūs ekranai AVITEK SCREEN 6 
CONNECT 98, dėl kurių dėstytojai gali rodyti mokymosi procesui 
reikalingus vaizdo įrašus.

PURSO. Elegantišką ritmą pastato fasadui duoda PURSO LK75 
langų sistema. Varstomi segmentai suteikia greitą patekimą iš 
klasių į terasą. Ši langų sistema pasižymi atsparumu, kas pagerina 
pastato būklę. 

BIOWNLIGHT. Dėstytojų darbo stalams apšviesti pasirinkta išmani 
LED technologija SKYLIGHTER SL-B6-2765-1-S. Šviestuvas padeda 
matyti natūralias spalvas uždarose patalpose, kas yra aktualu 
meno mokyklai.

TOP COLOR. Sienų horizontalus spalvų atskyrimas padarytas TOP 
COLOR XPERT dažais. 

Pilka S-200-N spalvą apsaugo pertvaras nuo nusidėvėjimo ir 
dėmių. Pagrindinė S-0500-N spalva suteikia interjerui papildomos 
šviesos ir švarumo pojūtį.



V I Z I J A

KALBŲ CENTRAS

Kaip įsivaizduojate modernią švietimo įstaigą? Aš manau, kad 
pirmiausia tai yra tokia vieta, kur daug erdvės žmogaus dvasiai 
„kvėpuoti“.  Mano požiūriu, architektūroje erdvės pojūtį kuria ne 
kvadratinių metrų skaičius, o patalpų aukštis ir gausiai patenkanti 
dienos šviesa. Tai lemia pastato interjero kokybę ir įkvepiančią 
aplinką jaunam žmogui tobulėti, siekti daugiau. 

Kalbų centras – tai užklasinės veiklos švietimo įstaigos, kurioje 
vaikai ir jaunuoliai laisvu laiku papildomai mokosi užsienio 
kalbų, koncepcija. Tai – mokykla, skirta mums įprasto pobūdžio 
pamokoms rengti, ramiai savarankiškai mokytis bei žaidimų, filmų 
žiūrėjimo vakarų ir kitos aktyvios veiklos organizavimo. Juk kalbos 
mokomasi ne tik sėdint suole, tai yra gyvas, praktinis mokslas! 
Centras –  tai ne tik skambus žodis pavadinimui. Remiantis centrinės 
kompozicijos principu formuojama visa pastato architektūra su 
akcentine stiklo ir metalo konstrukcija viduryje – daugiafunkce 
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bendravimo, mokymosi ir poilsio zona. Virš jos esantis šešiakampis stiklinis stogo 
segmentas aprūpina dienos šviesa centrinę daugiafunkcę dalį ir papildo visas aplink 
esančias patalpas. Aplink šią zoną, žiedinėje (išorinėje) dalyje išdėstomos kitos 
patalpos: inovatyvios klasės, mini valgyklėlė, sanitariniai mazgai, mokytojų kambarys, 
fojė su spintelėmis vaikų paltams ir daiktams bei techninė patalpa. 

Tikiu, kad tokia dizaino ir technologijų aspektais inovatyvi mokykla gali tapti laisvos, 
kūrybingos ir išsilavinusios visuomenės pagrindu.



ISKU 

Pasirinkti funkcionalūs ir ypač gero dizaino „Isku“ baldai įvairioms erdvėms: 

• „Prima“ kėdės ir penkiakampiai „Summa GA“ stalai mokiniams klasėse dėl lengvumo, galimybės lengvai keisti baldų išdėstymą 
organizuojant skirtingus mokymosi scenarijus;

• reguliuojamo aukščio stalai „Kivikko, „Matrix T“ ir kėdės „My Flow Meeting“ – visoms mokytojų darbo vietoms dėl galimybės 
kiekvienam dirbti patogiausioje pozicijoje;

• kėdės „Riple“ – valgyklėlėje dėl kompaktiškumo ir praktiškumo;

• pufai „Kivikko“ (taip pat staliukai), „Amphi“ ir „Bazooka“ – centrinėje daugiafunkcėje erdvėje dėl kuriamo jaukumo ir atsipalaidavimo 
pojūčio, dizaino žaismingumo;

• „My Flow“ akustiniai foteliai ir akustinė sofa „Inkoo Pro High“ dėl tinkamumo individualiam darbui, garso ribojimo funkcijos;

• akustinės  „Woodland“, „Red Tartan“ ir „Tan“ spalvų pertvaros savarankiškam darbui klasėje ir centrinėje daugiafukcėje zonoje dėl 
žaismingo dizaino ir būtinos garso sugėrimo funkcijos šiose erdvėse;

• „Oppi“ spintelės mokytojų kambaryje dėl rakinimo galimybės ir patogaus daiktų susidėjimo;

• sofa „Babe“ ir „Fotelis Big Hug“ – išskirtinai patogiam mokytojų poilsiui.



JUNG

Projekte naudojami LS 990 serijos elektros audio ir stereo-lizdai, 
temperatūros reguliavimo įrenginiai ir personalizuoti elektros 
jungikliai klasėse bei fojė. Tai puiki inovatyvi galimybė, leidžianti 
žmonėms drąsiai naudotis jungikliais viešojoje įstaigoje, nes 
individualiai kurti logotipai leidžia aiškiai suprasti, kas konkrečiai 
yra jungiama.

CORIAN

Sanitariniuose mazguose parinkti „Corian“ (moterų tualete – 
„Silver Linear“ spalvos) stalviršiai ir dekoratyvinės sienelės bei 
priderinti apskriti praustuvai „Purity – 7210 Designer White“. Tai 
itin estetiška ir praktiška apdaila, kurianti nepriekaištingą dizainą ir 
nesudėtingas priežiūros sąlygas.

GROHE

Elegantiško stiliaus skysto muilo dozatorius „Cosmopolitan“, 
sifonai 28912000 ir bekontakčiai įmontuojami maišytuvai „Essence 
E Wall 36447000“ stilistiškai puikiai dera tarpusavyje ir ypač tinka 
mokyklos sanitariniuose mazguose dėl lengvos priežiūros ir 
patogaus veikimo.

TARKETT

Dėl estetiškos, ypač natūralios medienos imitacijos, didelio 
atsparumo trinčiai ir praktiškumo visoms pagrindinėms mokyklos 
patalpoms Kalbų centre parinkta vinilinė grindų danga lentelėmis 
– „Starfloor Click Ultimate 30“, spalva – „Liguria Oak Nutmeg“. 
Sanitariniuose mazguose naudojama homogeninė grindų ir sienų 
danga, moterų tualete parinktas dizainas – „iQ Surface – VIVID 
AIRY“.

BRASTA GLASS

Tualetų pertvarų sistema „LTT-Compact“ nedvejojant parinkta 
dėl konstrukcijos lengvumo, modernaus minimalistinio dizaino ir 
spalvos pasirinkimo galimybės.

SCALAMID

Projekte naudojamos „Scalamid“ fasadinės plokštės – medienos 
imitacijos FCW 400 102, betono imitacijos FCC 204 026 ir 
monochrominis FMC 131 918 dekorai, pasirinkti dėl puikiai 
dizaino koncepciją išpildančių dekorų ir ilgaamžiškumo.



BMK

Šiandienė pandemijos situacija ir iš jos kylantys nauji poreikiai įpareigoja 
diegti naujausias technologijas švietimo įstaigose. Būtent todėl klasėse 
diegiama moderni hibridinės klasės įranga: pamokas įrašantys robotai 
„Swivl“, „Logitech MeetUp“ nuotolinio vaizdo transliavimo / įrašymo 
įranga (vaizdo kameros, projektoriai), dideli interaktyvūs ekranai 
„Avtek TouchScreen 6 Connect 98“, „Think Smart“ garso sistemos. Šios 
technologijos leidžia mokiniams, esantiems klasėje ir prisijungusiems 
nuotoliniu būdu, visavertiškai dalyvauti mokymosi procese.

BIOWNLIGHT

Vystantis technologijoms ir žmonėms siekiant vis didesnio rezultatyvumo 
kasdienėje veikloje, sukurtos išmaniosios apšvietimo sistemos, 
automatiškai reguliuojančios dirbtinės šviesos srautą ir temperatūrą 
pagal paros metą. Klasėse kabinami šviestuvai „Skylighter“ leidžia 
mokiniams būti produktyviems visą dieną, šviesai patalpose neatsiliekant 
nuo gamtos ritmo.  

PURSO

Šiuolaikiniam pastatui keliami ypač aukšti energinio efektyvumo 
reikalavimai, todėl projektui parenkami didelės izoliacijos trisluoksniai 
PURSO LK78X  varstomi ir fiksuoti langai, numatomi klasėse, sanitariniuose 
mazguose, mokytojų kambaryje, valgyklėlėje, fojė ir techninėje patalpoje. 
Paradiniam įėjimo fasadui įstiklinti kuriama ypač didelė fiksuotų langų ir 
varstomų durų sistema. 

TOPCOLOR

Mokyklos sienas labai svarbu parengti taip, kad būtų galima 
nesibaiminant pažeidimų jas dažnai valyti, plauti ir naudoti dezinfekcines 
priemones, todėl sienoms dažyti naudojami geromis atsparumo 
savybėmis pasižymintys matiniai dažai „Topcolor XPERT MATRIX“.
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MENŲ MOKYKLA „TRYS MŪZOS“ 

Esame komanda, sudaryta iš dviejų pianisčių ir vienos dailininkės, 
todėl kuriame modernios meno mokyklos konceptą, skirta 
6–18 metų mokiniams, kurie turėtų galimybę kurti ir mokytis 
šiuolaikiškai. Mokyklos pavadinimas „Trys mūzos“ kilo ne tik dėl 
to, kad ją projektuoja trys interjero dizainerės, bet ir dėl to, kad 
šioje mokykloje galima mokytis tris meno sritis: dailę, muziką 
ir literatūrą. Manome, kad labai svarbu prisiminti žymiuosius 
Lietuvos meno kūrėjus, prisidėjusius prie Lietuvos kultūrinio 
muzikos, literatūros ir dailės gyvenimo. Mokykloje įrengtoje 
koncertų ir parodų salėje klausytis muzikos bei dailės istorijos 
bus galima iš anksčiau paminėtų kūrėjų. Kyla klausimas, kaip tai 
įmanoma? Ogi visai paprastai, salėje bus du hologramų įrenginiai, 
kurie „prikels“ kūrėjus į šiuolaikinį pasaulį ir leis jiems papasakoti 
mokiniams pasaulio muzikos bei dailės istoriją. Salėje įrengtose 
garso sistemose būtų leidžiami balso įrašai, kurie paliktų įspūdį, 
kad visas istorijas pasakoja hologramos. Mokyklos viduje sienas 
puošia muzikos klausymosi platformos „Spotify“ dainų kodai, 
kuriuos nuskenavus mobiliuoju telefonu būtų galima klausyti 
lietuvių kompozitorių muzikos ir lietuviškų audioknygų. Taip pat 
mokykloje planuojama įrengti vietą, kurioje būtų galima atsisėsti 
ir užsidėti VR (virtualiosios realybės) akinius ir pasivaikščioti po 
dailininkų paveikslus ar stebėti jų kūrybinį procesą. Klasėse liečiami 
išmanūs televizoriai, o mokyklos erdvėse panaudoti konkurso 
partnerių produktai padės sukurti saugią bei mokymuisi patogią 
erdvę.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO 
KOLEGIJA (VTDK)

KONKURSO DALYVĖS: ADELĖ 
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GROHE bekontakčiai „Eurosmart Cosmopolitan E“ maišytuvai su 
infraraudonųjų spindulių jutikliu praustuvams su reguliuojamu 
temperatūros ribotuvu. Šis maišytuvas ne tik užtikrina paprastesnį 
higienos palaikymą, bet ir taupo vandenį.

JUNG minimalistinio dizaino elektros jungikliai „LS 990 in matt snow 
white“, puikiai derantys prie modernaus interjero. 

ISKU – puikus mokytojų elektra reguliuojamų stalų „Matrix T Classic“ 
pasirinkimas, dėl kurių reguliuojamo aukščio stalo aukštį galima 
pritaikyti pagal save ir dirbant keisti poziciją į stovimą arba sėdimą. 
Mokyklos laukiamuosiuose pastatyti itin patogūs sėdėti „Amphi“ 
pufai, kurie taip pat yra akustinis elementas, bei „Kivikko“ pufai, kurie 
gali būti jungiami į įvairias kompozicijas. Taip pat klasėse daiktams 
sudėti panaudotos universalios ir stilingos „Oppi“ spintelės. 
Mokiniams parinkome lengvai stumdomus stalus „Summa Ga“ bei 
tvirtas, kokybiškas kėdes „Rudolf B209“. Vietoje, kurioje galima 
prisėsti ir pasinaudoti VR (virtualiosios realybės) akiniais, pastatyti 
foteliai „Big hug“, itin patogus fotelio dizainas su žemu ir giliu 
sėdėjimu leis mokiniams atsipalaiduoti. Koncertų ir parodų salėje 
modernaus dizaino, minkštos „MyFlow“ kėdes.

SCALAMID – mokyklos fasadui parinktos pluoštinio cemento plokštės 
„Swisspearl LARGO NOBILIS“. Spalva: „Nobilis crystal 124“. „Nobilis 
HR“ turi specialią dangą, kuri suteikia puikų atsparumą nuo įbrėžimų, 
sugadinimų ir grafičių. Stogeliui ir kolonai panaudotos pluoštinio 
cemento plokštės su atsispindinčia paviršiaus danga „Swisspearl 
LARGO REFLEX“. Spalva: „Reflex Satin white 9291“. Šios medžiagos 
blizgumas suteikia plokštėms rafinuotą išvaizdą.

CORIAN – WC stalviršiui panaudotas „Corian Solid Surface Silver 
Birch“. „Corian“ stalviršiai – beporiai ir ilgaamžiai, nesugeria drėgmės, 
riebalų, lengvai valosi. 

TARKETT – vandeniui atspari vinilinė sienų danga „Aquarelle walls 
HFS uni dark aqua“, panaudota klasėse, šią sienų dangą lengva 
prižiūrėti, ji atspari įbrėžimams ir nesitepa, todėl puikiai tinka klasėse. 
Klasių grindų dangai parinktos vinilinės grindys „iQ Granit Acoustic-
Granit Beige“, kurios idealiai tinka intensyvaus judėjimo patalpose, 
yra komfortiškos kojoms bei sumažina garsą 15 dB.

BRASTA GLASS – mokyklos WC kabinose panaudotos ,,Brasta Extra“ 
pertvaros. Jos yra itin atsparios mechaniniams pažeidimams, gerai 
valosi bei sukuria puikų estetinį vaizdą.

TOPCOLOR – ypač atsparūs intensyviam plovimui dažai „Premium 
20“ dengia mokyklos klasių sienas. 

BIOWNLIGHT  SKYLIGHTER SL-B6-2765-1-R3 šviestuvai, kurie palaiko 
žmogaus cirkadinį ritmą per dieną. Suteikia itin kokybišką mokyklos 
patalpų apšvietimą.

BMK – klasėse naudojami interaktyvūs ekranai SMART MX265-65, 
leidžiantys vienu metu atlikti visų tipų veiksmus: rašyti rašikliu, valdyti 
programas pirštu ir trinti delnu. Su šiomis technologijomis pamokos 
vyks sklandžiai ir įdomiai.

PURSO – parinkti aukštos kokybės storesnio stiklo langai P50L EI30/
EI60, kurie leidžia sumažinti garso izoliaciją. 
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BRIGHTER FUTURE 

Konceptualus išmanios ateities švietimo įstaigos projektas sukurtas 
7–15 metų moksleiviams, suteikiantis galimybę laisvai rinktis juos 
dominančius dalykus, susijusius su tiksliuoju, neformaliuoju ir 
humanitariniu mokslu. 

Patalpos suprojektuotos taip, kad mokinys galėtų jaustis laisvai 
ir nevaržomai. Parinktos didesnės erdvės laisvam laikui praleisti. 
Spalvos projekte naudojamos šviesios, žemiškos, su nedideliu 
kiekiu akcentinių atspalvių, sukuriančių patalpoms ramią ir jaukią 
atmosferą. 

Kiekviena erdvė turi didelius vitrininius langus, kurie vizualiai 
sustiprina erdvumo pojūtį ir suteikia patalpoms daug natūralios 
dienos šviesos, kuri itin reikalinga mokyklose. Efektyvus langų 
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išdėstymas patalpoje ir natūrali šviesa gali pagerinti vaiko savijautą ir turėti įtakos 
geresniems mokymosi rezultatams. Taip pat mokinys tokioje patalpoje gali pasijusti 
esąs arčiau gamtos, kuri leidžia susikaupti bei suteikia visišką laisvės pojūtį kūrybai. 
Ateitis – beribė. Langai – kelias į ateitį. 



JUNG baltos spalvos kištukiniai lizdai ir jungikliai.

(„SCHUKO® socket with USB charger“ 1-GANG ROCKER)

Derinami prie sienų spalvos. Taip pat naudojama automatinė 
sistema (SMART PANEL 8), reguliuojanti patalpose esantį 
apšvietimą ir mechanizuotas pakeliamas / nuleidžiamas 
užuolaidas.

ISKU baldai sukurti mokymosi įstaigoms („ISKU STYLE Electric 
table“). Aukštis pritaikomas pagal kiekvieno poreikį. Elektrinis 
stalas pagamintas iš metalo, baltos spalvos. 

KAARI moduliuojami sėdimieji baldai poilsio erdvėms. Pagrindinės 
sėdimosios vietos aplink kolonas pasirinktos CRISP UPHOLSTERY 
FABRIC (61112) spalvos. 

KIVIKKO laisvai pastatomi pufai, suteikiantys erdvei 
žaismingumo. Puikiai tinkantys mokymosi įstaigose. Pasirinkto 
gaminio spalvų paletė pasirinkta STEP UPHOLSTERY FABRIC 
(67004/65018/66018/66152).

WORK CHAIR, ISKU – modernios klasikos daugiafunkcė kėdė, 
puikiai tinkanti susitikimų erdvėms, klasėse ar praleidžiant ilgesnį 
laiko tarpą dirbant prie kompiuterinio stalo. 

MYFLOW MEETING CHAIR WITH LOOP LEG, ISKU dizainas 
susijungia su medžiu, apmušalu ir metalu.

BMK šiuolaikiški ir interaktyvūs ekranai, interaktyvios grindys.

Puikiai ir moderniai atstojantys nebenaudojamas magnetines 
lentas. Ateities mokyklai pasirinktas (SMART MX275 – 75) 
interaktyvusis ekranas, atliekantis daugybe reikalingų funkcijų, taip 
pat laisvai valdomas.

SCALAMID – RUST kolekcijos dekoratyvios šiuolaikiškos 
vėdinamojo fasado plokštės, atsparios gamtos veiksniams. 
Fasadui pasirinktas (454_1) modelis. CONCRETE kolekcijos („426 
concrete light“).

PURSO aliuminio konstrukcijos ir stiklo sistema stoglangiams, 
fasadams, pasižyminti ilgaamžiškumu ir stipria varža, kuri išlaiko 
patalpoje esančią šilumą. 

TOPCOLOR – XPERT MATIX (S 1000-N) ypač atsparūs dėmėms 
ir intensyviam plovimui sienų dažai (1 stiprumo klasė), didesnio 
dengiamumo. Visiškai matiniai dažai su vaško priedais vidaus 
darbams. Padengtas paviršius sudaro atsparią dangą.

TARKETT pasaulinė novatoriškų grindų dangų ir sportinių paviršių 
rinkos lyderė daugelyje segmentų: senjorų ir sveikatos priežiūros, 
švietimo, parduotuvių ir prekybos centrų, laisvalaikio, namų, biurų, 
sporto ir pramonės („Moonstone DARK BLUE“). Dekoratyvinės 
LVT grindjuostės („iD Inspiration High Traffic 70 – Moonstone 
DARKBLUE“). „iD Inspiration HT 70“ sukurta vietoms, kuriose 
vyrauja intensyviausias judėjimas. Atlaiko dideles apkrovas ir 
įspaudus, suteikdamas maksimalų atsparumą.

BIOWN LIGHT – Lietuvos įmonės SELTEKA sukurta išmani LED 
apšvietimo sistema. Įleidžiamas į lubas išmanus reguliuojamas 
LED šviestuvas (SL-B6-2765-1-R2 Recessed for Exposed T-BAR 
CEILING 600X600 MM). (Reguliuojamas šviesos intensyvumas ir 
spalvos temperatūra.) Reguliavimas galimas išmaniuoju įrenginiu 
arba automatinis pagal patalpos šviesumą. Šviestuvai naudojami 
mokymosi įstaigose.

BRASTA GLASS – WC patalpose sumontuotos pertvaros „LTT-
KOMPACT“ ypač atsparios fiziniams veiksniams ir drėgmei. 

GROHE – ATRIO vonios kambario maišytuvas, ilgaamžiškas 
įvairių spalvų modelis, puikiai derantis mokyklose, kur modelio 
naudojimas yra ypač dažnas ir veikiamas daugybės fizinių faktorių.

CUBE kolekcijos praustuvas (CUBE CERAMIC VESSEL BASIN 50) 
pasirinktas ilgaamžiškas, antibakterinis. Puikiai derantis prie bet 
kokio kuriamo interjero.

CORIAN – SEPIA LINEAR natūralaus prabangos jausmo spalvos 
akmens danga, puikiai tinkanti akcentinėje vonios kambario 
sienoje. Sujungiančios BEIGE ir BROWN spalvas į vieną visumą. 
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Mokyklos išskirtinumas – šiuolaikiškas požiūris tausoti gamtą. 
Tokiame svarbiame visuomeniniame projekte didžiausias iššūkis – 
panaudoti kuo daugiau natūralių medžiagų. Natūralaus medžio 
stalai susitikimų kambariuose, kavinėse, mokymosi erdvėse, 
medinės kėdės susėsti pietų prie bendro socialinio valgomojo 
stalo. Įvairūs iššūkiai ir sprendimų paieškos vedė prie neįtikėtinų 
rezultatų: pavyzdžiui, lyg ant žemėlapių kontūrais drėkstančių 
Senamiesčio sienų buvo įkomponuoti augalai.

Džiaugiuosi išsaugojusi Senamiesčio palikimą – senas plytų mūro 
sienas, ne tik puošiančias koridorius, bet ir jungiančias privačią 
mokytojų darbo erdvę antrame aukšte. Mokyklos „širdyje“ – 
atrijuje – įrengtos italų fabriko „Fantoni“ akustinės plokštės kuria 
ne tik malonią ir jaukią atmosferą, bet ir užtikrina nepriekaištingas 
akustines koncertų salės savybes.

INTERJERO DIZAINERĖ, STUDIJA „AFORM“

AURELIJA SLAPIKAITĖ - JURKONĖ

/
AFORMSTUDIJA@GMAIL.COM

+ 370 618 82 376



JUNG. Visi jungikliai ir kištukiniai lizdai parinkti iš LS990 dizaino 
klasikos kolekcijos. Šios serijos jungikliai, gaminami iš duroplasto 
arba kelių rūšių metalų, pasižymi kuklia elegancija. Bet kartu ir 
funkcijų suprantamumu, nes žmonės daug juda įstaigose, kartais 
nežino, ką kuris jungiklis jungia, ir bijo jį spausti. Šiems produktams 
siūlome skirti ypatingą dėmesį, jie unikalūs tuo, kad ant jų galima 
sukurti savo dizainą, kad ir kas tai būtų. Tai labai aktualu švietimo 
įstaigoje, ypač kai yra daug skirtingų zonų, be to, tai labai pagyvina 
interjerą. Taip pat ilguose mokyklos koridoriuose suprojektuoti 
judesio davikliai, su būvio davikliais projektuojamas sanitarinių 
mazgų apšvietimas. Projektuojami „Jung Presence Detector“ mini 
davikliai 3361-1 M WW. Labai pravertė šioje modernioje švietimo 
įstaigoje būvio ir judesio davikliai, kurie jungia šviesas tik tada, 
kai trūksta apšvietimo, ir tik tada, kai patalpoje pasirodo žmogus. 
Projekte panaudoti „Jung Presence Detector“ mini davikliai 3361-
1 M WW, kurie gali jausti judesį trimis skirtingomis kryptimis (ir 
skirtingai reaguoti), matuoja patalpos temperatūrą ir apšvietimo 
lygį – taigi valdo ne tik mokyklos šviesas, žaliuzes ir net šildymą!

TARKETT. Ypatingas dėmesys skirtas grindims. Tai buvo pirmas 
laiptelis, nuo kurio buvo pradėti spalviniai interjero sprendimai. 
Parinktos vinilinė danga, vinilinė danga plytelėmis ir kiliminė 
danga. Klasėms projektuojamas šviesios spalvos vinilas, 
pasižymintis atsparumo dėvėjimuisi ir netgi triukšmo slopinimu 
vaikštant. Dėl silpnos senamiesčio insoliacijos į patalpas pasirinkta 
šviesi danga TH 25176050. Visose kitose patalpose ir net atrijuje 
buvo pasirinktas vinilas, imituojantis natūralaus ąžuolo dangą, 
kuri švelniai susilieja su visos mokyklos natūralumo tematika, 
pasirinktas „TH_HE_Execellence Long Modern Oak Natural-S“ 
vinilas. Įžengus į bibliotekos aukštą, atsiveria gražus smaragdiniais 
ir švelniais žalios spalvos atspalviais persiliejantis piešinys, kuris 
pagerina trečiojo aukšto „Uolos“ erdvės akustiką, padedančią 
privačiam mokymuisi. Pasirinktas gaminys „THP_Serene Colour 
7373-S“.

SCALAMID. Mokyklą juosia metalinė „020 Corten RUST“ tvora iš 
senamiesčio nuotaiką atitinkančių rūdintojo plieno elementų, o 
kiemą pagyvino to paties metalo vazonais, borteliais, atramine 
sienele. Vidinė mokyklos aplinka atspindi miesto, kuriame jie yra 
įsikūrę, istoriškumą, unikalumą. Tad buvo pasirinkti „Scalamid“. Šis 
produktas ne tik gražiai susilieja su visa bendra supančia erdve, 
bet ir pasižymi ilgaamže kokybe.

ISKU. Įėjus į pastatą patenkama į registratūrą, kurios erdvei sukurti 
panaudotos mokyklos (buvusio „Pergalės“ saldainių fabriko) 
pastogėje rastos sijos. Asmeninius daiktus galima pasidėti ant 
natūralių pušies rąstų arba užrakinti juos iš faneros pagamintose 
spintelėse. Kūrybiniams mokinių darbams eksponuoti iš mokykloje 
rastų sijų sukurtos degintų ir vaškuotų (kartu sujungtų arba atskirai 
grupuojamų) sijų instaliacijos. Klasės kėdės ir stalai pagaminti 
iš natūralios faneros, dengtos laminatu, dėl praktiškumo ir ilgo 
naudojimo termino. Klasės kėdžių ir stalų viršutinė dalis pasirinkta 
baltos spalvos dėl mažos senamiesčio patalpų insoliacijos. 
Atspindėdamos patenkančią šviesą visi pasirinkti šviesūs paviršiai 
optiškai didina erdvę. Klasės stalų ir kėdžių kojoms pasirinkta spalva 
iš standartinės ISKU paletės „Brown 2“. Smaragdinės spalvos kėdės 
antrojo mokytojų aukšto koridoriaus erdvėje, turinčios to paties 
atspalvio kaip ir mokyklos logotipas, pasirinktos iš 100 procentų 
natūralios vilnos audinio LTH42, trečiojo aukšto erdvėje foteliai ir 
akustinės pertvaros lenktos formos projektuojamos šviesiai pilkos 
spalvos iš 100 procentų natūralios vilnos LTH63.

GROHE. Mokyklos kavinės erdvėse suprojektuotas vandens 
filtras, tad kasdien galima mėgautis skaniu vandeniu. Maišytuvai 
„Eurocube E Touchless Basin Mixer“ su kubo formos praustuvėmis 
ir dėl praktiškumo, ir dėl subtilaus dizaino mokykloje panaudoti 
jutikliniai. Rūsio aukšte prie jogos salės suprojektuotuose 
sanitariniuose mazguose bei dušinėse panaudoti potinkiniai 
„Grohe“ prietaisai bei pakabinami tualetai, pisuarai. Duše 
panaudota potinkinė sistema 36 273 000 su ant vamzdžio 
pakabinta dušo galva 27 924 001, panaudota iš lubų einanti dušo 
galva 26 414 000, pakabinamas tualetas 39 427 000 su sensoriniu 
vandens subėgimo davikliu.

CORIAN. Laboratorijos erdvėje panaudotos neutralios spalvos 
akmuo, lygus be sudalijimų, kad būtų praktiškas ir atspindėtų į 
patalpą patenkančią šviesą. Toks pasirinkimas taip pat priderintas 
prie bendros visos mokyklos klasių ir erdvių stalviršių bei atspalvių 
koncepcijos, spalva – „Venaro White kv, refined“.



BRASTA GLASS atraminės sienutės panaudotos dušų patalpose 
rūsyje, prie sporto ir treniruočių salės. Pasirinkta atviro tipo DIJA*3 
dušo sienutės sistema.

BMK. Visose klasėse projektuojami išmanūs mokymosi ekranai, kai 
kuriose netgi po du, nes klasės projektuotos taip, kad stalai nuolat 
būtų perstatomi, keičiama mokymosi grupių ir stalų išdėstymo 
vieta pagal projektus ir mokymosi modelius. Panaudoti „Smart 
Board MX075-V2“ ekranai. Taip pat klasių lubose suprojektuotos 
hibridinės įrangos į kurias įeina projektorius lubose, ekranas, 
kolonėlės bei „MeetUp“ nuotolinio vaizdo transliavimo įranga. 
Galerijos erdvėje, kur nuolat vyksta darbų ekspozicijos, paskaitos, 
pamokos, suprojektuotos „Funtronic Floor“, kurios padeda spręsti 
užduotis, pristatyti projektus, įveiksminti visus parodos / pamokos 
dalyvius. Jogos salėje rūsyje suprojektuota interaktyvi siena ypač 
pasiteisina COVID-19 laikotarpiu, kai reikalinga pamokas vesti 
nuotoliniu būdu. Bibliotekos erdvėje įrengta „Smart Class by 
Robotel“ kalbų mokymosi laboratorija, nes šioje tarptautinėje 
mokykloje mokosi ir dirba įvairių tautybių mokiniai ir mokytojai.

BIOWNLIGHT. Panaudotos skirtingos 33 apšvietimo sistemos 
/ scenarijai, vieni svarbiausių mokymosi erdvėse užtikrinti kiek 
įmanoma artimesnį natūraliai šviesai atitinkantį dirbtinės šviesos 
spektrą RCI Ra>95 ir RCI R9>90. Panaudoti įleidžiami į akustines lubų 
plokštes šviestuvai „Skylighter SL-B6-2765-1-R1“. Koridoriuose, 
kuriuose nevyksta tiesioginis mokymasis, suprojektuojami 
įleidžiami į lubas LED šviestuvai, keičiantys spektro spalvas iš baltos, 
mėlynos, rožinės, raudonos, žalios ir kitus atspalvius. Registratūros 
erdvėje pasirinkti pakabinami linijiniai šviestuvai iš sendinto vario, 
primenantys iš degintų sijų gaminto registratūros baldo formą ir 
struktūrą. Atrijaus erdvėje projektuojami iš visų kraštinių šviečiantys 
šviestuvai, abiejuose galuose kabinami skirtingame aukštyje, 
primena tarsi skraidančius elementus ir dera prie skaidrų stiklą 
laikančių bei skiriančių konstrukcijų sukuriamą žaismingą raštą.

 



PURSO. Svarbi detalė viso senamiesčio kontekste buvo metalinės 
žaliuzės, kurios susilieja su raudonų plytų spalvos deriniu. 
Pasirinkta spalva – RAL8015/RAL8017, langų lamelių profilio 
tipas – „Helsinki 13815“. Pakilus į trečiojo aukšto bibliotekos 
erdvę ir patogiai įsitaisius visas dėmesys krinta į praktiškai 
nematomus stiklus, kurie sujungia skirtingų altitudžių ir tūrių 
erdves. Visose klasėse pabrėžiamas atvirumas, todėl kiekvienoje 
iš jų projektuojami dideli rėminiai langai arba vitrinos, langai su 
rėmais užtikrina gerą garso izoliaciją tarp klasės ir koridoriaus. 
Klasėse panaudoti „P50 Uninsulated“ langai su sudalijimais. Visi 
mokyklos šviestuvai projektuojami išleidžiami ir reikalaujantys 
mažiau priežiūros, išskyrus erdvėse, kur reikia daugiau jaukumo: 
kavinės erdvė, mokytojų mokymosi erdvė, įrašų studija ir atrijaus 
erdvė po skaidriu stiklu.

TOPCOLOR. Mokyklos sienos buvo dažytos klasikiniu baltos 
spalvos atspalviu „XPERT MATIX 1 CLASS“. Šie dažai ypač atsparūs 
dėmėms ir intensyviam plovimui, didesnio dengiamumo visiškai 
matiniai dažai su vaško priedais vidaus darbams. Padengtas 
paviršius sudaro atsparią dangą, kurią galima valyti drėgnuoju ir 
sausuoju būdais bei dezinfekavimo priemonėmis.
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„EKO RATU“ 

Išgirdę konkurso temą „Moderni švietimo įstaiga“ nusprendėme, 
kad mūsų idėja – mokykla, kuri išlaiko pati save. Technologijų 
mokykla, kuri padėtų neformaliojo ugdymo centro mokiniams 
jaustis saugiai ir jaukiai mokymo įstaigoje, gerinti psichologinę 
jų būseną. Mūsų švietimo įstaiga būtų pastatyta mažinant šių 
dienų užterštumo problemą, taip pat norime atkreipti dėmesį, 
kad svarbu naudoti perdirbtas medžiagas, spręsti sunaudojamų 
išteklių problemą bei leisti moksleiviams patiems prisidėti prie 
mokyklos veikimo procesų. 

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO 
KOLEGIJA (VTDK)

/

DALYVIAI: IGNĖ ASTRAUSKAITĖ, URTĖ 
AUGUSTINAVIČIŪTĖ, GRETA BIELYTĖ

GBIELYTE@GMAIL.COM
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PURSO. Pastatas būtų daugiausia sudarytas iš PURSO ekologiško 
stiklo, kuris sukurtų šiltnamio efektą ir padėtų sumažinti šaltojo 
sezono išteklių naudojimą, pagerintų mokinių psichologinę būklę, 
darbo kokybę bei apšvietimo išteklius. 

ISKU. Pastate būtų daug žalumos, įrengta oranžerija, kurioje 
būtų galima auginti daržoves, vaisius ir praleisti pertraukas ant 
„Isku Alias“ sofų. Klasėse naudojami nestandartinės formos „Isku 
Summa GA“ stalai, kurie būtų sustatomi pagal Karaliaus Artūro 
apskritojo stalo idėją. Jie būtų ergonomiškai išdėstomi ratu, į kurį 
įsitrauktų ir mokytojai, visa tai sukurtų bendruomeniškumo jausmą. 
Stalai yra lengvi, todėl pagal pačių mokinių poreikius galėtų būti 
perstatomi ar atskiriami. Prie stalų naudotume „Isku MyFlow“ 
kėdes. Mokyklos patalpose būtų naudojamos „Isku Tendo Oppi“ 
spintelės mokymo reikmėms laikyti. Taip pat šis neformalaus 
ugdymo centras turėtų atskiras patalpas individualiems darbams 
ar darbui grupėse atlikti, taip suteikiant mokiniams saugią ir ramią 
vietą pasilikti po pamokų. Tokioms erdvėms sukurti naudojame 
„Isku Inkoo Pro High“ fotelius ir „Isku Haiku“ staliukus.

BMK. Mokymosi procesą taip pat palengvintų BMK „Avtek 
Touchscreen 6 Connect 75“ interaktyvūs ekranai, kurie lengvai 
ir nesudėtingai padeda įsitraukti visiems klasės nariams. 
Laboratorijose būtų galima pamiršti apie sudėtingus praktinius 
darbus, reikalaujančius daug išteklių, viską būtų galima mokytis 
ir atlikti naudojant virtualiosios realybės akinius ar hologramas. 
Visi projektai, atlikti laboratorijoje, būtų skirti mokyklai tobulinti, 
pavyzdžiui, robotukams kurti, kurie galėtų valyti patalpas ar vėliau 
padėti patiems mokiniams.

BRASTA GLASS. Mokyklos tualetų patalpoms naudojamos 
„BRASTA GLASS LTT-Compakt“ pertvaros. Kadangi norėjome 
minimalistinių pertvarų, „BRASTA Compact“ turi berėmę 
konstrukciją, kuri neapkrauna pertvarų papildomomis detalėmis, 
išryškina aukšto slėgio laminato grožį ir tvirtumą, todėl puikiai tiko 
šioms patalpoms.

GROHE. Mokyklos tualetų patalpoms naudojami lengvai valomi 
„GROHE Lineare 13382“ maišytuvai.

TARKETT. Moderniam ir jaukiam žemiškų atspalvių interjero 
dizainui sukurti naudojama žaisminga ir lengvai valoma „Tarkett 
iQ Eminent 2103 0135“ vinilinė grindų danga. Ši grindų danga 
pasižymi geromis eksploatacinėmis savybėmis, ypač tvirta ir 
atspari dėvėjimui ar dėmių atsiradimui visose intensyvaus judėjimo 
patalpose.

TOPCOLOR. Dažai ir tinkama jų spalva puikiai pagyvina patalpas, 
todėl patalpų luboms pasirinkome „Topcolor Xpertmatix“ 
lubų dažus ir tobulą „S100-N“ sienų atspalvį. Viena svarbiausių 
pasirinktų dažų savybių – ypač atsparūs dėmėms ir intensyviam 
plovimui.

BIOWNLIGHT. „Biownlight“ šviestuvai padeda apšviesti mokyklą 
tinkamu apšvietimu bei sukurti darbingą ar poilsio nuotaiką 
erdvėse. Juos pasirinkome todėl, kad padeda matyti natūralias 
spalvas uždarose patalpose, padidina vizualinį komfortą, 
produktyvumą bei našumą, integruotas PIR detektorius reaguoja į 
judėjimą patalpoje ir padeda sumažinti energijos suvartojimą, kas 
puikiai atitinka mūsų idėją.

JUNG. Būvio ir judesio davikliai puikiai padeda moksleiviams 
nepasimesti tarp visų įprastų jungiklių. Būvio ir judesio davikliai, 
kurie junginėtų šviesas tik tada, kai trūksta apšvietimo, ir tik tada, kai 
patalpoje pasirodo žmogus. Taip sutaupytume elektros energijos. 
Daviklis gali jausti judesį trimis skirtingomis kryptimis (ir skirtingai 
reaguoti), gali matuoti patalpos temperatūrą ir apšvietimo lygį. 
Taigi valdyti šviesas, žaliuzes ir net šildymą. 

SCALAMID. Fasado idėjai įgyvendinti padėtų įmonė SCALAMID, 
nes jų plokštės yra 5 stiprumo klasės ir nulakuotos itin kokybišku 
laku, dėl to pasižyminčios stabilia spalva, atsparia UV bei grafičio 
dažams ir gali būti valomos daugybę kartų nepažeidžiant dekoro. 

CORIAN. Poilsio zonose pasirinkome staliukus su „Corian“ 
stalviršiais dėl jų atsparumo įbrėžimams. Stalviršiai yra vienas 
liečiamiausių paviršių, o tinkamai valant „Corian“ stalviršius 
medžiaga neskatina pelėsių ir bakterijų augimo, o tai labai svarbu 
mokyklose.
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Visi skirtingi = Visi vienodi. Tai mūsų idėja, kuri 
atsispindi projekto interjere. Nors ir einame 
skirtingais keliais, visų mūsų tikslas – surasti šviesią 
ateitį. Sukurti šią idėją mus įkvėpė šviesos spektras. 
Kai balta šviesa išsiskaido į septynių spalvų juostą 
– raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, žydrą, mėlyną, 
violetinę. Mūsų komandai „Moderni švietimo 
įstaiga“ – tai modernumas, komfortabilumas, 
jaukumas, komunikabilumas. O svarbiausia – šviesa, 
šviesi įstaiga, kuri padeda mums eiti šviesaus kelio 
link, į šviesią ateitį. Šviesa yra mums visiems, mes 
visi turime galimybę eiti jos link ir nesvarbu, kas 
mes ir kaip mes atrodome, svarbiausia mūsų tikslas, 
noras ir ryžtas. Jei gali vienas, galime ir mes visi. Visi 
skirtingi = Visi vienodi. 

INTERJERO DIZAINERIAI, STUDIJA „KAUNO KOLEGIJA“
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JUNG. Pasirinkome savo projektui: klavišinius jungiklius bei 
kištukinius lizdus su USB jungtimi, kurie tinka mūsų interjerui. Jie 
puikiai įsilieja į visą visumą ir atlieka savo funkciją. Ši įmonė pateikė 
labai daug pasirinkimų, įvairių dizainų, spalvų ir medžiagiškumo. 
Naudojamas produktas – A tipo USB su „JUNG Quick Charge®“.

TARKETT. Panaudojome vinilinę modulinę grindų dangą, 
platus pasirinkimas padėjo mums lengviau apsispręsti su 
pasirinkimu. Panaudojome produktą, kuris puikiai tiko interjere, 
patiko medžiagiškumas, raštai ir spalvos. Naudotas produktas 
– „STARFLOOR CLICK SOLID 55 & 55 PLUS – Composite COOL_
GREY“.

SCALAMID. Savo projektui su visa komanda pasirinkome 
medžiagas, kurias naudojome fasado instaliacijai. Labai platus 
pasirinkimas, gausi spalvų paletė, daug medžiagų. Pasirinkome 
medžiagą –FCW 403 120.

ISKU. Savo projektui panaudojome kėdes, stalus, minkštasuolius. 
Šie produktai puikiai tinka mūsų projekto interjerui. Baldai atlieka 
savo funkciją, yra patogūs ir stilingi. Baldų detalės papildo interjerą 
ir padeda padaryti jį modernų. Naudojami baldai – „Move_rudolf“ 
stalai ir kėdės, „Kivikko_osio_kaari“ minkštasuoliai.

GROHE. Šios įmonės maišytuvus panaudojome virtuvėlės zonoje, 
taip pat WC kambaryje. Produktai yra modernūs ir stilingi. 
Maišytuvai naujoviški ir šios interjero detalės puikiai padeda sukurti 
modernų projektą. Naudojamas maišytuvas – 30 382 000 / DC0.

CORIAN. Panaudojome plyteles bei stalviršį. Stalviršį naudojome 
virtuvės zonoje ir WC kambaryje. Šie produktai kokybiški, stilingi 
ir puikiai tiko interjere. Patiko medžiagos ir platus stalviršių 
pasirinkimas. Naudojami produktai – „Rain cloud kv, Salt kv“. 

BRASTA GLASS. Iš duotų produktų pasirinkome WC kambario 
kabinas. Produktas šiuolaikiškas, modernaus dizaino. Kabinos 
medžiagų, spalvų ir raštų paletė yra plati, todėl tai padėjo 
greitai apsispręsti ir pasirinkti geriausią variantą savo projektui. 
Naudojamas produktas – LTT-03.

BMK. Savo projektui panaudojome modernią lentą. Ji yra 
šiuolaikiška, puikaus dizaino. Naudojamas produktas – SBID-
GX175SBID-GX175.

BIOWNLIGHT. Šios įmonės produktas yra modernus šviestuvas, 
puikiai atliekantis savo funkciją. Šį šviestuvą panaudojome 
auditorijose, jis puikiai įsilieja į interjerą ir papildo jį. Produktas – 
„Smart Luminaire SKYLIGHTERSL-B6-2765-1 family“.

PURSO. Savo projekte panaudojome šios įmonės produktą, tai 
yra langus bei langų rėmus. Juos panaudojome antro aukšto 
auditorijose kaip lubinius langus. Produktų pasirinkimas yra labai 
platus ir tai padėjo mums geriau apsispręsti, kokį dizainą naudoti 
ir koks variantas tinkamiausias mums. Panaudotas projektas – 
LK90H.

TOPCOLOR. Iš siūlomų spalvų ir atspalvių pasirinkome dažus, 
kuriuos panaudojome auditorijoje. Šios įmonės spalvų paletė 
yra plati, todėl lengvai išsirinkome spalvą, kurią naudojome savo 
interjere. Naudotos spalvos – „S 0515-Y. S 2000-N“.
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Mano vizijoje pristatomas mokyklos pastatas, kuriame reziduoja 
15–18 metų (o gal net 20-ties) jaunimas. Laikotarpis, kai pasaulis 
pradeda aiškėti, atsiranda pirmosios sąmoningos vizijos apie 
save, kokią poziciją nori užimti sociume, tad gali tirti save kaip 
asmenybę.

Mokykla – pastatas, kurio infrastruktūra skirta tik pasiimti 
reikalingas žinias. Preliminariai skirta 40-ties mokinių grupei. Dvi 
testavimo bei grupinio mokymo klasės, savarankiško ir nuotolinio 
mokymo erdvės. Diskusijų salė ir kūrybinės dirbtuvės. Personalui 
skirti keli kabinetai nuotolinėms paskaitoms bei asmeninėms 
konsultacijoms. Rakinamos spintelės asmeniniams daiktams 
rezidavimo metu. Kokybiškai įrengti sanitariniai mazgai bei 
geriamo vandens prieinamumas, manau, pakankamas komplektas 
fiziologijai.

Išaukštintos erdvės ir kupolas, stiklo gausa, tai – mano „galvojimo 
erdvės“ matymas ir pojūtis. 

Maksimalus patalpų peršviečiamumas kuria vienos minties 
nuotaiką ir taip skatina skirtingų gabumų mokinius vienytis į 
bendrus projektus. Taip pat galimybė matyti už pastato ribų 
sukuria platesnį mąstymo kampą.

INTERJERO DIZAINERĖ NUO 1999 M.
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TARKETT. Minties atmosferai kurti pradžią davė man puikiai 
pažįstamo ir mėgstamo gamintojo „Tarkett“ kiliminė „Desso“ 
danga. Kolekcijos „Waves“ (spalva – „Wave B754 8935“) kiliminės 
plytelės puikiai sukūrė raibuliuojančio vandens įspūdį. Danga 
šiuo atveju būtų su „SoundMaster“ akustiniu pagrindu, yra 
aukštos atsparumo klasės bei atitinka ekologinius standartus. 
Projekte panaudojau „Tarkett“ specialiąsias dangas – sienų 
danga AQUARELLE WALL HFS bei grindų GRANIT MULTISAFE. 
Įgyvendintas ne vienas projektas su šio gamintojo produktais 
džiugina ne tik dizaino prasme, bet ir reikalavimus atitinkančiomis 
specifikacijomis.

TOPCOLOR. Sienos ir lubos plotai užima didžiąją dalį vidaus 
tūrio ploto. Kad nekonkuruotų su stikliniais bei blizgančio metalo 
paviršiais, turėtų būti visiškai matiniai. Šiuo metu puikus siūlomas 
variantas gamintojo TOPCOLOR XPERT MATIX dažai. Jie pasižymi 
ne tik puikiomis valymo savybėmis, taip pat nedidele išeiga, greitu 
džiūvimu tarp dažymo ciklų, skiedžiami vandeniu, yra 1 atsparumo 
klasės. Puiki spalvinimo paletė. Savo projektui pasirinkau D29-d 
poziciją.

BIOWLIGHT. Pristatyti šviestuvai SKYLIGHTER labiausiai atitinka 
ateities mokyklų apšvietimo koncepciją. Jau dabar yra aišku, kad 
tinkamas apšvietimas svarbus ne tik fizine, bet ir psichoemocine 
prasme. Turi įtakos produktyvumui. Tad šis gamintojas siūlo 
maksimaliai natūralią šviesą atkartojančius šviestuvus.

BMK. Ateities mokykla be IT sprendimų... Tai jau galutinai 
nebeatsiejama mūsų egzistencijos dalis. Tad tokie dalykai kaip 
planšetės, kompiuteriai, išmanieji ekranai, duomenų kaupyklės, 
belaidžiai krovikliai, ausinės ir t. t. net negalimi tokio tipo projekte. 
BMK (Biznio mašinų kompanija) jau dabar siūlo „hibridinio 
mokymo“ įrangą klasėms.

GROHE. Tiesą pasakius, nežinau, kodėl vis dar laukiama ateities, 
kai jau šiandien Grohe siūlo higieniškus ir prieinamus sprendimus 
net biudžetinėms įstaigoms. Bekontakčiai maišytuvai, vandens 
nuleidimo mechanizmai, automatinė vandens nuleidimo įranga, 
santechninė keramika, padengta papildomu sluoksniu, kuris 
puikiai valomas ir yra atsparus. Projekte panaudoti šio gamintojo 
produktai: „EuroecoCosmopolitan E“, infraraudonųjų spindulių 
nuleidimo mygtukas, WC puodas ir maišytuvas iš „Euro Ceramic“ 
kolekcijos.

BRASTA GLASS. Manau, ir ateities mokyklose bus aktualios 
BRASTA siūlomos WC pertvaros. Dėl lengvo montavimo, higienos 
normų atitikimo ir ilgalaikio dėvėjimosi toks produktas kaip LTT-
COMPAKT dar ilgai išliks viešuose objektuose.

JUNG. Na, o toks dalykas kaip bendras pastato sistemų valdymas 
(apšvietimas, kondicionavimas, šildymas, žaliuzės, vaizdo sistemos 
ir pan.) – savaime suprantamas dalykas. JUNG savo asortimente 
turi puikų produkto pavyzdį – KNX SISTEMA, kuria galima sujungti 
anksčiau minėtas funkcijas. Manau, jau šiandien galima pritaikyti 
paprastą, bet puikų daiktą – kištukinį lizdą, papildytą USB krovimo 
funkcija (SCHUKO). Ir šiaip smagu įėjus į gamintojo puslapį 
pamatyti Le Corbusier produktą dizaino koncepcijoje (LS 990) 
arba gerėtis berėmiais jungtukais, kurie įsilieja į kuriamą interjerą 
(„LS Zero“).

ISKU man – patrauklus baldų gamintojas, kurio sprendiniai tiek 
kokybiški, tiek išskirtinai paprasti ir racionalūs. Ateities mokykloje 
matau išskirtinai funkcionalius mobilius baldus. Reikalui esant jais 
bus galima transformuoti erdves pagal poreikį. Čia panaudoti šie 
gaminiai: kėdės „Still S2“ ir „Tutor“, stalai „Klik“, „Osio“, „Option“, 
sofa „Inkoo Pro High“, „Hangaround“. 

CORIAN. „Corean Solid Surface/Elegant Grey“ produktas puikiai 
tiko komplekte su pasitarimų baldais hole kaip stalviršis. Nors 
paviršius beveik identiškas sienų spalvai, jo paviršius artimesnis 
stiklo ir metalo detalėms.

SCALAMID. Fasado sprendimams man pasirodė įdomūs 
SCALAMID siūlomi fasado apdailos dekorai. Peržvelgus technines 
specifikacijas, nudžiugino galimybės naudoti juos mūsų klimato 
sąlygomis.

PURSO. Matyt, svarbiausias mano mokyklos architektūros 
elementas – stiklo pertvaros ir langai. Žinoma, tai ir privalomos 
puikios garso izoliacijos, šilumos laidumo, naudojimo našumo 
savybės. PURSO – vienas iš tų gamintojų, kuris savo asortimente 
turi tokius sprendinius. 

UV spindulių kontrolė, ventiliuojami profiliai, kas įdomu, visiškai 
utilizuojami ir t. t.
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Išminčiai ragina nepaisant orų prognozės gyventi taip, lyg visada būtų pa-
vasaris. Gėlių puokštėmis ir gyvų augalų kompozicijomis namus ir biurus 
puošiantys floristai gali sukurti žydinčią šventinę aplinką bet kokiu metų 

laiku. Gyvybės, spalvų ir grožio kupinos namų bei darbo erdvės sustiprina 
ne tik šventinę nuotaiką, bet ir suteikia energijos kasdienėje aplinkoje.

Gėlės ir dekoratyviniai augalai 
PADEDA SUKURTI IR ŠVENTĘ,

IR KASDIENĘ APLINKĄ



Gėlių salonų tinklo „Inesa“ vadovė ir savininkė Inesa Borkovska sako, kad šiuo metu gėlės ir dekoratyviniai augalai – ne tik mada, bet ir neatsiejama mūsų gyve-
nimo dalis, o puošti jais aplinką tinkamai, kad nenuviltų įspūdis, padeda subtilaus floristikos meno meistrai. 
Floristai gali papuošti šeimos ar kolegų šventės vakarą tinkamai ir subtiliai, kad per ryškios gėlės neužgožtų pačios šventės, neatrodytų per daug pompastiškos 
arba nebūtų per daug blankios ir nepastebimos. Prie patalpų interjero derančios, profesionaliai sukomponuotos ir paruoštos skintos gėlės puoš namus ar biurą 
visą savaitę po šventinio vakaro ir nekels rūpesčių. 

DŽIUGINA, MOTYVUOJA IR SUTEIKIA ENERGIJOS
Floristė I. Borkovska, kuri taip pat rengia floristikos mokymo seminarus, 
pataria drąsiai puošti visas buto ir biuro patalpas kasdien, bet tik gerai 
apgalvojus ir pasitarus su specialistais. Skintų gėlių puokštės – puikus 
kasdienis aplinkos dekoro elementas biuro recepcijai ar namų erdvėms. 
Pasak floristės, anksčiau gėlės buvo laikomos tik gražiu dekoro elementu, 
prabangia interjero detale. Dabar joms atsirado nauja „užduotis“ – jos ke-
lia geras emocijas, o gera nuotaika motyvuoja ir didina darbingumą. Žalia 
aplinka vieniems padeda susikaupti darbui, kitiems – atsipalaiduoti per 
poilsio pertraukėlę ir sukaupti naujos energijos.
Gėlės dažniausiai vertinamos dėl žiedų, o dekoratyviniai augalai džiugina 
akį lapų spalvomis ir formomis. Svetainę ar darbo erdves, kur praleidžiate 
daug valandų, malonu puošti žydinčių skintų gėlių puokštėmis kasdien, 
bet reikia įvertinti ir rinktis tinkamai. 
„Jeigu mėgstate žiedus ir gavote daug skintų gėlių asmeninės šventės pro-
ga, galima jas pamerkti ne tik pagrindinėje namų erdvėje, bet dalį gėlių 
panaudoti papuošti ir namų prieangį, ir net miegamąjį, tačiau svarbu jas 
tinkamai parinkti, – pataria floristė. – Jeigu gavote daug bijūnų, lelijų, fre-
zijų, geriau jas palikti svetainėje ar prieškambaryje, net jeigu mėgstate jų 
kvapą, nes miegoti šalia aitraus kvapo gėlių nepatartina. Specialistas padės 
parinkti tinkamas gėles bet kuriai namų ar biuro erdvei kasdien puošti: 
floristas parinks derančias prie interjero gėlių spalvas, puokščių formą, 
dydį, atsižvelgs į kvapus. Jis gali pasiūlyti nekvepiančių lelijų, kaip ir kitų 
gėlių, kurias mėgstate. Ramių spalvų, neskleidžiančios aštraus kvapo gė-
lės gali kasdien puošti miegamąjį ir suteikti jaukumo ir geros nuotaikos 
vos pabudus.“
Ji pataria nepamiršti, kad puokštėms pamerkti svarbu parinkti ir tinkamas 
vazas, kad jos derėtų prie aplinkos interjero ir kompozicijos. Floristai kie-
kvienai puokštei padės parinkti tinkamą vazą pagal jos proporcijas, dydį, 
jos ir interjero dekoro spalvas – kad vaizdas būtų užbaigtas.

ESTETIŠKA IR SVEIKATAI NAUDINGA ERDVĖ 
Gyvų dekoratyvinių augalų žalieji kampeliai taip pat tapo kasdienio gyve-
nimo dalimis. Svetainėse, ypač prie vitrininių langų, dažnai kuriami maži 
žiemos sodai, suteikiantys grožio ir jaukumo. Renkantis jiems augalus, 
specialistai pataria, kurie augalai naudingi, nes valo orą, o kurie nuodingi 
ar sukelia alergiją. 
„Antai monsteros – labai dekoratyvus ir madingas augalas, bet jis nuodin-
gas tiek žmonėms, tiek ir gyvūnams, kurie mėgsta pakramtyti žalius lapus, 
– perspėja Inesa. – Stiprią alergiją gali sukelti ir šio augalo sultys. Kiekvie-
nam žinoma kaktusų nauda – jie sugeria elektroninių prietaisų skleidžiamą 
energiją. Bet patarčiau įvertinti ir tujinių šeimos augalus kiparisus, įprastai 
augančius lauke: jie valo orą, todėl labai naudinga jų dekoratyvines rūšis 
auginti namuose.“  
Pasak floristės, puošti augalais galima visas patalpas ir dažniausiai visiems 
patinka žydintys augalai, bet ji pataria nepamiršti, kad žiedams reikia dienos 
šviesos: biure ar namų erdvėse, kur tiesioginė saulės šviesa nepatenka, žy-
dintys augalai neišgyvens. Ne visos gėlės tinka ir į labai drėgną ar labai sausą 
patalpą. Yra dekoratyvių augalų, kurie tokioms erdvėms tinka. Antai sanse-
vjeros arba cilindrinės karduotės vazonuose yra mėgstamas ir madingas nuo 
seno augalas. Jų mada grįžo ir dabar gėlėms pritaikyti šiuolaikiški vazonai, o 
jos pačios siūlomas dekoratyvių formų ir naujų atspalvių. 
Žmonės mėgsta gėlėmis puošti ne tik pagrindines namų erdves, bet ir, pa-
vyzdžiui, vonios kambarius. Šiose patalpose dažnai trūksta šviesos ir gana 
drėgna, tad specialistai pataria rinktis tokius augalus, kurie mėgsta tamsą ir 
kurių nereikėtų dažai laistyti. Tam tinka dekoratyvūs ir estetiški sukulenti-
niai augalai, sugebantys kaupti vandens atsargas.
O atogrąžų augalus, kurie mėgsta šiltą ir drėgną aplinką, patariama auginti 
šiltai, bet jeigu patalpa sausa – ne tik gausiai laistyti, bet ir būtinai nuolat 
purkšti lapus, kad augalas išliktų dekoratyvus, vešlus, puoštų aplinką ir 
džiugintų akį. 
Floristė I. Borkovska pabrėžia, kad kuriant gyvų augalų kampelį, tik speci-
alistai padės parinkti ir sukomponuoti dekoratyvią, saugią ir sveikatai nau-
dingą aplinką iš tinkamiausių augalų. 

WWW.FLOWERSHOP.LT 
INESAFLORISTE@GMAIL.COM





SALONAI:

Vilniuje, Žirmūnų g. 70, “Klasikos namai”, 3 aukštas
Kaune, Savanorių pr. 136, 2 aukštas
Klaipėdoje, M.Mažvydo al. 2, “Manto namai”

Telefonas: 867931322
El paštas: info@sofalova.lt

Internetinė parduotuvė www.sofalova.lt
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KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Kiekvienas architektas studijų metais kūrė ateities pastatus 
ir ateities miestus. Baigęs studijas dažnas nusivilia, kad 
inovacijos, kurias sužinojome studijų metais, dar yra 
nenaudojamos ar nesuprantamos miestų savivaldybių 
koridoriuose. Bet pastaruoju metu Lietuva pasuko 
žaliosios, tvarios architektūros keliu. Manome, kad ateities 
miestas nėra biomorfinių struktūrų ar kupinas prabangios 
architektūros skulptūrų miestas, o gaminantis sau energiją, 
pilnas žalių erdvių, mažosios architektūros, švarios ir 
estetiškai patrauklių erdvių sinerginis vienetas. Ateities 
miestas – tai miestas, kuris saugo istoriją ir ją protingai 
įveiklina, atkuria istorines urbanistines erdves ar jų principus 
atkartoja naujuose miesto kvartaluose.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR GIMSTA 
ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ MINTYS?

Labiausiai įkvepia kitų architektų mintys ir darbai, noras 
mokytis. Originalių minčių kyla eskizuojant.

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR 
KRYPTĮ? Į KĄ LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Neturime vieno autoriteto, į architektūrą žiūrime bendrai. 
Kartais nežinomi architektai pateikia puikių idėjų ir galima 
labai daug iš jų išmokti.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE 
TERITORIJOJE?

Teritorija lyg nesava, neturinti identiteto, bet yra mieste. 
Tokios erdvės gali sukurti naują požiūrį į miestą, naują 
funkciją ir novatorišką požiūrį į miesto plėtros centrus. 
Manome, kad ši teritorija gali tapti nauju miestą puošiančiu 
kvartalu, kuris padiktuotų gaires ateities sprendiniams.

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Kiekvienas mes svajojame gyventi mieste, kuriame daug 
kultūros, paslaugų, pramogų, bet kartu norime švarios 
aplinkos ir gryno oro. Pastebime, kad sutvarkytos žaliosios 
erdvės traukia žmones. Parkuose įpinama kultūrinė ir 
paslaugų funkcijos, įtraukiami aktyvaus laisvalaikio įrenginiai 
ir aikštelės. 

Nagrinėjamoje teritorijoje norisi atrasti tinkamą santykį 
tarp miesto žmogaus veiklos įpročių ir žaliųjų erdvių ryšį. 
Architektūroje įvesti atsinaujinančius energijos šaltinius. 
Sukurti atvirą ir tvarią aplinką. 

DALYVIAI: „ARCHITEKTŪRINIS RITMAS“

PASIRINKTA TERITORIJA: BUVUSIOS UTENOS RAPOLO 
ŠALTENIO MOKYKLOS PASTATO IR TERITORIJOS 
KONVERSIJA



DALYVIAI: VA ARCH (ARCHITEKTĖ AUSTĖJA 
JURČIUKONYTĖ, INTERJERO DIZAINERĖ AUSTĖJA 
NARUSEVIČIŪTĖ, ARCHITEKTĖ VIGILIJA PETRIKIENĖ)

PASIRINKTA TERITORIJA: TURGAVIETĖS TERITORIJA 
ELEKTRĖNUOSE

KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Žvelgdami į ateitį matome, kad ateities miestų vizija – 
funkcinis mišrumas, paslaugų koncentracija, trumpųjų 
ryšių miestai, priklausomybės nuo lengvojo automobilio 
mažinimas ir žaliosios idėjos. Besikeičiantis žmonių 
gyvenimo būdas projektuotojus verčia galvoti apie ateities 
scenarijus ir galimas architektūros transformacijas, siekiant 
pritaikyti objektus šių dienų žmogaus poreikiams.

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR 
KRYPTĮ? Į KĄ LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Architekto srityje svarbu transdiscipliniškumas. Atsižvelgiant 
ir domintis ne tik architektūra, bet ir nagrinėjant 
ekonominius, socialinius ir psichologinius aspektus kyla 
įvairesnių idėjų. Inspiraciją projektams dažnai diktuoja 
mokslas ir aktualijos. Įkvepia urbanisto J. Gehlo mintys apie 
miestus ir erdvių formavimo perspektyvas, kuriose žmogus 
yra svarbus socialinis ir kultūrinis vienetas. Architektūrine 
vaizduote žavi „Zaha Hadid Architects“ architektų studijos 
darbai.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Pasirinkta teritorija yra urbanizuota, o žvelgiant į šiuolaikines aplinkybes ir ekologiškumo 
aspektą svarbu turėtų būti ne miestų plėtra, o miestų prarastųjų erdvių konversija 
siekiant sukurti erdves, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės poreikius. Kaip tik Elektrėnų 
turgavietės teritorijoje matome, kad esama infrastruktūra netenkina žmonių poreikių. 
Turgus – vieta, kur vyksta intensyvūs socialiniai mainai. Sieksime atrasti kitokį požiūrį į 
turgų, kuris atitiks ateities vizijas.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR 
KYLA ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ MINTYS?

Dažniausiai įkvėpimas ateina iš aplinkos. 
Šis aspektas turi didelę įtaką kūrybinėms 
idėjoms rastis projektavimo procese. Pirmasis 
projektavimo etapas – išsami teritorijos 
analizė. Kūrybiškiausias projektavimo etapas 
– koncepcijos paieška, kurio metu siekiame 
suprasti, kam mes kuriame objektą, kaip 
jis integruojasi aplinkoje, ir atrasti ryšį tarp 
architektūros ir žmogaus.

1. „A thousand yards“ botanikos paviljonas 
– įkvepiantis lengvai transformuojamos ir 
galinčios plėstis architektūros pavyzdys.

2. Gyvenamieji namai „Vertikalus miškas“ 
Milane – sugrįžimo į gamtą pavyzdys, 
prisidedantis prie biologinės įvairovės kūrimo 
mieste.

3. „The Toronto Tree Tower“ medinių 
konstrukcijų dangoraižis – puikus pavyzdys, 
atsižvelgiant į tvarios ir sveikos aplinkos kūrimą 
miestuose.



DALYVIAI: GERDA FALK

VADOVAS: SIGITAS KUNCEVIČIUS

PASIRINKTA TERITORIJA: TERITORIJA TARP ANYKŠČIŲ 
MIESTO CENTRINIO STADIONO IR ŠVENTOSIOS UPĖS, 
REKREACINIS CENTRAS „BŪTI VISIEMS KARTU“

KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Manau, per šiuos metus supratome, kad nieko neįmanoma 
nuspėti. Tačiau noriu tikėti, kad ateities miestas bus 
patogesnis, funkcionalesnis ir jo aplinka bus sveikesnė 
žmogui.

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Manau, miestą išmaniu paverčia žmonės, kurie jame 
gyvena ir priima teisingus sprendimus. Anykščių miesto 
teritorija turi daug potencialo, tačiau, kad ji kurtų pridėtinę 
vertę miesto gyventojams, reikia ją tinkamai įveiklinti.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA 
ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ MINTYS?

Geriausias įkvėpimo šaltinis – stebėjimas. Kai į viską pradedi 
žiūrėti kitu kampu, analizuoti ir galvoti, kaip būtų galima 
padaryti geriau, paprasčiau, tada kyla pačios įdomiausios 
idėjos.

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR 
KRYPTĮ? Į KĄ LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Kol kas ieškau savo stiliaus. Kurdama į nieką nesilygiuoju, 
tik stengiuosi išklausyti tos srities profesionalų komentarų, 
pastabų, mėgautis kūrybinėmis paieškomis ir pasikliauju 
sava intuicija.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE 
TERITORIJOJE?

Pasirinkta teritorija patraukli tuo, kad ji yra netoli upės 
ir miesto centras visai šalia. Potenciali vieta tolygiam 
urbanistinio audinio susiliejimui su gamta.



DALYVIAI: „GRUPĖ A“

VADOVAS: SKIRMANTĖ MOZŪRIŪNAITĖ

PASIRINKTA TERITORIJA: TERITORIJA TARP ANYKŠČIŲ 
MIESTO CENTRINIO STADIONO IR ŠVENTOSIOS UPĖS, 
REKREACINIS CENTRAS „BŪTI VISIEMS KARTU“

KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Ateities miestas atsižvelgs į esamą ekologinę situaciją 
ir tvaraus dizaino principus. Privaloma atsižvelgti į 
ilgaamžiškumo principą ir nuolat ieškoti būdų, kaip 
mieste esantys objektai būtų pastatyti su saugiomis 
medžiagomis ir būtų saugūs visais pastato gyvavimo 
etapais (projektavime, statybose, gyvavime, griovime). 
Šiame mieste bus vertinamas bendruomeniškumas 
ir individo balsas, iškeliami ekologiškumo principai, 
vertybės ir poreikiai. Nors šiuo metu tai nėra 
įgyvendinama, tikimės, kad jau šiandien daromi tyrimai 
leis greičiau pasiekti šią idėją. 

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Miesto „išmanumas“ prasideda nuo intelektualios 
bendruomenės ir idėjos. Mūsų pasirinktai vietai trūksta 
traukos taško, kuris suburtų žmones iš įvairių sričių – 
mokslininkus, menininkus ir pan. 

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA 
ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ MINTYS?

Mus įkvepia kurti esamos problemos. Siekiant jas išspręsti 
originaliausių minčių kyla bandant sujungti skirtingas 
disciplinas, pavyzdžiui, fiziką, biologiją, chemiją ir t. t. 

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ 
AR KRYPTĮ? Į KĄ LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Konkretaus autoriteto neturime, tačiau atsižvelgiame į 
savo srities aktualijas ir neignoruojame esamų tendencijų 
bei garsių, pripažintų (esamų ir istorinių) architektų 
darbų. 

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE 
TERITORIJOJE?

Idėja sukurti jungtį tarp urbanizuotos teritorijos 
ir gamtos. Manome, kad Anykščiai gali tapti 
išmaniu miestu.



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Manau, pati sąvoka „ateities miestas“ ir tokio miesto 
suvokimas yra nuolat kintantis, tobulėjantis, prisitaikantis 
prie to laikotarpio poreikių. Ekologija, darnumas, gamtos 
puoselėjimas, be abejonės, yra ir bus aspektai, kurie 
turės vis daugiau įtakos mūsų ateities miestams. 

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Miestas yra išmanus tada, kai kuriama lanksti ir inovatyvi 
ekonomikos, infrastruktūros ir gyvenimo sistema, kuri 
pasitelkus novatoriškas technologijas daro jį sumanesnį, 
lengvesnį ir naudingesnį. Pakruojis turi keletą traukos 
objektų Lietuvos mastu ir nemažai potencialo ne tik 
pritraukti daugiau miesto lankytojų, bet ir gerinti kasdienį 
gyvenimą patiems miestelėnams. Mano pasirinkta 
teritorija yra miesto pakraštyje esanti sporto bazė. Čia 
jau esančios sporto erdvės ir BMX parkas nėra gana 
efektyvūs ar šiuolaikiški. Sklypas gali būti išnaudotas 
naujam sporto kompleksui, sukuriant tiek fizinę ir funkcinę 
jungtį tarp dviejų Kruojos upės krantų, tiek projektuojant 
erdvę, jungiančią skirtingo užstatymo rajonus. 

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Pakruojo sporto bazė sudomino būtent savo lokacija. Du sklypai yra perskirti 
Kruojos upe, kas šiuo metu yra barjeras. Taip pat sklypas yra tarp smulkaus 
mastelio vienbučių gyvenamųjų rajonų ir savo dydžiu kuria vizualų kontrastą. Ši 
erdvė gali tapti stipriu miesto akcentu ir urbanistine jungtimi.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ 
MINTYS?

Dažnai įkvėpimo ieškau analizuodama eksperimentinius projektus, bandymus, 
menines paieškas. Taip pat projektuodama stengiuosi atsižvelgti į ekologiją, todėl 
tvarumas eina greta kiekvienos idėjos ir projekto. Nuotraukose – eksperimentinis 
projektas Danielio Valle vandens paviljonai ir MVRDV studijos projektas – Tainan 
Xinhua prekyvietė. 

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR KRYPTĮ? Į KĄ 
LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Viena iš pagrindinių mane įkvepiančių architektūros studijų – jau minėta MVRDV 
studija su pagrindiniais architektais Winy Maasas, Jacobas van Rijsas ir Nathalie 
de Vries. Mane žavi unikalus ir išskirtinis MVRDV studijos požiūris į dizainą. Jų 
atlikti projektai apima visų tipų ir dydžių pastatus, miestų planavimą, leidinius, 
instaliacijas, parodas ir t. t. Tarp užbaigtų projektų yra Nyderlandų paviljonas, 
skirtas pasaulinei parodai „Expo 2000“ Hanoveryje, turgaus halė, būsto ir 
mažmeninės prekybos derinys Roterdame, „Pushed Slab“ – tvaraus biurų pastatas 
pirmame Paryžiaus ekologiniame rajone, „Flight Forum“ – novatoriškas verslo 
parkas Eindhovene ir daugelis kitų. 

DALYVIAI: GYTĖ ŠULIOKAITĖ

VADOVAS: SAULIUS PAMERNECKIS

PASIRINKTA TERITORIJA: PAKRUOJO MIESTO SPORTO 
BAZĖS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Mano nuomone, ateities miestas bus didėjantis, siekiantis 
būti tvarus, tvariai besiplečiantis ir vystomas laikantis 
tvarių miesto planavimo principų. 

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Manau, kad išmanus miestas nebūtinai reiškia, jog 
išmanus technologiškai. Gera miesto urbanistika, 
infrastruktūra, architektūra, rekreacinės erdvės, tvarumas 
– visa tai išmanaus miesto elementai. O iki „išmanumo“ 
mano pasirinktai teritorijai, manau, labiausiai trūksta 
išmanaus, darniai į aplinką integruoto pastato. 

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Pirmumą teikiau teritorijoms, kuriose svarbiausia būtų pastato architektūrinė idėja. 
Pasirinkau Raseinių teritoriją, nes sudomino teritorijos lokacija mieste, norimo 
pastato funkcijos.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ 
MINTYS?

Įkvėpimo semiuosi iš architektūros analogų, meno, gamtos, pasivaikščiojimų 
po miestą, literatūros, filmų. Minčių turbūt lengviausiai kyla eskizuojant. Tačiau 
idėjos turi reaguoti į aplinkinį kontekstą, esamą situaciją. Neretai, apsilankęs 
projektuojamoje teritorijoje, greitai pajunti, kokio pavidalo objektas ten turėtų 
atsirasti. 

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR KRYPTĮ? Į KĄ 
LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Galbūt vieno architekto neišskirčiau, bet labai džiugu, kad Lietuvoje turime tikrai 
daug architektų, kurie kuria aukštos kokybės ir tarptautiniu lygiu pripažįstamą 
architektūrą. Už Lietuvos toli dairytis irgi nereikia – Skandinavija, Baltijos šalys, 
Europa. Tiesą pasakius, esant internetui šalių ribos išnyksta architektūros atžvilgiu. 

DALYVIAI: LUKAS SINICA

VADOVAS: MARIUS PRANAS ŠALIAMORAS

PASIRINKTA TERITORIJA: CENTRINĖ RASEINIŲ DALIS



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Nemanau, kad įmanoma tvirtai atsakyti, kaip miestai 
atrodys ateityje. Šiandieną didžiausias polinkis akivaizdžiai 
matomas išteklių tausojimo ir žalios architektūros, kitaip 
tariant, klimato ir gamtos išsaugojimo kryptyse. Taip pat 
didėja priklausomybė nuo automatizacijos ir išmaniųjų 
technologijų kasdieniame gyvenime. Galima tikėtis, kad 
ir pastatai, ir infrastruktūra taps pasyvesni, „draugiškesni“ 
aplinkai, o ir pats gyvenimo tempas galbūt sulėtės, nors 
realybė tikriausiai bus kiek pilkesnė.

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Manau, kad miesto išmanumą kuria pagrindiniai jo 
veikėjai – žmonės, jų gyvenimas, veikla. Pakruojo mieste 
gyventojų skaičius pamažu krinta nuo 2000 metų. 
Jaunesni gyventojai išsikelia į didmiesčius, nes ten jie 
mato daugiau perspektyvų, veiklos, tad manau, kad jos 
– veiklos – labiausiai ir trūksta.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Pasirinkta Kruojos upės teritorija natūraliai padalyta į dvi atskiras dalis. Mane 
sudomino galimybė jas sujungti, stengiantis neužgožti upės, ir kartu šią jungtį 
išnaudoti kaip naują traukos / veiklos tašką.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ 
MINTYS?

Tikrai kūrybai įkvėpimo paprastai neturiu. Ji randasi impulsyviai, netikėtai, 
neplanuotai ir gana retai. Dažniausiai tai tėra procesas.

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR KRYPTĮ? Į KĄ 
LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Autoriteto neturiu, taip pat kaip ir stiliaus ar krypties. Stengiuosi juos atrasti proceso 
metu. Jie turėtų priklausyti nuo pačios objekto vietos ir konteksto.

DALYVIAI: ROKAS ŠIMBROTAS

VADOVAS: LADA MARKEJEVAITĖ

PASIRINKTA TERITORIJA: PAKRUOJO MIESTO SPORTO 
BAZĖS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Ateities miestas – išsivysčiusio miesto teritorija, kuri 
užtikrina tvarų ekonominį vystymąsi ir aukštą gyvenimo 
kokybę, pasižyminti keliomis pagrindinėmis sritimis: 
besivystančia ekonomika, optimaliu judrumu ir 
ekologiška aplinka. Pagrindinis veiksnys, lemiantis, kad 
miestas būtų laikomas ateities miestu, – jo tvarumo lygis. 

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Mano manymu, išmanusis miestas – tai miestas, 
turintis labai gerai išvystytą transporto ir viešųjų erdvių 
infrastruktūrą. Tokiame mieste prioritetas teikiamas 
pėsčiųjų ir dviračių eismui. Taip pat daug dėmesio 
skiriama rekreacinėms zonoms. Pasitelkus tvarų 
projektavimą, kuriama erdvė yra draugiška žmogui ir 
kartu jį supančiai aplinkai. 

Šiuo metu pasirinkta teritorija Elektrėnuose nėra 
naudojama ir menkai prijungta prie miesto integracijos. 
Šalia yra traukos objektas – Ledo arena, taigi mano 
projektuojamas objektas taip pat galėtų tapti nauju 
sporto objektu mieste. Naujas traukos taškas kurtų 
harmoningą aplinką su esama miesto situacija ir supančia 
gamta. 

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Elektrėnų miestas dėl savo potencialo plėstis ir tapti išmaniuoju miestu. Šiame 
mieste matau daug vizijos ir potencialo, susijusio su sportu. Vienas iš miesto 
privalumų – jo padėtis Lietuvoje, nes Elektrėnai patogiai išsidėstę pusiaukelėje 
tarp Vilniaus ir Kauno. 

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA 
ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ MINTYS?

Daugiausia kurti mane įkvepia gamta – jos paprastumas, 
elegancija ir harmoningumas skatina vystyti naujas 
idėjas. Dažniausiai geriausių idėjų kyla sėdint lauke ant 
terasos, žiūrint į miško peizažą. 

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR KRYPTĮ? Į KĄ 
LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Frankas Lloydas Wrightas – vienas žymiausiu architektų, mano autoritetas. Jo 
darbuose galite pamatyti, kaip galima darniai susieti architektūrą su gamta. Dar 
vienas architektas, kurio architektūra mane įkvepia kurti, – tai Santiago Calatrava. 
Šio architekto kūryboje vienas svarbiausiu aspektų – judesys. Jis pats parašė 
universitetinį diplominį darbą tema „Trimatės struktūros lankstumas“ ir aprašė, 
kaip objektai judėdami gali pereiti iš trijų matmenų į du ir net į vieną. Judantys 
elementai, kurie lankstėsi ir plėtėsi, tapo svarbiu daugumos jo projektų elementu. 

DALYVIAI: TALY MEYTIN 

VADOVAS: ARNOLDAS GABRĖNAS

PASIRINKTA TERITORIJA: ELEKTRĖNŲ MIESTO PLĖTRA 
ŠALIA MARIŲ PAKRANTĖS



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Nemanau, kad galima labai tiksliai prognozuoti, koks 
miestas bus ateityje, nes žmonių poreikiai keičiasi ir 
miestas prie jų prisitaiko. Tačiau aišku viena – vis daugiau 
dėmesio skiriama ekologijai, žmonių poreikiams ir tai 
jungiančioms technologijoms.

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Man atrodo, kad „išmanus“ miestas yra tas, kuriame 
išnaudojant šiuolaikines ir ateities e. technologijas 
sprendžiami klausimai, susiję su energijos taupymu, 
aplinkosauga, operatyviu bendravimu visais lygmenimis, 
savivaldoje ir kitokiose gyventojų poreikių tenkinimo 
srityse.

Visko trūksta. Mano pasirinkta teritorija neatrodo išbaigta 
ir naudingai išnaudota.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Aplinka. Teritorija atrodė įdomi tiek vietos, tiek aplinkos atžvilgiu. Atrodė, 
kad galiu pasiūlyti įdomių variantų, tinkančių šiai teritorijai.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA ORIGINALIAUSIOS 
JŪSŲ MINTYS?

Kiekvienas objektas turi savo įkvėpimo šaltinį. Kartais tai yra ta vieta, 
kur yra objektas, kartais pati užduotis padeda rasti įdomių sprendimų. 
Padeda domėjimasis šiuolaikinių pažangiausių pasaulio architektų 
kūryba. Kadangi mano pasirinktoje teritorijoje bus poilsio ir sveikatos 
kompleksas, mano atrinkti pavyzdžiai yra iš šios kategorijos.

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR KRYPTĮ? Į 
KĄ LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Konkrečių autoritetų nėra. Mane įkvepia projektai, sukurti minimalizmo ir 
aplinkai draugiško dizaino stiliumi.

DALYVIAI: TATSIANA KUKLIERIENĖ

VADOVAS: LINAS NAUJOKAITIS

PASIRINKTA TERITORIJA: TERITORIJA TARP ANYKŠČIŲ 
MIESTO CENTRINIO STADIONO IR ŠVENTOSIOS UPĖS, 
REKREACINIS CENTRAS „BŪTI VISIEMS KARTU“



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Įsivaizduodamas ateities miestą, dažniausiai žmogus 
pasakytų, kad jis būtų labai modernus ir pilnas futurizmo. 
Tačiau, mano nuomone, modernus miestas pirmiausia 
žvelgs į žmogų, jo poreikius, į geresnę gyvenimo kokybę. 
Miestuose atsiras daugiau žalumos, bus naudojamos 
ekologiškos ir patvarios medžiagos. Ateityje, toliau 
spartėjant gyvenimo tempui, didmiesčiuose bus ieškoma 
galimybių, kaip derinti darbą ir poilsį. 

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Miestą išmaniu paverčia daugybė dalykų: tvarumas, 
ekologiškumas, technologinės inovacijos, infrastruktūra, 
socialinių problemų sprendimas ir t. t. Tačiau labiausiai 
prie jo išmanumo prisideda mieste gyvenantys žmonės, 
turintys miesto plėtros viziją ir siekiantys ją įgyvendinti. 

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Pasirinkau Raseinių teritoriją. Manau, kad šis pasirinkimas suteikia 
daugiausia laisvės siūlyti ne vien konkrečius sprendimus, bet ir alternatyvią 
koncepciją pasirinktai teritorijai, jos panaudojimui. Pasirinktoje teritorijoje 
gausu gamtinės aplinkos ir jos panaudojimo potencialo. Mano projekto 
tikslas – sukurti inovatyvias, patogias ir šiuolaikiškas erdves modulinių 
namų komplekse prieglobsčio ieškantiems žmonėms. 

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA ORIGINALIAUSIOS 
JŪSŲ MINTYS?

Geriausias įkvėpimas yra darbas ir mokymasis iš klaidų. Kuo daugiau 
dirbi, tuo paprasčiau ir greičiau įveiki vis naujas užduotis ir iššūkius. Man 
labai svarbu per interjero dizainą perteikti emociją, pabrėžti vietos ir 
erdvės charakterį. Taip pat didelę įtaką kūrybai daro gamta ir kelionės. 
Gamtoje stengiuosi pamatyti detales, formas, slypintį grožį, kurį perteikiu 
projektuodama erdves. 

Mane visados žavėjo architektės Zahos Hadid darbai. Z. Hadid 
nejaudino nei statinių vieta, nei kam nors nepritaikytos erdvės, pasak 
jos: „Architektūra nėra aptarnaujantis menas. Ji turi būti nepanaši į nieką, 
veikti gatvės gyvenimą, traukti žmones, keisti jų bendravimą. Per mano 
darbus visuomenė taps progresyvesnė, humaniškesnė.“ 

Jos pastatai išties neturi analogų, peržengia visas vizualias ir technines 
architektūros ribas. Z. Hadid kūriniuose netrūksta simpatijų kampuotam 
XX a. pradžios rusų avangardui. 

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR KRYPTĮ? Į 
KĄ LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Kūrybinėje veikloje nesivaikau greitų madų ar dizaino sprendimų, 
mano požiūrį ir nuostatas formuoja Lietuvoje, pasaulyje lyderiaujančios 
tendencijos ir principai. Nesu atradusi konkretaus stiliaus, su kiekvienu 
projektu stengiuosi išbandyti ką nors naujo, taip ieškodama artimiausios 
sau krypties, tačiau mane labai žavi zen bei „art deco“ interjero stiliai. 

DALYVĖ: EMILIJA MIKELEVIČIŪTĖ

VADOVAI: ASTA KAZLAUSKIENĖ, RASA MAZŪRIENĖ

PASIRINKTA TERITORIJA: CENTRINĖ RASEINIŲ DALIS



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Sunku nuspėti ateitį, tačiau kelios kryptys ateities 
miesto link yra aiškios. Ateities miestas turėtų išspręsti 
tokias problemas kaip gyventojų perteklius, tarša ir 
gyvenviečių išsibarstymas. Miestų rajonai turėtų būti 
sujungti tarpusavyje, kad gyventojai galėtų laisvai 
judėti iš vienos vietos į kitą pėsčiomis ar dviračiais ir taip 
mažintų oro užterštumą. Visa tai sudėjus, ateities miestas 
– funkcionalus, patogus ir draugiškas aplinkai. 

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Išmanus man asmeniškai siejasi su pokyčiais ir 
modernėjimu, todėl kaip aspektas galėtų būti naujų 
modulinių pastatų sistemų atsiradimas gyvenvietėse, 
kurios sujungtų tiek gyvenamąjį, tiek komercinį gyvenimą 
su viešaisiais pastatais ir parkais. Jie sukurtų bendrą 
aplinką, kurioje lengviau integruoti tvarias ir energiją 
taupančias pastatų naujoves. Tad tokia statyba gali 
labiau vystytis atsižvelgiant į kintančius miesto poreikius, 
atsisakant nuolatinio griovimo ir atstatymo dinamikos. 

Pasirinktoje teritorijoje reikalingas infrastruktūrizuotas 
miesto gyvenamųjų vietų plėtojimas, apgyvendinimas. 
Tai orientuota labiau į problematiškas situacijas, kai 
žmonės neturi namų, reikia greitai juos surasti, todėl 
modulinių namų rajonas atrodo kaip puiki išeitis. Tuo 
labiau jei ši socialinių būstų teritorija būtų miesto 
pakraštyje, ramioje vietoje prie marių parko. 

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Su kiekvienais metais vis labiau plečiasi miestai, keičiasi infrastruktūros ir 
taip skatinamas naujų žmonių judėjimas. Tad pasirinkdama Elektrėnus 
galvojau apie tai, kad šiame mieste būtų įmanoma išvystyti savo idėją, 
sukurti socialinę aplinką ir taip skatinti darbingumo lygį. Tuo labiau kad šis 
miestas yra prie vandens telkinio ir ši teritorija yra susijusi su gamta, o tai 
man asocijuojasi su poilsiu ir ramybe.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA 
ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ MINTYS?

Kiekvienam projektui, atsižvelgiant į tai, kas turi būti 
projektuojama, kyla įvairaus tipo idėjų, todėl labai 
sunku pasakyti, kas tai yra konkrečiai. Kartais tai gali būti 
susiję ir su šių dienų aktualijomis, problemomis, tačiau 
neretai idėjų kyla ir iš architektūrinių pastatų, matytų 
tiek realiame gyvenime, tiek interneto platybėse. Vienas 
mėgstamiausių interneto puslapių – „Dezeen“. 

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ AR KRYPTĮ? Į KĄ 
LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Kuriant interjerus, svarbi ir architektūra, todėl dažnai tenka prisitaikyti, 
sukurti tai, kas vestų to link. Svarbūs aspektai: funkcionalumas, saugumas 
ir išvaizda. Dėl to neretai mėgstu naudoti organines formas, tam pasitelkiu 
modernų minimalizmą. Tačiau prireikus naudojami ir kiti interjero dizaino 
stiliai, visi jie savaip žavūs ir tikrai sunku išsirinkti, su kuriuo vienu iš jų dirbti. 

Šiam projektui mane labiausiai inspiravo MAD architektų ir interjero 
dizainerių projektai. Vienas iš jų pavyzdžių – Operos namai, esantys Kinijoje, 
Charbine. Ši įmonė kuria futuristinius, organiškus, technologiškai pažangius 
dizainus, įkūnijančius šiuolaikinę Rytų giminystės gamtai interpretaciją. 

DALYVĖ: GABIJA ČEPELIAUSKAITĖ

VADOVAI: RASA MAZŪRIENĖ, ASTA KAZLAUSKIENĖ 

PASIRINKTA TERITORIJA: ELEKTRĖNŲ MIESTO PLĖTRA 
ŠALIA MARIŲ PAKRANTĖS



KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI 
ĮMANOMA TVIRTAI KONKRETIZUOTI?

Sunku tiksliai pasakyti, viskas tobulėja kiekvieną 
dieną, todėl šiandien nedrįsčiau tvirtai konkretizuoti 
savo svajonių, tačiau tikiuosi, kad ateities miestas bus 
draugiškas ne tik aplinkiniams, bet ir aplinkai. Galėsime 
lengviau įkvėpti ir džiaugtis mus supančia tvaria 
architektūra. 

KOKIE, JŪSŲ NUOMONE, ASPEKTAI MIESTĄ PAVERČIA 
IŠMANIU? KO IKI „IŠMANUMO“ TRŪKSTA JŪSŲ 
PASIRINKTAI TERITORIJAI?

Išmanus miestas turi būti pritaikytas gyventi ir susisiekti 
ne tik dabartyje, bet ir žvelgiant į ateities perspektyvą. 
Patogus ir greitas susisiekimas, saugūs dviračių bei 
pėsčiųjų takai daro miestą išmanų. Negaliu nepaminėti 
dar vieno svarbaus, su infrastruktūra susijusio, dalyko 
– apšvietimo. Tinkamai suprojektavus takų apšvietimą, 
mano miestas taip pat taptų išmanus. 

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE 
TERITORIJOJE?

Elektrėnų teritorija nustebino savo aplinkos įvairove. Šalia 
miesto centro esančios Elektrėnų marios tapo projekto 
įkvėpimu. Miestas turi daug galimybių plėstis, pritraukti 
lankytojus ir, žinoma, tapti išmanus, todėl pasirinkau šį 
miestą, kad prisidėčiau prie jo vystymo ir kūrybinių idėjų 
realizavimo.

KAS JUS ĮKVEPIA KURTI? KAIP, KADA IR KUR KYLA 
ORIGINALIAUSIOS JŪSŲ MINTYS?

Labiausiai mane įkvepia kurti hobiai – fotografija, 
tapymas, knygų skaitymas ir kelionės. Tik dėl jų galiu 
atsipalaiduoti, realizuoti kylančias idėjas ir pasisemti 
naujų. Idėjos, nepriklausomai nuo vietos, kyla visur, man 
svarbiausia gera atmosfera ir pozityvumas. 

AR TURITE SAVO SRITIES AUTORITETĄ, ARTIMĄ STILIŲ 
AR KRYPTĮ? Į KĄ LYGIUOJATĖS KURDAMI?

Vieno savo profesijos autoriteto išskirti negalėčiau, 
daugelis tinkamai atliktų darbų mane motyvuoja ir 
skatina tobulėti, tačiau gyvenime mano autoritetas 
– mano mama. Ji man kaip geriausia draugė, su ja 
daug keliaujame, stengiamės aplankyti ir pažinti kuo 
įvairesnę pasaulio architektūrą, mūsų vertybės ir požiūris 
į gyvenimą sutampa, tad ji yra mano atspirties taškas. 

DALYVĖ: VILTĖ VASILIAUSKAITĖ

DARBO VADOVAS: ASTA KAZLAUSKIENĖ IR RASA 
MAZŪRIENĖ

PASIRINKTA TERITORIJA: ELEKTRĖNŲ MIESTO 
PLĖTRA ŠALIA MARIŲ PAKRANTĖS







IŠMANŪS ĮĖJIMO SPRENDIMAI: 
SAUGUMAS, AUGINTINIŲ LAISVĖ IR 
ŠEIMININKŲ RAMYBĖ



Išmaniosios technologijos daro mūsų gyvenimą lengvesnį. Tad nenuostabu, kad išmanumo no-
rime visur – ne tik pastatų viduje, bet ir prie įėjimo. Šiuolaikiniai sprendimai leidžia pritaikyti ir 
panaudoti išmaniąsias technologijas tiek medinėse, tiek plono aliuminio rėmų, tiek ir slenkančių 
konstrukcijų duryse. 

Giedrė Linden 

Vienas išmaniųjų įėjimų sprendimų yra galimybė stebėti, 
kas ir kada išeina iš namų arba grįžta. Tai ypač patogu namų 
šeimininkams, auginantiems atžalas, nes jie gali matyti, 
kada jų vaikai grįžta namo po pamokų. Išmanūs išėjimai 
svarbūs ir dėl augintinių komforto. Šiuos sprendimus patogu 
naudoti ir biuruose. Taip pat patogu, kad ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiesiems nereikia nešiotis ryšulio raktų – duris 
atrakinti ar užrakinti galima naudojant mobilųjį telefoną. 
Taigi nebelieka amžino galvos skausmo, kur dingo raktai. 
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RAKTAS YRA JŪSŲ KATĖ, O VOVERĖS NEUŽEIS 
NEPAKVIESTOS 

Išmaniosios technologijos šunims, katėms ir kitiems 
namų augintiniams suteikia savarankiškumo, o jų 
šeimininkams – ramybės. Jeigu visą dieną plušate 
darbe ir tyliai kremtatės, kad namuose palikti 
augintiniai panorėję negali išeiti į lauką, akivaizdu, kad 
jūsų namui reikia naujų modernių durų su augintiniams 
skirtomis išmaniosiomis durelėmis, kurioms pritaikyti 
gyvūnų išėjimo sprendimai pranašesni už įprastas 
landas.

Išmaniosios naminių gyvūnėlių durelės turi daug 
pranašumų, nors šeimininko ramybė yra didžiausia 
nauda. Kol jūs visą dieną dirbate arba norite ilgiau 
pamiegoti savaitgalį, pūkuotas šeimos narys gali 
be jūsų pagalbos išeiti į kiemą kada panorėjęs ir 
gulėti savo mėgstamoje saulėtoje kiemo vietoje. 
Technologija suteikia naminiams gyvūnėliams 
patogumo, o jums – komforto. Maža to, šeimininkas 
į savo telefoną gali gauti informaciją apie tai, kada 
gyvūnas buvo lauke ir kada grįžo namo.

Tradicinės landos augintiniams gali kelti problemų 
dėl to, kad įleis į namus visus kaimynų augintinius ir 
laukinius gyvūnus. Išmaniųjų durelių pranašumas – jų 
saugumas: naudojamos technologijos atpažins jūsų 
šunį ar katę. Augintiniui užtenka prieiti prie tokios 
landos ir ji automatiškai, gavusi signalą, atsiveria ir 
iškart užsirakina, vos gyvūnas pro ją pralenda. 

Vienos elektroninės išmaniosios gyvūnėlių durelės 
veikia su šunų ir kačių antkakliu „SmartKey“, turi 
programuojamas įėjimo, išėjimo ir automatinio 
užrakinimo parinktis. Kitos nuskaito implantuotą 
ID mikroschemą ir atpažįsta bei įleidžia į namus 
tik jūsų augintinius. Jos gali nustatyti iki kelių ar net 
keliasdešimties jų tapatybių. Dauguma išmaniųjų 
durelių naudoja radijo dažnio atpažinimo funkciją 
(RFID), kad aptiktų jūsų augintinį, vėliau atrakintų ir 
(arba) atidarytų dureles. Signalas perduodamas iš 
augintinio įterptosios mikroschemos arba suderinamo 
RFID antkaklio.

Kiekvienam augintiniui galite individuliai reguliuoti 
pasivaikščiojimo režimą būdami bet kur ir reguliuoti 
kiekvienos katės ar šuns išėjimo leidimus nuotoliniu 
būdu. Technologija leidžia nustatyti dureles 
„Užrakinta“, „Atrakinta“ arba „Tik įeiti“, „Tik išeiti“ 
režimu. 

Nors įvairių gamintojų gyvūnėlių durelių funkcijos 
skiriasi, dauguma jų apima automatinio užrakinimo 
/ atidarymo funkcijas, laikmačius ir saugos funkcijas. 
Automatinio užrakinimo funkcija taip pat apsaugo 
nuo galimų vagių.

Svarbu ir naudojimo paprastumas. Kai kurios 
išmaniosios durelės turi judesiu įjungiamus jutiklius, 
kurie atidaro jas automatiškai, kai tik šuo ar katė 
priartėja pakankamai arti, nes kai kurie gyvūnai 
bijo stumti dureles. Išmaniosios augintinių durelės 
dažniausiai maitinamos iš baterijos arba tiesiai iš 
elektros lizdo sienoje. Daugelis modelių taip pat 
yra atsparūs oro sąlygoms ir užtikrina patikimą 
sandarumą.
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PALENGVINA PATEKIMĄ Į VIDŲ IR UŽTIKRINA HIGIENĄ

Išmaniosios technologijos per pandemiją tampa nebe 
prabanga, o būtinybe, nes dėl jų galima išvengti įvairių 
paviršių lietimo. 

Ypač išmaniosios technologijos praverčia ten, kur būtina 
reguliuoti žmonių srautus pastatų viduje. Kai kurie 
gamintojai siūlo prie įėjimų į visuomenines patalpas – 
restoranus, parduotuves, teatrus ar pan. – sumontuojamus 
išmaniuosius žmonių skaičiuotuvus, kurie skaičiuoja, kiek 
asmenų įėjo į vidų ar išėjo. Tai padeda išvengti per didelio 
žmonių būriavimosi viduje. Be to, šios technologijos gali 
turėti ir patogią grafinę vartotojo sąsają, dėl kurios klientai 
patys gali patikrinti, koks yra vietos užimtumas, ir galbūt 
suplanuoti tinkamesnį laiką vizitui.

Labai patogu išmaniosiomis technologijomis valdyti 
įvairaus tipo stumdomas duris – tiek lauko, tiek ir vidaus. 
Tam gali būti pasitelktos nuotolinio valdymo priemonės, 
išmanieji prietaisai ar kiti patogūs būdai. Išmaniajame 
telefone įdiegtomis programėlėmis galima atverti, užverti 
ar užrakinti duris. Tam tereikia poros paspaudimų ekrane 
ar tiesiog balso komandos. Aplikacija telefone leidžia duris 
valdyti iš bet kur.

Norint išvengti nereikalingo paviršių lietimo padeda ir 
išmanieji judesio davikliai, kai durys atsidaro pamojavus 
ties atidarymo jungikliu ranka. Yra ir stumdomų durų, kurias 
galima atidaryti ar uždaryti koja, numynus prie bėgelio 
esantį pedalą. Tai ypač patogu, kai rankos užimtos. Kartu 
galimybė atidaryti duris koja padeda rankų pirštais be 
reikalo nečiupinėti jokių paviršių.
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Šiuolaikinės technologijos leidžia ne tik valdyti duris, 
bet ir apsaugoti patalpas nuo įsibrovėlių – durų 
atidarymo sistema gali būti susieta su namų saugumo 
sistemomis.

Biurų pastate išmaniosios durys gali būti 
užprogramuotos taip, kad atsirakintų tam tikru metu 
ryte, o užsirakintų, kai viduje nieko nebėra. Be to, 
išmaniaisiais sprendimais galima suteikti skaitmeninį 
raktą svečiams ar, tarkime, patalpų tvarkytojams, kad 
jie galėtų patekti į pastatą tam tikru laiku, pasinaudoję 
programėle telefone.

Tiesa, nors ir labai patogios, išmaniosios technologijos 
kelia ir tam tikrų pavojų: vienas jų tas, kad tokias 
sistemas gali nulaužti programišiai. Be to, gali būti 
sudėtinga patekti į vidų pametus išmanųjį telefoną ar 
jam išsikrovus arba sugedus.

Taigi technologijos nepaprastai palengvina mūsų 
kasdienybę, bet svarbu nepamiršti ir užtikrinti 
saugumą.



INOVATYVŪS ALIUMINIO 
SPRENDIMAI ENERGETIŠKAI 
EFEKTYVIAI STATYBAI

Moderni naujojo Helsinkio simbolio išvaizda sukurta 
bendradarbiaujant su „Purso“ ir fasadų statytoju.
Helsinkis pasipildė nauju orientyru – šalia Helsinkio geležinkelio 
stoties baigtas statyti naujas „Scandic“ viešbučio pastatas. Tai 
vienas didžiausių „Scandic“ viešbučių Suomijoje.
Pastato architektūrą sukūrė architektų biuras „Futudesign“. 
Laimėjusiame projekte, pavadintame „Hermes“, pagerbta 
1909 m. pastatytos pagrindinės geležinkelio stoties, kurią 
suprojektavo Elielis Saarinenas, istorija, tačiau kartu pridėta šiek 
tiek šiuolaikiško stiliaus ir išvaizdos. Kadangi apie tradicinius 
langų rėmus negalėjo būti nė kalbos, reikėjo naujo novatoriško 
sprendimo, nepažeidžiant techninių reikalavimų.
Techninės savybės buvo pasiektos naudojant specialiai 
pritaikytą profilį.
Kadangi pastato projektas buvo parengtas pagal projekto 
konkursą, pastato fasadas buvo įgyvendintas atsižvelgiant į 
architekto viziją. Įspūdinga perspektyva sukėlė savų iššūkių, 
kuriuos „Purso“ ėmėsi spręsti bendradarbiaudama su fasado 
statytoju.
Projektas buvo sudėtingas dėl dviem kryptimis išlenktų langų 
rėmų. Be to, projektui buvo keliami griežti techniniai reikalavimai 
ir architekto vizija, kurios nebūtų buvę galima įgyvendinti 
naudojant standartinius terminius sujungimus.
Sprendimas buvo rastas iš „Purso ECO“ produktų grupės, 
pritaikytos šiam projektui.
Sudėtingi gamybos procesai kėlė sunkumų konstrukcijų 
pristatymo grafikui.
Fasadų statytojas vertino ne tik savo pastato sistemos tiekėjo 
techninę patirtį ir žinias, bet ir pristatymo tikslumą. Specialiai 
pritaikyto gaminio gamybos procesas buvo sudėtingas, tačiau 
„Purso“ pristatė gaminį laiku.
„Vertiname sklandų ir lengvą bendradarbiavimą su „Purso“. Taip 
pat labai svarbi „Purso“ personalo kompetencija ir gebėjimas 
efektyviai ir greitai spręsti technines problemas. Mes, aliuminio 
konstrukcijų gamintojas, rengiame daug specialių projektų, o 
dėl „Purso“ produktų vystymo lankstumo mums yra puikus 
partneris“, – sako Markku Peurala, „Normek“.

LANGAI, DURYS, FASADINĖS VITRINOS, TURINTYS ŠILTĄ „ŠIRDĮ“.
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DEBESŲ SPRENDIMAIS PAREMTAS DEBESŲ SPRENDIMAIS PAREMTAS 
BIM BENDRADARBIAVIMASBIM BENDRADARBIAVIMAS
Statybų procesas įtraukia ir sujungia įvairiausių sričių specialistus bei įmones, kurios dirbdamos kartu siekia vieno tikslo – sklandaus 
darbo įgyvendinant projektus. Be sklandaus bendradarbiavimo projekto įgyvendinimas tampa komplikuotas, atima daugiau laiko ir 
išleidžiama gerokai daugiau pinigų, nei buvo numatyta biudžete. Visų šių išvardytų aspektų galima išvengti pasitelkiant pažangiausius 
„Autodesk Construction Cloud“ programinės įrangos sprendimus.
Šis „Autodesk“ debesų sprendimas įveikia iššūkius visuose BIM procesuose.

Projektavimas
Projektavimo metu sukuriama tūkstančiai 3D 
modelio elementų, 2D brėžinių, detalizavimų 
ir dokumentų. Visus šiuos failus reikia ne tik 
išsaugoti, bet ir sisteminti bei užtikrinti, kad 
tinkama failo versija pasiektų kitus etapus. Greita 
3D modelių ir dokumentų peržiūra leidžia ne tik 
sutaupyti laiko, bet ir išvengti projektavimo klaidų. 

Statybų planavimas
Sėkmingai įveikus projektavimo etapą laukia labai svarbus 
momentas – statybų planavimas. Šis etapas turi būti 
centralizuotas su visais projekto vystytojais. Su „Autodesk 
Contruction Cloud“ statybų planavimo įrankiais galima 
ne tik sudėlioti darbų grafikus, reikalingą medžiagų 
kiekį, bet ir apskaičiuoti biudžetą bei iš anksto pamatyti 
galimus iššūkius. Šiame debesijos sprendime galima 
automatizuoti pasikartojančias užduotis, jas perskirstyti 
ir realiuoju laiku reaguoti į pokyčius. Laiku sureagavus į 
projekto nuokrypius, galima greitai ir efektyviai priimti 
sprendimus su visomis dalyvaujančiomis projekto šalimis.

Statyba
Kai dėl kruopštaus projektavimo sukurtas 
projektas baigiamas ir pradedamos statybos, 
svarbiausia – nenukrypti nuo plano. Į projekto 
planą įtraukiami visi statybų dalyviai, o tai leidžia 
statybų proceso metu atsiradusias problemas 
spręsti čia ir dabar, net ir statybų aikštelėje. 
Pastebėtos problemos pažymimos 3D modelyje, 
o visi, kurie yra susiję su projektu, akimirksniu 
informuojami apie 3D modelyje pažymėtas klaidas, 
problemos užfiksavimo laiką. Taip pat nurodomas 
asmuo, kuriam priskiriama atsakomybė ištaisyti 
problemą. 

Pastato priežiūra
Sujungę visą BIM modelio informaciją nuo pat projektavimo 
pradžios bei statybų metu surinktą informaciją, turime 
centralizuotą sprendimą valdyti ir prižiūrėti pastato 
duomenis. Naudojant  „Autodesk Contruction Cloud“, visa 
informacija bus susisteminta, lengvai ir patogiai prieinama. 
Ši informacija suteiks galimybę prižiūrėti pastatą efektyviai 
ir patogiai. 

„Autodesk Contruction Cloud“ nėra spendimas vienam ar sudėtingam projektui. Tai – nauja darbo eiga, kuri keičia visą projektavimo, 
planavimo, statybos bei priežiūros procesą bei perkelia skaitmeninę statybą į kitą lygį. 



PREKYBOS CENTRAS
„BIG VILNIUS“ ATSINAUJINO: 
DABAR ČIA ŠVIESIAU IR JAUKIAU

Gerai žinomame prekybos centre „BIG Vilnius“ ir aplink jį nuo šiol bus kur kas šviesiau ir jaukiau.
„Prekybos centras „BIG Vilnius“, žingsnis po žingsnio atnaujindamas inžinerines sistemas, daug dėmesio skiria ir elektros energijai taupyti, 
tvarumui bei CO2 emisijai mažinti. Tad prioritetiniu projektu šiemet buvo senos, energiškai neefektyvios ir neužtikrinančios tinkamo bendrųjų 
erdvių apšvietimo sistemos pakeitimas. Skirtumas, atnaujinus apšvietimo sistemą, pasijuto iš karto – koridoriai tapo gerokai šviesesni, šviesa 
tarytum natūraliai apšviečia parduotuvių vitrinas, bendrąsias erdves, o prekybos centras lankytojams tapo kur kas jaukesnis“, – džiaugėsi 
prekybos centro „BIG Vilnius“ valdytoja Rimantė Merkevičiūtė.
Prie neseniai baigto dar prieš metus pradėto šio prekybos centro apšvietimo atnaujinimo projekto smarkiai prisidėjo ir vienas didžiausių pasaulyje 
LED šviestuvų gamintojų LEDVANCE. 
Kaip prisiminė „LEDVANCE Oy“ projektų vadovas Egidijus Bočys, užsakovas jiems kėlė dvi svarbiausias sąlygas: kad prekybos centre BIG ir 
aplinkui jį būtų šviesiau, negu buvo, o elektros sąnaudos sumažėtų.
Prekybos centro BIG apšvietimo rekonstrukcijos projektas vykdytas trimis etapais: šviestuvai keisti pirmojo, vėliau – antrojo aukšto perėjimuose 
bei pakeisti 39 šviestuvai lauke, sumontuoti ant prekybos centro pastato sienos.



VIDAUS ŠVIESTUVAI TARNAUS ILGIAU, 
ŠVIES RYŠKIAU

Kalbėdamas apie vidaus šviestuvus, E. Bočys 
prisiminė, kad senieji 2 x 36 W galios prekybos 
centro šviestuvai švietė gana blankiai, tad viduje 
šviesos buvo mažokai. Naujai parinkti „LEDVANCE 
LED 25 W Panel Perfomance 600 × 600“ šviestuvai 
yra 25 W galios (tokių buvo per 700, dar per 300 
šviestuvų – 18 W galios – vidaus patalpoms tiekė 
UAB „Gaudrė“). Taigi naujų šviestuvų galia yra 
daugiau kaip 60 proc. mažesnė nei buvusių. 
Taip pat senieji šviestuvai buvo šilto spektro (3000 K), 
o naujieji, užsakovo pageidavimu, jau yra šaltesnio 
spektro, neutraliai baltos šviesos (4000 K). Be to, jie 
ilgai tarnauja – net iki 100 tūkst. val., kas buvo ypač 
svarbu, užsakovui renkantis tiekėją. Juk prekybos 
centre šviestuvai šviečia daugiau nei 14 val. per parą.

LAUKO ŠVIESTUVAI PASIŽYMI EFEKTYVIU 
KRYPTINIU ŠVIESOS SRAUTU

Reikšminga buvo ir tai, kad teritorijai apšviesti 
pasiūlyti LEDVANCE LED prožektoriai „Floodlight 
Performance Asym“ turi skirtingus šviesos sklaidos 
kampus. Tai buvo ypač svarbu renkant prožektorius 
zonoje tarp prekybos centro BIG ir verslo centro 
„Kamanė“. 
Užsakovas pageidavo, kad šviestuvai nešviestų į 
kaimynystėje stovinčio verslo centro ir aplinkinių 
gyvenamųjų namų langus. Tad čia buvo sumontuoti 
prožektoriai su tokia optika, kuri labiau nukreipia 
šviesą į šonus, o ne į priekį. Kitur kaip tik reikėjo, kad 
šviestuvų šviesa daugiau sklistų į priekį.
LEDVANCE šviestuvai „Floodlight Performance 
Asym“ pasižymi labai efektyviu kryptiniu šviesos 
srautu, turi integruotą alsuoklį, kuris neleidžia kauptis 

kondensatui šviestuvo viduje. Jų šviesos efektyvumas yra iki 140 lm/W, naudojimo laikas 
– iki 100 tūkst. valandų. 
LEDVANCE šviestuvus užsakovas pasirinko ne tik todėl, kad tai – gerai pasaulyje 
žinomas prekės ženklas, bet ir dėl to, kad šios įmonės gaminiai iš kitų išsiskiria ilgu 
tarnavimo laiku, aukštu šviesiniu efektyvumu. Taip pat šio gamintojo lauko šviestuvai 
leido užtikrinti labai efektyvų kryptinį šviesos srautą, itin tolygią ir komfortišką apšvietą.
Be to, LEDVANCE šviestuvai turi ENEC sertifikatą (angl. the European Norms Electrical 
Certification). Tai yra pagrindinis aukštos kokybės elektrotechnikos gaminių sertifikatas 
Europos Sąjungoje, patvirtinantis produktų atitiktį aukščiausiems Europos saugumo ir 
kokybės standartams.
Pašnekovas džiaugėsi, kad LEDVANCE prisidėjo prie BIG apšvietimo rekonstrukcijos. 
Juk BIG yra kiekvienam gerai žinomas objektas, kuriame kiekvieną dieną lankosi daug 
žmonių.



8 6

S TAT Y B A

NAUJAJAME „OGINSKI HOTEL“ – 
SENŲJŲ LAIKŲ DIDYBĖ, SUSIJUNGIANTI 
SU ŠIUOLAIKINIU KOMFORTU

Kunigaikščių Oginskių vardas nuo šiol Plungėje skambės dar dažniau. Čia, visai netoli vieno gražiausių Lietuvos kultūrinių paminklų, 
Oginskių dvaro rūmų, duris atvėrė 4 žvaigždučių įvertinimą gavęs naujas šeimos viešbutis „Oginski Hotel“ ir restoranas „Flow“. Juose 
kaskart besilankydami miesto gyventojai ir svečiai galės netiesiogiai prisiliesti prie miesto praeities ir bent dalele pajusti didingų laikų 
atmosferą.
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OBJEKTO PAVADINIMAS: „Oginski Hotel“

ADRESAS: Dariaus ir Girėno g. 10, Plungė

TIPAS: viešbutis

PROJEKTO VYSTYTOJAS: UAB „Alda Silver“

ARCHITEKTAI: Projektavimo studija „Archera“

PLOTAS: 1,17 tūkst. kv. m

RESTORANO VIETŲ SKAIČIUS: 110 vietų

INTERJERAS: studija „PS Studio“ (Skaistė 
Pesenkaitė-Švėgždienė) ir „Mild Studio“ (Lina 
Bakienė, Ieva Klimašauskaitė).

STATYBOS DARBŲ PRADŽIA: 2019 m.

STATYBOS DARBŲ PABAIGA: 2021 m. IV ketv.

i

Nuotr.: Martyno Galdiko | Galdikasphoto
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Viešbučio projektavimas patikėtas perspektyviems 
architektams, kurių svarbiausias laimėjimas – išlaikytas 
autentiškumas ir sugebėjimas sukurti harmoningą derinį 
tarp seno ir naujo. Dvaro aplinkoje darniai dera objekte 
suprojektuoti dideli langai, akį traukiančiu akcentu tampa 
stilingi baldai ir kitos preciziškai apgalvotos detalės. 
Nedidėlėje, tačiau funkcionaliai suplanuotoje teritorijoje 
įkurta viešbučio erdvė su 23 kambariais, kuriame gali tilpti 
iki 48 suaugusių asmenų, įkurta lauko terasa, 250 kv. m 
restorano „Flow“ erdvė, kuri suskirstyta į pagrindinę salę, 
talpinančią apie 80 žmonių, ir konferencijų salę, galinčią 
priimti apie 40 žmonių. Bendras objekto plotas – 1,88 tūkst. 
kv. m.

VIETA, ATKARTOJANTI OGINSKIŲ DVARO RŪMŲ ISTORIJĄ

Vietos verslininkų svajonė sukurti jaukią laisvalaikio oazę 
gimtoje Plungėje išsipildė. Pasak viešbučio vadovės Ritos 
Ramanauskienės, 23 numerių komplekso vieta pasirinkta 

apgalvotai. Naujas statinys puikiai įsilieja į dvaro kraštovaizdį, 
yra pastatytas netoli esančio krioklio. Kuriant viešbučio 
eksterjerą ir interjerą buvo vadovaujamasi Oginskių šeimos 
stiliumi, tų laikų interjero detalėmis, puošybos elementais. 

„Svečiai per viešbučio langus gali grožėtis vieninteliu mieste 
kriokliu, čiurlenančiu žiemą, vasarą, taip pat lauke įrengta 
lauko terasa, nuo kurios atsiveria gražiausias vaizdas į 
Babrungo upę. Kurdami viešbutį ir nusprendę jį pavadinti 
„Oginski Hotel“ turėjome ieškoti bendrystės su Oginskių 
dvaru. Interjere parinktos spalvos remiantis Oginskių 
šeimos istorinėmis nuotraukomis – atkreipiant dėmesį į 
interjere vyravusias spalvas, aprangos stilistiką, simboliką. 
Kambariuose parinktos interjero detalės taip pat mena 
senus laikus ir Oginskių istoriją. Visa tai apskritai puikiai 
dera su moderniu viešbučio interjeru“, – apie įgyvendintus 
sprendimus pasakoja R. Ramanauskienė. 

Viešbutį projektavo UAB „Archera“ architektų komanda, 
interjeru rūpinosi architektė Skaistė Pesenkaitė-Švėgždienė, 
„PS Studio“ ir „Mild Studio“ komanda – Lina Bakienė ir Ieva 
Klimašauskaitė.
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SENIAI PUOSELĖTA SVAJONĖ BUVO ĮGYVENDINTA

Pavadinimas ir vietovė, kuriame įsikūrė naujas viešbutis, – 
asmeninę reikšmę savininkams turintis pasirinkimas. Plungė, 
gimtasis įkūrėjų miestas, kuris, pasak R. Ramanauskienės, 
gali pasiūlyti ne vieną įdomų ir vertingą lankytiną objektą bei 
papasakoti didingą istoriją. 

„Net nekilo minčių investuoti didesniame ar jokių sąsajų 
neturinčiame mieste. Ši vieta, kurioje seniau stūksojo pirmoji 
Plungės elektrinė, vėliau ilgus metus veikė laikraščio „Žemaitis“ 
redakcija, – mano daugybę metų puoselėtos svajonės vieta. 
Dešimtmetį svarsčiau ir kūriau planus šiam projektui, šeimai 
patikėjus idėja, įkūrėme viešbutį. Be to, ir pavadinimą išrinkome 
neatsitiktinai – taip stengiamės garsinti Plungę, jos kraštą bei 
kultūrines vertybes, kurias paliko ankstesnės kartos“, – dalijasi 
R. Ramanauskienė

AUTENTIKA IR PRABANGA ALSUOJANTIS INTERJERAS

Interjero dizaino studijos „Mild Studio“ komandai buvo 
patikėta užduotis sukurti istorija, solidumu ir prabanga 
alsuojantį interjerą. Pastato architektai puikiai rekonstravo 
senąjį pastatą ir pritaikė naujai paskirčiai, todėl svarbiu tikslu 
tapo viduje išlaikyti panašią estetiką bei perteikti vietos 
istoriją.

Pasak „Mild Studio“ įkūrėjos ir dizainerės Linos Bakienės, 
interjerui buvo keliami aukšti reikalavimai, nes tikslas buvo 
sukurti keturių žvaigždučių viešbutį. Daug dėmesio skirta 
ne tik estetikai ir grožiui, bet ir kokybei bei funkcionalumui. 
Kadangi viešbučiai turi gana griežtus reikalavimus, todėl 
norint gauti pageidaujamą žvaigždžių skaičių būtina juos 
visus įgyvendinti.

„Projekto įgyvendinimo metu buvo svarbu išlaikyti kuo 
vientisesnę estetiką, tačiau kartu ir aiškiai išskirti skirtingas 
erdves. Vientisumą kūrėme per spalvas, formas, dekoro 
elementus ir jų stilistiką. Vienas pagrindinių jungiamųjų 
elementų – aukso detalės. Kontrastus stengėmės sukurti 

per grindų dangas, individualiai kurtus baldus. Įdomų ir kartu gana paprastą 
sprendimą panaudojome sienų dekorui – restorano ir laiptinių sienas dekoravo 
vietinis menininkas su dviem skirtingų atspalvių dažais. Menininkas, pagrindą 
išdažęs viena spalva, kita ant viršaus suteikė sienoms margumo ir tekstūriškumo“, – 
pasakoja L. Bakienė.

Dizainerė patikina, kad tikriausiai negalėtų atsiminti projekto be individualiai gamintų 
ir specialią paskirtį ar užsakovo viziją atitinkančių baldų. Šis projektas ne išimtis – 
šiam viešbučiui buvo individualiai pagamintos spintos, rašomieji staleliai, kriauklės 
baldai į kambarius. „Turbūt sudėtingiausias ir daugiausia dėmesio pareikalavęs buvo 
recepcijos ir baro baldo sprendimas. Užsakovai norėjų tvirtų ir ilgai tarnaujančių 
baldų, todėl šiuos objektus formavome iš metalo karkaso, kuris buvo apsiūtas gipsu 
ir padengtas mikrocemento danga. Tokį sprendimą pasirinkome, nes norėjome 
vientiso baldo vaizdo be jungimo siūlių. Taip pat ši technika leido gana lengvai 
suformuoti lenktas baldo dalis“, – pasakoja L. Bakienė.

Projekte įgyvendintos ne visos užsakovo ir dizainerių turėtos idėjos. „Norėjome 
viešbučio restorane įrengti glamžyto metalo tinklo lubas, kurios svečiams primintų 
debesis ar krioklio purslus. Visgi dėl sprendinio sudėtingumo ir laiko stokos šios 
idėjos teko atsisakyti“, – dalijasi specialistė.
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PASTATO KONCEPCIJĄ PADIKTAVO URBANISTINĖ 
APLINKA

Suprojektuoto naujojo „Oginski Hotel“ pastato sklypas yra 
įsiterpęs tarp Plungės dvaro sodybos, Mykolo Oginskio 
rūmų ir rekreacinės Babrungo upės slėnio teritorijos. 

Pasak projektą kūrusio Projektavimo studijos „Archera“, 
UAB projektų vadovo, architekto Egidijaus Narmonto, 
pagrindinę pastato koncepciją padiktavo urbanistinė 
aplinka. „Sklype buvęs senas stačiakampio formos pastatas 
buvo tinkamai orientuotas į Babrungo upėje esantį krioklį. 
Rekonstruojant seną pastatą, esamas stačiakampis tūris 
išlaikytas, ant jo užstatytas antstatas ir taip išplėstas 
viešbučio kambarių skaičius. Restorano erdvė sukurta 
pridedant netaisyklingos formos priestatą, orientuotą 
į Babrungo upės krioklį, taip maksimaliai išnaudojant 
vizualinius ryšius, esančius šalia sklypo, – apie unikalius 
architektūrinius sprendimus pasakoja E. Narmontas. – 
Architektūrinius estetinius elementus diktavo ne tik esama 
aplinka, bet ir veiklos sritis bei komplekso pavadinimas 
„Oginski Hotel“. Taip buvo sukurtas klasikinį bruožą turintis 
pastatas.“

Architektūrinę objekto formą, tūrį ir struktūrą lėmė esamas 
jo užstatymas. Kadangi pastatas buvo rekonstruojamas, 
numatomai pastato paskirčiai – viešbučiui – esami 
elementai puikiai tiko koridorinei kambarių planinei 
struktūrai, kuri buvo integruota į stačiakampį pastato tūrį.

KIEKVIENAS KOMPONENTAS TURI ARGUMENTUOTĄ 
FUNKCIJĄ

Nuo pat projekto pradžios užsakovas turėjo ambiciją 
sukurti aukštos architektūrinės kokybės, estetikos ir 
patogios funkcinės struktūros viešbutį, kuriam būtų 

suteiktas 4 žvaigždučių įvertinimas. Projekto vieta ir noras 
įkvėpti šiam kompleksui gyvybės tiesiogiai lėmė visus 
architektūrinius sprendinius.

 „Terasų ir restorano priestatas atsirado siekiant sujungti 
Babrungo upės rekreacines erdves. Palei visą Babrungo 
upės slėnį yra suprojektuotos viešosios erdvės su pėsčiųjų 
takais, kurios greitu metu bus įgyvendinamos. Babrungo 
upės slėnio projekto įgyvendinimo ribos baigiasi ties 
pastatytu viešbučiu. Projektuojant viešbučio sklypo 
sutvarkymą buvo sukurta idėja, kad Babrungo slėnio 
viešoji erdvė galėtų užsibaigti terasomis su apžvalgos 
aikštele į upės krioklį ir restoranu. Ši idėja buvo įgyvendinta 
privačiomis Užsakovo lėšomis ir terasa su apžvalgos aikštele 
padovanotos savivaldybei naudoti viešai“, – paaiškina E. 
Narmontas.

Fasado medžiagų ir architektūrinių elementų klasikiniai 
motyvai radosi iš greta esančio Mykolo Oginskio dvaro 
teritorijos, veiklos srities bei komplekso pavadinimo „Oginski 
Hotel“ ir taip buvo sukurtas klasikinį bruožą turintis pastatas.

Be to, siekiant maksimaliai išlaikyti estetinį vaizdą ir išvengti 
vizualinio triukšmo, visa lauke statoma inžinerinė įranga, 
šilumos siurbliai, kondicionierių blokai ir kita įranga buvo 
paslėpta po sklype suprojektuota automobilių statymo 
aikštele, įrengiant techninį aukštą po žeme.

Viešbutį projektavo Projektavimo studijos „Archera“, UAB 
architektų ir inžinierių komanda. Architektūrinės idėjos 
bendraautoriai projekto vadovas Egidijus Narmontas ir 
architektas Gvidas Šalkauskis, konstrukcinės dalies vadovas 
Laurynas Tautavičius. Interjeru rūpinosi architektė Skaistė 
Pesenkaitė-Švėgždienė, „PS Studio“ ir „Mild Studio“ 
komanda – Lina Bakienė ir Ieva Klimašauskaitė.
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JUNG SPRENDIMUOSE – KOKYBĖS IR PRABANGOS 
GARANTAS

Įspūdingo kraštovaizdžio apsuptyje neseniai įsikūręs 
„Oginski Hotel“– tradicijas ir svetingumo kultūrą 
puoselėjantis Plungės miesto deimantas. Viešbučio baldai, 
spalvos ir kitos interjero detalės ne tik kuria ypatingą ir 
elegantišką gyvenamąją aplinką, žavinčią net išrankiausio 
skonio svečius, bet ir suteikia ypatingą atmosferą, 
leidžiančią pajusti Oginskių giminės istorijos bei kultūros 
dvelksmą. 

Didingą, kunigaikštišką atmosferą „Oginski Hotel“ interjere 
puikiai pratęsia nemirštančios klasikos, elegantiški ir 
ilgaamžiški JUNG „LS 990“ serijos jungikliai. Klasikinis, 
plokščias, griežtų linijų ir paprastos formos jungiklių 
dizainas tarsi nepastebimai įsilieja į prabangiai atrodančių 
kambarių sprendimus bei papildo modernų viešbučio 
interjerą. „Laikui nepavaldūs „LS 990“ serijos JUNGikliai 
– dažniausias architektų pasirinkimas, padedantis sukurti 
spalviškai ir vizualiai vientisą interjero vaizdą. Nors 
ši serija – visiška JUNGiklių klasika, būtent ji padeda 
kurti modernumu ir prabanga alsuojančius interjero 
sprendimus“, – dalijasi Raimundas Skurdenis, jungiklių ir 
išmaniųjų namų sistemų centro „JUNG Vilnius“ vadovas.

Siauri jungiklių rėmeliai ir didelis valdymo klavišo paviršius 
ne tik puošia kambarį, bet yra patogus naudoti dėl savo 
lygaus paviršiaus bei aiškios konstrukcijos. Iš duroplasto 
arba kelių rūšių metalų gaminami „LS 990“ serijos jungikliai 
įprasmina kokybės ir prabangos jauseną išskirtinio dizaino 
viešbučio erdvėse.

SAVITUMO INTERJERUI SUTEIKIA INTERJERO DETALĖS

Tam, kad padarytum įspūdį viešbučio svečiui, vien tradicinių 
sprendimų nebeužtenka. Lankytojas tikisi ne tik kokybiško 
poilsio, bet ir įsimintinų įspūdžių. Pirmą gerą įspūdį apie 
poilsio vietą gali suteikti tinkamai parinkti interjero ir dizaino 
sprendimai, kiekvienas jų – nuo sienų ir lubų iki apšvietimo ir 
baldų sukuria bendrą įspūdį apie vietą, kurioje ketina ilsėtis, 
dirbti ar leisti brangų laiką su šeima.

Pasak dizainerės L. Bakienės, baldų ir kitų dekoro elementų 
paieškose kartu ieškota ir geriausio sprendimo jungiančio visus 
šiuos dalykus –  kokybę, patogumą, dizainą ir kainą. Dar vienas 
svarbus aspektas kuriam buvo skiriamas ypatingas dėmesys – 
tai nesudėtinga baldų priežiūra bei atsparumas nusidėvėjimui. 
Dizainerė patikina, kad gausiai lankomam viešbučiui, tai bene 
svarbiausi aspektai.

Šiuos kriterijus idealiai atitiko interjero salono „Jurdecohome“ 
siūlomi sprendimai. Prireikė dviejų metų, kad savo vietas 
surastų ir viešbučio „Oginski Hotel“ interjerą padėtų užbaigti 
kruopščiai atrinkti šviestuvai, krėslai, pufai, kėdės, konsolės, 
staliukai ir kiti interjero akcentai. Oginskių šeimos istoriją 
stengtasi atspindėti klasikiniais baldais, tačiau erdvės 
papuoštos ir kitų stilių deriniu – darniai įsilieja modernas ir 
skandinaviški motyvai. Gamintojų įvairovė taip pat didelė ir 
plati –  nuo dizainerių sukurtų gaminių iki vakarų rinkai gerai 
žinomų gamintojų – Safahiev, Kare Desig, Hubisch, Santagio 
Pons, Port maine.

„Mūsų bendravimas ir bendradarbiavimas truko kelerius 
metus. Buvo labai lengva ir malonu dirbti šiame projekte, nes 
šeimininkai puikiai žinojo ir matė savo viziją. Džiaugiamės, kad 
mūsų siūlomi sprendimai papuošė unikalias ir turinčias savitą 
charakterį viešbučio erdves.“, - sako „Jurdecohome“ įkūrėja 
Jurgita Valukonienė.
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DAŽAMS – TVARUMO IR ILGAAMŽIŠKUMO DERMĖ

„Oginski Hotel“ išsiskiria nepamirštama atmosfera, kurią padeda 
sukurti įstabios interjero detalės, inovatyvūs sprendimai ir itin 
kruopščiai pasirinktos medžiagos. Sienų ir lubų apdailai kelti 
konkretūs reikalavimai, tad pasirinkti koncerno „AkzoNobel“ 
gaminami, aukštus higienos ir tvarumo reikalavimus atitinkantys 
dažai.

Viešbučio sienoms dažyti buvo naudojami nešvarumus 
atstumiantys matiniai sienų dažai „Sadolin EasyCare“. Dažai 
puikiai dengia, yra itin lengvai plaunami dėl savo sudėtyje 
esančio vaško.

„Dėl nešvarumus atstumiančių savybių ir lengvo dėmių valymo 
šis produktas puikiai tinka visuomeninėms patalpoms. Kai ant 
sienos patenka skysčio, mūsų unikali nešvarumus atstumianti 
technologija paverčia jį lašeliais, kurie lieka ant dažyto 
paviršiaus, tačiau į jį neįsiskverbia. Dėl šios priežasties dėmes 
nuvalyti galima kur kas greičiau ir lengviau“, – sako UAB „Akzo 
Nobel Baltics“ marketingo specialistė Agnė Sperskė.

Taip pat naudoti ir kiti „AkzoNobel“ koncerno gaminami sienų 
ir lubų dažai „Nordsjö Professional P6“, kuriems yra suteiktas 
„Nordic Swan“ („Šiaurės gulbės“) sertifikatas, išsiskiriantys 
aukščiausiais kokybiniais parametrais, itin geru dengiamumu, 
atsparumu dėvėjimui bei drėgmei.

Objekte naudoti dažai atitinka tvarumo reikalavimus, nes 
gaminiuose beveik nėra arba yra itin mažas lakiųjų organinių 
junginių (LOJ) kiekis, pavyzdžiui, „Sadolin EasyCare“ – LOJ < 4 
g/l, o „Nordsjö Professional P6“ – LOJ < 1g /l. ES leidžiamas 
ribinis LOJ kiekis gaminyje pogr. A/a – 30 g/l. Tai reiškia, kad 
dažai į atmosferą išskiria itin mažą lakiųjų junginių kiekį, todėl 
yra saugesni žmonėms ir aplinkai.

UAB „Akzo Nobel Baltics“ priklauso koncernui „AkzoNobel“, 
kuris yra pirmaujantis ir vienas iš didžiausių pasaulyje dažų, 
paviršiaus apdailos medžiagų ir specialiųjų chemikalų 
gamintojų. Bendrovė, remdamasi savo šimtamete patirtimi, 
įmones ir vartotojus visame pasaulyje aprūpina novatoriškais 
produktais, gaminamais taikant tvarias technologijas.

UNIKALAUS DIZAINO RESTORANE – IŠMANI IR AUKŠTOS KLASĖS 
ĮRANGA

Oginskių dvaro ansamblio pašonėje savo vietą rado ir prabangus, 
pasaulio virtuvių skonių įkvėptas viešbučio restoranas „Flow“. 
Bendrovės „Audores Baltic“ komanda savo sprendimų įvairove 
prisidėjo prie restorano įrengimo, kuriam tiekė Vokietijoje, Ispanijoje ir 
Italijoje pagamintą maisto kepimo, paruošimo, šaldymo bei plovimo 
įrangas, taip pat patys suprojektavo ir pagamino nerūdijančiojo plieno 
gaminius, darbastalius, plautuves ir ventiliacijos gaubtus. 

Dėl objekto specifikos ir ypatingos pastato lokacijos jame įsikūrusiam 
restoranui buvo taikomi ypač aukšti reikalavimai. „Pagrindiniai užsakovo 
lūkesčiai, kurių sulaukė mūsų komanda, – pagaminti ir sumontuoti 
kokybišką bei patvarią įrangą, kuri užtikrintų sklandžią restorano 
veiklą. Virtuvėje sumontuoti pasaulyje gerai žinomi gamintojai, tokie 
kaip „Palux“, „Asber“, „ATA“, „Mach“ ir daugelis kitų“, – patvirtina UAB 
„Audores Baltic“ direktorius Robertas Ragauskas. 

UAB „Audores Baltic“ profesionalų komandai buvo patikėta išties 
atsakinga užduotis – sustatyti įrangą taip, kad kiekvienas profesionalios 
virtuvės plotas būtų išnaudotas produktyviai, įvertinus patogumą 
darbuotojams, srautus bei VMVT keliamų reikalavimų atitikimą. 

Pasak įmonės vadovo, iššūkiu tapo tikslus virtuvės technologinio 
plano sudarymas. „Šis etapas ypač svarbus bei aktualus restorano 
personalui, virtuvė suprojektuota taip, kad joje būtų patogu dirbti. 
Kiekviena virtuvės zona paruošta taip, kad darbuotojui viskas būtų po 
ranka ir nesikirstų srautai su kitomis zonomis“, – sako R. Ragauskas.

Kadangi užsakovas rinkosi tik aukštos kokybės medžiagas ir 
įrenginius, objekte nebuvo taupoma nei kokybės, nei komforto 
aspektu. Pavyzdžiui, restorano virtuvei buvo pasirinkta „Palux“ 
gamintojo išmanioji konvekcinė krosnis. „Tai ne tik kepimo funkcija, 
bet ir galimybė nustatyti visą kepimo ciklą skirtingomis programomis. 
Nereikia perjunginėti ar nustatyti tam tikras funkcijas, nes jas galima 
numatyti kepimo pradžioje ir taip išvengti klaidų ar papildomo laiko 
sugaišimo“, – pasakoja pašnekovas. 

Ir užsakovą, ir visą dirbusią komandą džiugina galutinis rezultatas: 
projektas užbaigtas sėkmingai, nes jame pavyko įgyvendinti visus 
kliento lūkesčius ir užtikrinti stabilų restoranų įrangos veikimą.
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INŽINERINIAI SPRENDIMAI, TAUSOJANTYS GAMTĄ IR 
ENERGINIUS RESURSUS

Viešbučio „Oginski Hotel“ užsakovai nuo pat projekto pradžios 
akcentavo, kad pastatas turi būti itin šiuolaikiškas, inovatyvus. 
Energiją tausojančioms inžinerinėms sistemoms montuoti 
ieškota patikimų partnerių. Vidaus mechaninių inžinerinių 
sistemų projektavimo ir įrengimo darbus, apimančius pastato 
šildymą, vėdinimą ir kondicionavimą, atliko įmonė „Eurosistema 
ir Ko“.

 „Vienas svarbiausių užsakovo reikalavimų – įdiegti ekonomišką 
ir ekologišką šildymo sistemą, kuri aprūpintų pastatą 
karštu vandeniu, šiluma, o vasaromis vėsintų, naudodama 
atsinaujinančius energijos išteklius, – pasakoja įmonės 
„Eurosistema ir Ko“ direktorius Vygandas Ivanauskas. – Pasirinkti 
„oras-vanduo“ šildymo siurbliai, kurie išgauna sukauptą 
šiluminę energiją iš oro ir vandens bei perduoda į gyvenamąsias 
patalpas grindiniam bei radiatoriniam šildymui ir buitiniam 
vandeniui ruošti.“

Pasak specialisto, prisitaikant prie aukštų tvarumo reikalavimų 
pasirinkti įrenginiai leidžia efektyviai tiekti karštą vandenį 
sunaudojant 4 kartus mažiau energijos. 

Išskirtinių techninių sprendinių kūrimas, įrengti inžinerines 
sistemas po žeme, atokesnėje vietoje, nutolusioje nuo 
pagrindinio pastato, kėlė naujų iššūkių, tačiau, pasak įmonės 
„Eurosistema ir Ko“ vadovo V. Ivanausko, visus darbus pavyko 
atlikti sklandžiai.
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Solidus ir išraiškingas pastato fasadas, natūralios ir 
ilgalaikės apdailos medžiagos, elegantiški interjerai 
su subtiliais prabangos akcentais sukūrė patrauklią ir 
užsakovo ambiciją atitinkančią aplinką, kviečiančią užeiti 
miesto gyventojus ir svečius.



UAB ,,Nordec“ pristato naujus gaminius – stogo membranos sistemas „Rhepanol hg“ ir „Rhepanol hfk“, 
atsparias šaknims ir šakniastiebiams. Šios žalio stogo membranos laikomos tvirtu ir saugiu apželdinimo 
pagrindu.

RINKOJE NAUJI PRODUKTAI - 
TVIRTAS ŽALIŲ STOGŲ PAGRINDAS



ISO 14205 EN 15804

Jau keletą dešimtmečių statybos bendrovės renkasi „Rhepanol“ 
plokščius stogus, nes jie yra ypač patvarūs, greitai ir saugiai 
montuojami, be to, pasirinkusiesiems tokius stogus užtikrinama 
aukščiausia hidroizoliacijos kokybė ir ilgaamžiškumas. Tiek 
statantieji naują namą, tiek ir nusprendusieji atnaujinti seną 
ras galimybių pasirinkti priimtiniausią sprendimą iš plataus 
gaminių asortimento. Puikus pasirinkimas – žali stogai, kurie 
yra vertinami dėl ekologiškumo, estetikos ir ekonomiškumo: 
jie yra apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių, temperatūros 
pokyčių, krušos, todėl yra ilgaamžiai. „Rhepanol hg“ gaminamas 
PIB (poliizobutileno) pagrindu, todėl ypač tinka įrengiant žalius 
stogus. „Rhepanol hg“ specialistai siūlo rinktis dėl didesnio 
atsparumo ir minimalaus vandens įgeriamumo, sugebėjimo 
išlaikyti dirvos ir augalijos sluoksnių apkrovas, atsparumo 
mikroorganizmų ir augalų šaknų poveikiui. Be to, vertinama tai, 
kad dėl aukšto elastingumo nėra vidinių įtempimų membranoje 
ir siūlėse.
„Rhepanol hg“ klojamas naudojant karštą orą, todėl nereikalingas 
papildomas siūlių sandarinimas. Jis tinka naudoti senų stogų 
renovacijai, nes yra draugiškas bitumui. Produktas taip pat 
pasižymi ekologiškumu: yra be plastifikatorių, halogeninių 

priešgaisrinių priedų ir sunkiųjų metalų. Tinka naudoti kartu 
su visomis šiltinimo medžiagomis, nepalaiko atviros ugnies 
plėtimosi. „Rhepanol hg“ naudojama siekiant kokybiškai įrengti 
stogo paviršių jį apželdinant. „Rhepanol hg“ padidina įrengimo 
ekonomiškumą ir saugumą, nes ženkliai sumažėja siūlių dalis 
viename stogo paviršiuje. „Rhepanol hg“ naudojama ne tik 
siekiant įrengti kokybišką stogo paviršių jį apželdinant, bet ir 
idealiai tinka terasoms ir žvyro stogams.
Dar vienas pasirinkimas – „Rhepanol hfk“ lipnios stogo dangos. 
Tai universali aukščiausios kokybės stogo dangos membrana, 
kurią galima suvirinti karštu oru. „Rhepanol hfk“ palengvina 
kokybišką plokščių stogų sandarinimą. Stogo danga tinka bet 
kokiam plokščiam stogui – nesvarbu, ar tai būtų mechaniškai 
tvirtinamos, ar klijuojamos sluoksniuotos konstrukcijos, 
apželdinami stogai, žvyro stogai ar kitos paskirties stogai. 
„Rhepanol hfk“ ypač patvarus, greitais ir saugiai montuojamas. 
„Rhepanol“ sistemos orientuotos į tvarumą, jos yra sertifikuotos 
pagal aplinkosaugos produkto deklaraciją EPD pagal ISO 
14025 ir EN 15804 standartus.

Nordec UAB
Laugalių g. 11
LT-96178 Gargždai
Lietuva

Tel.: +370 616 42 973
E-Mail: audrius.bukauskas@nordec.com

nordec.com | donges-group.com
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„VICTORIA HOTEL KLAIPĖDA“: 
UŽUOVĖJA SUŽVARBUSIEMS IR 
IŠALKUSIEMS ATMINTIES

Klaipėdoje po rekonstrukcijos duris netrukus atvers viena įspūdingiausių ir seniausių uostamiesčio erdvių, turinčių gilią istorinę atmintį, – 
viešbutis „Victoria“. Ilgiau nei tris šimtmečius šioje vietoje veikęs viešbutis pastaruosius dešimtmečius stovėjo apleistas ir beveik visiškai 
suniokotas, bet šiuo metu baigiama pastato rekonstrukcija prikėlė jį naujam gyvavimui. „Victoria Hotel Klaipėda“ taps vienu didžiausių ir 
moderniausių viešbučių uostamiestyje.
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OBJEKTAS: „Victoria Hotel Klaipėda“ viešbutis

ADRESAS: S. Šimkaus g. 2, Klaipėda, Lietuva

VYSTYTOJA: UAB „Klaipėdos Viktorija“ 
(„Kaminera grupė“)

ARCHITEKTAI: UAB Andrijausko architektų 
biuras (E. Andrijauskas, V. Vaupšienė, A. 
Janulaitis)

i

INTERJERO DIZAINAS:  UAB „Alandis“ 
(architektai G. Šernius ir V. Šerniuvienė)

PLOTAS: 8 651 m² 

AUKŠTŲ SKAIČIUS: 5 (1 požeminis)

ENERGINĖ KLASĖ: B

INVESTICIJOS: 15 mln. Eur

Nuotr.: Arimantas Knašas



100

S TAT Y B A

Jau XVIII a. pradžioje šioje vietoje veikė „Baltojo žirgo“ užeiga. 
To paties amžiaus antrojoje pusėje, istorikų duomenimis, 
ji tampa viešbučiu, pastatas rekonstruotas. Įspūdingas ir 
elegantiškas viešbutis „Victoria“ buvo atidarytas 1881 m., 
bet vėliau jis dar ne kartą rekonstruotas, modernizuotas ir 
išplėstas, kol tapo didžiausiu Klaipėdos viešbučiu ir miesto 
visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo centru. Jo svečius 
iš uosto prieplaukos ir geležinkelio stoties vežė karietos, 
vėliau – automobiliai. Jo restorane buvo rengiami pobūviai, 
o salėse – koncertai (čia lankėsi ir kompozitorius Richardas 
Vagneris), paskaitos ir parodos vyko iki pat Antrojo 
pasaulinio karo. Sovietmečiu rekonstruotame pastate veikė 
„Klaipėdos“ viešbutis. Tačiau po privatizavimo netrukus 
jis buvo uždarytas, o pastatas ilgam tapo Klaipėdos 
vaiduokliu, kol nauji investuotojai šiai istorinei vietai suteikė 
galimybę atgimti.

Dabar viešbutis priklauso bendrovei „Klaipėdos Viktorija“, 
valdomai „Kamineros grupės“, kuri į projektą investavo 15 
mln. eurų. „Tikime, kad rekonstruotas istorinis „Victoria" 
viešbutis uostamiesčiui suteiks patrauklumo, galvojant apie 
turizmo sektorių, konferencijų rengimą ir apie Klaipėdos 
miesto svečius. Neabejojame, kad šis sektorius, pandemijos 
metu patiriantis daug sunkumų, netrukus atsities. 
Rekonstruojant pastatą, integruoti inovatyvūs sprendimai, 
tausojantys gamtos išteklius, sukurs maksimalų komfortą 
mūsų svečiams", – teigė „Kaminera grupės" valdybos 
pirmininkas Arūnas Tuma.

Viešbučio kompleksą sudaro trys statiniai (S. Šimkaus g. 2, 
Vytauto g. 19 ir Vytauto g. 21). Jo patalpų plotas siekia 
8,6 tūkst. kv. metrų. Viešbutyje įrengti 105 svečių kambariai: 
vienviečiai, dviviečiai, šeimyniniai, žmonėms su negalia 
ir prezidentiniai. Veiks erdvus didysis restoranas, smuklė 
„Baltasis žirgas“, vestibiulio baras ir trys konferencijų salės. 
Viršutiniame, penktajame aukšte įrengtas SKY panoraminis 
baras su lauko terasa bei pokylių salė, o pastato rūsyje – 
SPA zona.

CENTRINĖ AŠIS – ATVIRA VIEŠOJI ERDVĖ

„Victoria Hotel Klaipėda“ rekonstrukcijos projekto autorius 
architektas Edmundas Andrijauskas apgailestauja, kad 
jau tris šimtmečius šioje vietoje veikiančio viešbučio 
pastatas vien per XX a. buvo pasmerktas aštuonioms 
rekonstrukcijoms, tad istoriškai vertingos statinio dalys 
beveik visiškai sunaikintos. 

„Dabartinės rekonstrukcijos projektu pirmiausia išsaugota 
nemateriali vertė – istoriškai svarbi viešoji erdvė. Viešbučio 
kiemas kartu su restoranu ilgai buvo Klaipėdos visuomeninis 
centras, kur vyko daugybė svarbių tarptautinių renginių, 
lankėsi užsienio garsenybės ir turistai. Tai svarbi miesto 
dalis, kurią norėjosi atkurti. Tikimasi, kad ji taps visuomenės 
traukos centru bei užuovėja nuo blogų Klaipėdos orų“, - 
sako architektas. 

Rekonstruoto viešbučio komplekso pagrindinė erdvė ir jo 
ašis – didelis vidinis kiemas. Anksčiau buvusi atvira erdvė, 
dabar uždengta stikliniu stogu, tapo viešbučio pagrindiniu 
vestibiuliu. Jį formuoja iš keturių pusių supantys pastatų 
vidiniai fasadai. 

„Viešbučio kompleksas išskirtinis – visi keturi jo korpusai yra 
skirtingos architektūrinės stilistikos, buvo siekiama išsaugoti 
stilistinę įvairovę“, – sakė E. Andrijauskas. Išsaugota vertinga 
gatvės architektūrinė stilistika – išliko seniausias pastato 
fasadas prie Vytauto g. ir buvusios spaustuvės korpusas 
kiemo viduje. Jau tarpukaryje sunaikinti įspūdingi secesinės 
architektūros fasadai S. Šimkaus g. sulaukė tiek stalininio 
ampyro, tiek postalininio modernizmo rekonstrukcijų. 
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SANTŪRI PRABANGA SU ISTORINIO STILIAUS UŽUOMINA

Viešbučio interjero dizaineris Gintaras Šernius pasakojo, kad 
išlikusiose nuotraukose matoma, jog  viešbučio pastatas 
turėjo daug secesinės architektūros bruožų eksterjero 
sprendimuose. Interjero dizaino elementų pavyzdžių 
neišliko, tad atnaujinto viešbučio interjero dizainas sukurtas 
modernios dvasios, su secesinio stiliaus užuominomis. 
Pasirinkti santūrūs, pilkos spalvos atspalviai derinami 
su tamsia medžio spalva ir tamsaus smaragdo tekstilės 

„Victoria Hotel“ restorano virtuvės ir pusryčių zonos projektą 
parengė bei, panaudodama naują ir modernią įrangą, 
įgyvendino UAB „Baltic Master“, kurios specializacija – 
restoranų įranga, profesionalių virtuvių projektavimas.

atspalviais. Metalo gaminiai dažyti žalvario spalva arba 
veidrodiniu chromu.

Pagrindiniai svečių kambarių interjero dizaino akcentai 
modernūs, o detalės prabangios ir stilingos. Apšvietimui 
ir dekorui pasirinkti puošnūs centriniai kandeliabro (angl. 
chandelier) tipo šviestuvai, kas priartina kambarių dizaino 
sprendimą prie secesinio architektūros stiliaus. 

Bendrosios erdvės – šiuolaikiškos, jose duoklę buvusiam 
stiliui išduoda natūralaus akmens panaudojimas 
grindjuostėms ir grindų zonų apkraštavimas. Koridorių 
ir bendrųjų erdvių apšvietimas suteikia šioms erdvėms 
modernų įspūdį: naudojami šiuolaikiški šviestuvai – žiedai.

Restorano salėje išsaugotos sovietinės architektūros stiliaus 
detalės – išliko kolonos, karnizai, kapiteliai ir kt. SKY baro 
interjero dizaino sprendimai modernūs, stengiantis sukurti 
jaukią ir funkcionalią, aktyvią baro erdvę, kurią puošia 
dizainerio Tado Šimkaus sukurtas unikalaus dizaino piešinys. 

SPA zonoje rūsyje pagrindinė dizaino idėja – erdvė oloje 
žemiau žemės paviršiaus, oloje. Sienoms dekoruoti dizaineris 
pasirinko juodą bazaltą, inkrustuotą šviečiančiomis onikso 
juostomis. Lubos pilkai auksinio atspalvio, kuris suteikia 
„olai“ erdvės įspūdį. Virš sūkurinės vonios ir dušų įrengtos 
šviečiančios onikso lubos, auksiniai inkrustavimai – „aukso 
gyslos ir grynuoliai“ olos sienose – viskas skirta visiškai 
atsipalaiduoti SPA zonoje.

Skirtinga architektūrinė pastatų stilistika matoma ir atrijuje 
– erdvę supantys fasadai skirtingi, todėl jautiesi taip, lyg 
būtum aikštėje: iš kairės – vienokia namo siena, iš dešinės 
ir prieš akis – kitokios, o ketvirtoji į erdvę atsiveria atviromis 
terasomis. Per stiklinį stogą netrukdoma krinta dienos šviesa 
– lyg virš vestibiulio būtų atviras dangus. 

Į vestibiulį veda du pagrindiniai įėjimai, vienas – iš Naujosios 
Sodų gatvės, kitas – iš Vytauto gatvės. Čia veiks viešbučio 
recepcija, panoraminiai liftai kels į viršutinius aukštus. 

Pastatas kiek išplėstas rūsio ir penktojo, mansardinio aukšto 
ribose: pakeitus stogų konstrukcijas, kvartalo kampui 
akcentuoti suprojektuotas stalinistinio ampyro stiliaus 
bokštelis, kur įrengta konferencijų salė ir baras. Po visu 
viešbučio vidiniu kiemu, panaudojus sudėtingus techninius 
ir konstrukcinius sprendimus, sėkmingai išplėstos rūsio 
patalpos, kurios anksčiau buvo įrengtos tik po restoranu. 
Naujose erdvėse veiks SPA centras.

Rekonstruotame pastatų komplekse integruoti inovatyvūs 
sprendimai ir įdiegta pastato valdymo sistema tausos 
gamtinius išteklius. Ant stogo veiks saulės elektrinė. Pastatą 
šildys iš miesto tinklų centralizuotai tiekiama energija. Puikų 
mikroklimatą ir komfortą kuriantys inžineriniai sprendimai 
„paslėpti“ viešbučio interjere.  
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AUKŠTA KOKYBĖ, FUNKCIONALUMAS IR KŪRYBIŠKAS 
DIZAINAS

Po kelionės ar ilgos darbo dienos komandiruotėje 
labiausiai norisi nugrimzti į minkštumu ir ergonomiškomis 
bei estetiškomis formomis apglėbiantį minkštą šiltų spalvų 
krėslą ar ištiesti kojas ant patogios sofos.

Šiuos minkštus baldus viešbučiui „Victoria Hotel Klaipėda“ 
tiekė profesionali ir patyrusi minkštų lietuviškų baldų 
gamintoja UAB „Lauksva“, siūlanti kokybiškus, funkcionalius 

ir kūrybiško dizaino baldus namams ir verslui. „Kitaip 
tariant, baldus gaminame taip, kad pirmiausia jie tiktų 
viešosioms erdvėms ir galėtų būti pritaikomi namams“, – 
teigė šios įmonės pardavimo ir rinkodaros vadovė Miglė 
Valaitytė. 

Viešbutis pageidavo viensėdžių ir dvisėdžių krėslų 
SUSAN, taip pat fotelių ULDE ir pufų bei LAZO dizaino 
sofų-lovų. Pasak M. Valaitytės, paprastai šie minkštų baldų 
modeliai yra vieni populiariausių viešbučių sektoriuje: 
„Esame gamintojas, kuris turi visas galimybes įgyvendinti 
netikėčiausius klientų užmojus, tad dažniausiai verslo 
klientai – viešbučiai, restoranai, kavinės, kitos viešosios 
įstaigos – renkasi nestandartinių baldų gamybą ir 
bendromis jėgomis bandome priderinti naujus gaminius 
prie unikalaus objekto koncepto. 

Viešbutis „Victoria Hotel Klaipėda“ pasirinko standartinius 
modelius, kuriems galime užtikrinti trumpesnį gamybos 
laikotarpį, ilgalaikę kokybę, kurių dizainas yra patikrintas 
ir jau pelnęs apdovanojimus. Antai ULDE retro stiliaus 
dizainas yra apdovanotas aukso medaliu Lietuvos metų 
gaminio konkurse. Be to, ULDE yra vienas visų laikų 
populiariausių gaminių, kurių galima aptikti daugybėje 
Lietuvos viešųjų vietų.“ 

Įmonės „Lauksva“ pardavimo ir rinkodaros vadovės 
teigimu, tokio tipo dizainas laikomas universaliu dėl 
naudojamų patvarių, ilgalaikių medžiagų, kurios atitinka 
visus viešųjų erdvių baldams keliamus standartus. Būtent 
todėl daugeliui savo gaminamų baldų įmonė taiko net 
50-ties mėnesių garantiją. 

Pasirinktas viešbučio baldų stilius, pasak dizainerio G. Šerniaus, – nuosaikus secesinio stiliaus aidas. Sukurta stilinga ir įkvepianti, kokybiškam 
poilsiui pritaikyta aplinka. Korpusiniuose balduose tamsiame medžio fone inkrustuotos žalvario juostelės jiems suteikia prabangos ir 
elegancijos. Tokio pat dizaino ir svečių kambarių durys. „Keturių krypčių natūralaus ąžuolo faneruotė, apkraštuota poliruoto žalvario juostele, 
teikia solidumo, o faneruotės krypčių forma primena Klaipėdos herbo uosto bokštų rombinį motyvą“, – sako dizaineris G. Šernius. 
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KOMFORTIŠKI IR SOLIDŪS BALDAI – PAGAL INDIVIDUALŲ 
STILIŲ 

Pagal dizainerio projektus viešbučio lovas ir kitus 
nestandartinius minkštus baldus įvairioms viešbučio 
„Victoria Hotel Klaipėda“ erdvėms pagamino UAB 
„Minkštų baldų idėja“, kurios specializacija – nestandartinių 
baldų gamyba pagal individualius užsakymus verslui, 
viešbučiams, restoranams, biurams ir namams.

Tarp svarbiausių šio projekto baldų buvo neatsiejamas 
viešbučio erdvių elementas – lovos ir čiužiniai, o vienas 
pagrindinių užsakovo reikalavimų visiems minkštiesiems 
baldams buvo aukšta kokybė ir komfortas. Viešbučio 
svečiai pirmiausia tikisi patogaus poilsio, be to, lovos turi 
būti estetiškos ir ilgalaikės.

Kaip pasakojo UAB „Minkštų baldų idėja“ direktorius 
Robertas Jucys, ši įmonė visiems viešbučio svečių 
kambariams pagamino komfortiškas lovas, kurios 
pasiūlytos trijų tipų. Standartiniuose kambariuose, 
kuriems pasirinktos 180 x 200 cm dydžio lovos, dalies jų 
pageidauta segmentuojamų, kad pagal klientų poreikius 
būtų galima pakloti arba vieną plačią lovą, arba išstumdyti 
dalimis į dvi atskiras lovas. Keliolikai kambarių pagamintos 
„krepšininkų“ tipo lovos ir čiužiniai – pailginti iki 220 cm 
ilgio. 

Kad kambariams būtų suteikta daugiau individualumo, 
naudoti įvairaus stiliaus lovų galvūgaliai, sukurti specialiai 
šio viešbučio erdvėms, ir mediniai porėmių apvadai. 
Prabangesnio stiliaus kambariuose lovų segmentuotos 
detalės apkantuotos mediena, kituose – lovų galvūgalis 
sumontuotas aukštas iki lubų, o čiužinio matmenys siekia 
200 x 200 cm. 

Svečių kambariams pagamintos išlankstomos miegamosios 
sofos, kuriose sumontuotas mechanizmas išskleidimo 
metu neliečia grindų ir jų negadina. 

Bendrosioms viešbučio erdvėms skirtos dvivietės sofos 
pasirinktos minimalistinio stiliaus, su siaurais, apkantuotais 
porankiais ir pagalvėmis. Lobby baro zonoje pasiūlytos 
modernios skandinaviško tipo dvivietės sofos ir vienviečiai 
foteliai. Individualų baldų stilių paryškina dizainerio 
sukurti įdomūs stilingi porankiai. Medžio lukštu dengtose 
baldų cokolinėse dalyse integruoti jungikliai, skirti įkrauti 
išmaniesiems prietaisams.

Visi minkštieji baldai aptraukti prabangos suteikiančiu 
aksomu. Apgalvotai parinkti ir suderinti švediški baldų 
audiniai yra atsparūs trinčiai ir atitinka viešbučiams 
keliamus atsparumo ugniai reikalavimus.

Konferencijų salei sukurta klasikinio chesterfield 
stiliaus sofa, aptraukta sendintos odos tipo audiniu. 
Šis įspūdingas baldas yra beveik 4 m ilgio ir vientisas, 
nesujungtas iš segmentų. Tokia klasikinio stiliaus sofa 
puikiai tinka solidžiame interjere. Jos sėdynės konstrukcija 
su spyruokliniais blokais suteikia komforto pojūtį, o 
kokybiškiausios medžiagos užtikrina ilgaamžiškumą.

Romantiką mėgstančius viršutinio aukšto SKY baro svečius 
džiugins šiai erdvei pagaminti vieni įdomiausių baldų – 
pakabintos minkštos supamosios sofos. 

UAB „Minkštų baldų idėja“ direktorius R. Jucys džiaugėsi, 
kad šis didelis projektas patyrusiai įmonei nekėlė iššūkių, 
buvo įdomus ir sėkmingas.
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ELEGANTIŠKO DIZAINO VONIOS KERAMIKA

„Victoria Hotel“ viešbučio svečius prabanga bei estetika 
lydės ir vonios kambariuose, kuriuose sumontuota ypač 
aukštos kokybės, moderni ir elegantiška vonios keramika 
„Duravit“ – praustuvai ir unitazai, kurie puikiai dera prie 
interjero dizaino ir traukia akį. „Duravit“ vonios kambario 
keramika atspindi individualumą, kuris yra svarbus 
kasdieniame gyvenime.

„Vokietijos gamintojo „Duravit“ inžinieriai ypatingą 
dėmesį skiria ne tik gaminių dizainui, bet ir šiuolaikinėms 
technologijoms, kurios užtikrina komfortišką naudojimąsi 
vonios kambariu, neužgoždamos estetikos“, – sako 
„Duravit“ atstovas Lietuvoje Vytautas Zamalaitis. 

Secesinio stiliaus interjero detalėmis išsiskiriančio viešbučio 
„Victoria Hotel“ vonios kambariams pasirinkti ypač 
elegantiškos „DuraStyle“ kolekcijos klozetai. Tai išbaigta 
vonios kambario kolekcija, kurios universalus dizainas 
ir platus formų bei paviršių pasirinkimas nepalieka 
abejingų. Kurdama „DuraStyle“ linijos dizainą „Duravit“ 
pasitelkė žinomus šiuolaikinius dizainerius „Matteo 
Thun & Partners“, kurių suprojektuotas vonios kambarių 
keramikos asortimentas yra pabrėžtinai diskretiško stiliaus ir 
harmoningai įsilieja į bet kokį interjerą. 

„Duravit DuraStyle“ unitazas yra neįprastai plokščias ir 
išskirtinai elegantiškas. Modernumo įspūdį sustiprina 
plokščia  sėdynė ir toks pat plokščias dangtis su minkšto 
nusileidimo sistema.

Šis unitazas turi inovatyvią bebriaunę technologiją, 
užtikrinančią taupų vandens nuleidimą ir gerokai 

supaprastinančią keramikos priežiūrą. Nors vandens 
nuleidimo bakelio talpa yra vos 4,5/3 l, moderni technologija 
užtikrina puikius plovimo rezultatus ir nepriekaištingą švarą 
net ir su nedideliu kiekiu vandens.

Viešbučio vonios kambariams pasirinkti elegantiški 
keraminiai praustuvai „Duravit Vero“ ne veltui laikomi 
modernaus dizaino klasika. Jų populiarumas neblėsta jau 
ne vieną dešimtmetį ir jie yra vieni perkamiausių „Duravit“ 
produktų.

„Duravit Vero“ kolekcijos praustuvai išsiskiria savo elegantiška, 
laikui nepavaldžia minimalistine stačiakampio forma. Tai – 
grakštūs aptakių formų praustuvai, kuriais ypač patogu ir 
malonu naudotis. Praustuvai pasižymi aiškia geometrija. 
Aptakūs paviršiai, maži ir tikslūs išlenkimai, optimizuotos 
proporcijos bei ploni kraštai sukuria elegancijos ir lengvumo 
įspūdį. 

„Gero dizaino produktai nepavaldūs laikui ir išlaiko 
vertę ilgalaikėje perspektyvoje. Produktų dizainas turi 
harmoningai derėti su technologijomis Be to, vis svarbiau 
suderinti vandens taupymo sprendimus su pageidaujamu 
dizainu“, – įsitikinęs V. Zamalaitis.

„Duravit“ yra į dizainą, inovacijas ir į kiekvieno kliento 
poreikius orientuotas gamintojas. Modernus dizainas 
ir aukščiausia kokybė yra išskirtiniai produktų bruožai. 
„Duravit“ vonios keramika viešbučio vonios kambariuose 
sukuria lengvumo, o kartu ir išbaigtumo įspūdį. 
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MODERNI ĮĖJIMO KONTROLĖ: SAUGU IR PATIKIMA

Visuomenei atvirame viešbutyje svarbu užtikrinti saugumą. 
„Victoria Hotel Klaipėda“ pasiūlyta viena pasaulyje 
lyderiaujančių „Salto“ įėjimo kontrolės sistema, paremta 
naujausiomis technologijomis, pasižyminti saugumu bei 
patikimumu ir itin gausiu įvairiu produktų pasirinkimu. Tai 
naujos kartos praėjimo kontrolės sistema, kurią siūlo UAB 
„Stentron“. 

Kaip sakė šios įmonės direktorius Tadas Čepulis, šiame 
projekte panaudotos belaidės „Salto XS4 One“ elektroninės 
spynos, sumontuotos ne tik svečių kambarių duryse, bet 
ir kitų patalpų – konferencijų salės, SPA persirengimo 
kambarių, techninių ir personalo patalpų bei administracijos 
kabinetų – duryse. 

„Salto“ spynas galima rakinti skirtingais elektroniniais raktais, 
įskaitant ir raktą mobiliajame telefone. Tai leidžia atsisakyti 
mechaninių raktų ir naudotis viena kortele visoms durims 
pagal individualius įėjimo planus. 

„Salto“ sistema gali užrakinti visas viešbučio lauko duris ir 
palikti teisę patekti į viešbutį tik jame gyvenantiems svečiams 
bei personalui. Lifto kontrolė leidžia patekti į techninį aukštą 
tik turinčiam leidimus personalui. Įeiti per kontroliuojamas 
duris partneriams ar aptarnaujančių įmonių personalui 
išduodami raktai su individualiu įėjimo planu, kurio veikimo 
laikas ribotas arba veikia tik nurodytą laiko tarpą savaitės 
dienomis ar konkrečiomis valandomis. Taip sukuriamas dar 
didesnis saugumas visame viešbutyje.

Svarbu, kad elektroninė spyna užtikrina ne tik saugumą, bet 
ir saugų pamestų ar nebegaliojančių raktų administravimą. 
Itin patogi naudoti WEB pagrindu veikianti programinė 
įranga suteikia galimybę keisti individualius įėjimo planus ir 
valdyti visas spynas realiuoju laiku.   

Šiam projektui architektai parinko modernios klasikos 
stiliaus, blizgaus žalvario spalvos elektronines rankenas 
„Salto XS4 One“, kurios puikia dera prie interjero dizaino. 
Tokios pat formos rankenos buvo parinktos ir vonios 
kambario durims. Vonios kambarių rankenos unikalios dėl 
įgyvendintos dizaino idėjos: rankena yra skirtingų spalvų 
abiejose durų pusėse – iš kambario rankena yra blizgaus 
žalvario spalvos (derinant prie interjero ir pagrindinio 
įėjimo į kambarį durų), o vonios kambario pusėje – blizgaus 
chromo spalvos (spalvą priderinant prie vonios spalvinės 
gamos). 

Unikalios istorijos ir atmosferos viešbutyje įdiegta moderni 
„Salto“ praėjimo kontrolės sistema itin tinkama šiam 
projektui tiek pagal pastato stilistiką, tiek technologiškai. 
Sėkmingai suderinti vientisą dizainą skirtingo tipo ir 
paskirties durims leido itin gausus sistemos produktų 
pasirinkimas. „Labai tikimės, kad „Salto“ sistema su 
plačiomis jos galimybėmis daug prisidės prie 5 žvaigždučių 
viešbučio atmosferos“, – sakė T. Čepulis.  
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NAUDOTA AUKŠČIAUSIUS STANDARTUS ATITINKANTI 
ĮRANGA

Projekto užsakovas UAB „Klaipėdos Viktorija“ norėjo 
klaipėdiečiams ir miesto svečiams pasiūlyti išskirtinį 
projektą, atspindintį miesto istoriją, o kartu jame integruoti 
naujausias ir energiškai efektyviausias sistemas. UAB 
„AIRWAVE LIETUVA“ kartu su techninio darbo projekto 
autoriais projektą pradėjo vystyti nuo pat pradžių. Ši įmonė 
buvo tarpinė grandis tarp užsakovo ir projektuotojų. Jos 
specialistai stengėsi suprasti ir techniškai išspręsti visus 
užsakovo reikalavimus. Užsakovas turėjo daug specifinių 
reikalavimų ir norų. Pavyzdžiui, karšto vandens pikai 
viešbučiuose yra labai dėsningi ir išreikšti per parą. Taip pat 
užsakovas norėjo, kad sistema būtų tvari, turėtų galimybę 
integruoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Viešbutis turi 
seną ir ilgą istoriją, todėl jam atnaujinti norėta panaudoti 
aukščiausius kokybės standartus atitinkančią įrangą, kuri 
diktuoja rinkos tendencijas ir yra laiko patikrinta.

Šiame objekte projekto užsakovas įrangos tiekimą patikėjo 
įmonei UAB „AIRWAVE LIETUVA“, kuri yra oficialus japonų 
gamintojo DAIKIN atstovas Baltijos šalyse. Projekte buvo 
naudojama unikali DAIKIN sistema, angliškai vadinama 
„DAIKIN TOTAL Solution“. Šios sistemos esmė – užtikrinti 
pastato vėsinimo, vėdinimo bei karšto vandens ruošimo 
poreikius, sujungiant viską į vieną bendrą automatikos 
sistemą. Objekte sumontuota DAIKIN 3-vamzdė freoninė 
VRV tipo sistema kartu su karšto vandens ruošimo galimybe. 

Vėdinimo poreikiams užtikrinti buvo pasirinkti DAIKIN 
MODULAR serijos gaminiai. Šie įrenginiai yra integruoti 
į unikalią DAIKIN automatikos sistemą, leidžiančią vienu 
centriniu valdikliu valdyti tiek vėdinimo, tiek vėsinimo 
įrangą.

Sistema unikali tuo, kad užsakovas, užsisakęs įrangą, viską 
gauna iš vieno tiekėjo, t. y. vėdinimo įrenginiai, vėsinimo 
įrenginiai, karšto vandens sistema ir automatika – viskas yra 
DAIKIN produkcija. 
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Kalbant bendrai apie didelius ir sudėtingus projektus, užsakovai 
dažnai susiduria su problema, kai atskirų sistemų tiekėjai nesutaria 
tarpusavyje ar iki galo nesusiderina specifinių techninių niuansų 
ir galutinis rezultatas – nė vieno tiekėjo įranga neveikia taip, kaip 
turėtų, arba neišnaudoja visų savo techninių galimybių. Šiame 
projekte užsakovas tokių problemų norėjo išvengti. 

DAIKIN 3-vamzdė VRV sistema gali vienu metu užtikrinti tiek 
šildymo, tiek šaldymo poreikius skirtingose patalpose. Tai yra 
aktualu šiame pastate, nes jo fasadas yra orientuotas į visas pasaulio 
šalis. Šiai sistemai veikiant vėsinimo režimu, perteklinė šiluma nėra 
išmetama tiesiogiai į lauką, o panaudojama karštam vandeniui 
ruošti. VRV sistemos išoriniai blokai parenkami taip, kad veikiant 
šildymo režimu visas karšto vandens poreikis yra patenkinamas. 

Kompanija DAIKIN, būdama inovatore VRV sistemų kūrime, pirmoji 
rinkai pristatė išorinius blokus, naudojančius perdirbtą freoną. 
Šie gaminiai žymimi DAIKIN LOOP logotipu, patvirtinančiu, kad 
sistema pripildyta sertifikuoto ir pakartotinai naudojamo šaltnešio. 

Projekte sumontuotos DAIKIN sistemos yra draugiškos vartotojui, 
įrenginių montavimas ir integracija vadovaujasi principu „PLUG 
and PLAY“. Vėdinimo ir vėsinimo įrenginiai yra suprogramuoti 
gamykliškai, o bendras automatikos sprendimas viską sujungia be 
papildomų programavimo darbų.

,,Pastatas turi istorinę vertę, todėl jo renovacija buvo 
didelis iššūkis. Senų pastatų renovacija pasižymi tuo, kad 
šiuolaikinę įrangą sudėtinga integruoti į esamas patalpas. 
Saugant pastato konstrukcijas ir unikalų stilių, įrenginiai buvo 
specialiai projektuojami taip, kad būtų praktiškai nematomi. 
Vėsinimo įrenginiai dalyje patalpų yra paslėpti sienų bei lubų 
konstrukcijose. Projekto užsakovas akcentavo, kad vidiniai 
VRV sistemų įrenginiai neturėtų matytis viešbučio svečiams“, – 
pasakoja projekto vadovas Elvis Laurinavičius. 

Pasak jo, pastato centre yra didžiulė atvira erdvė, kurią nuo 
lauko skiria tik stiklinis stogas. Šioje erdvėje taip pat reikėjo 
numatyti sprendimus, galinčius palaikyti komfortiškas sąlygas 
viešbučio svečiams. Tam tikslui buvo sumontuoti ir prie pastato 
dizaino priderinti didelės galios kanaliniai ir kasetiniai blokai, 
kurie padės palaikyti tinkamą temperatūrą.

Dar vienas neįprastas sprendimas, pritaikytas šiame projekte, 
tai – DAIKIN sistemų integracija į viešbučių valdymo sistemą.
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STIKLINIS STOGAS ATVĖRĖ KELIĄ SAULEI

Atnaujinto „Victoria Hotel Klaipėda“ viešbučio komplekso 
vidinį kiemą tarp pastatų vidinių fasadų, tapusį erdviu 
vestibiuliu, apšviečia iš viršaus gausiai krintanti saulės šviesa. 
Atviro dangaus įspūdį virš galvos sukuria stiklinis stogas, kurį 
pagamino ir sumontavo UAB „Langų parkas“ – specializuota 
langų, durų, fasadų gamybos įmonė, siūlanti aukštos kokybės 
produkciją iš plastiko ir aliuminio konstrukcijų. Kaip sakė šios 
įmonės direktorius Rolandas Gajauskas, tai išskirtinis ir vienas 
sudėtingiausių šios įmonės sėkmingai įgyvendintų projektų.

Bendrovė „Langų parkas“ šiam projektui, pasak jos vadovo, 
buvo pasirinkta kaip vienintelė regione įmonė, galinti 
profesionaliai ir kokybiškai pagaminti bei sumontuoti tokį 
sudėtingą ir didelio ploto stiklinį stogą. Bendras „Victoria Hotel 
Klaipėda“ stiklinio stogo plotas – daugiau kaip 600 kv. metrų. 
Stogo architektūrinė forma sudėtinga: siekiant konstrukcijos 
tvirtumo, vengiant sniego sankaupų ir papildomų apkrovų 
susidarymo, suprojektuotas ne plokščias stogas, o kūgio tipo, 
pereinantis į skirtingus stiklinio stogo šlaitus.

Pagal architektūrinio projekto brėžinius UAB „Langų parkas“ 
parengė stogo konstrukcijos darbinį projektą. Pasirinkta 
naudoti patikimo gamintojo „Schüco“ langų profilius, kurie 
dėl itin siauro rėmo garantuoja geriausią įmanomą skaidrumą, 
užtikrina funkcionalumą ir estetiką. Su šiuo profilių gamintoju 
konsultuotasi projektuojant stogo konstrukciją.

Stiklo ir aliuminio sistemos sumontuotos ant tvirtos ir patikimos metalinės stogo 
konstrukcijos. Stiklinio  stogo langai buvo montuojami penktojo aukšto lygyje. 
Bendrovė „Langų parkas“ šiam darbui parengė aukštalipių komandą. Darbuotojai 
turėjo vaikščioti metalo konstrukcijomis lyg tilteliais dideliame aukštyje, tvirtinti, 
gręžti, prisukti langų konstrukcijas ir kokybiškai bei profesionaliai atlikti kitus 
stiklinio stogo montavimo darbus. R. Gajauskas neslepia, kad nepaisant 
užtikrintų visų apsaugos priemonių, dalis darbuotojų atsisakė dirbti tokiame 
dideliame aukštyje, kai tiesiai po kojomis – atviras kiemas.

Stiklinis stogas buvo pagamintas ir sumontuota 2015 m., kai viešbučio pastatas 
buvo konservuojamas. Apleisto pastato stogas buvo uždengtas, siekiant 
išsaugoti išlikusias sienų konstrukcijas ir kiemą. Per prabėgusius metus iki šiol 
stiklinis stogas jau išlaikė ne vieną žiemą, ypač praėjusi snieginga žiema parodė, 
kokia patikima stiklinio stogo kokybė ir panaudotos technologijos.

UAB „Langų parkas“ tęsia dalyvavimą „Victoria“ rekonstrukcijos projekte. Patikimai 
rangovei patikėta pagaminti daugybę įvairios paskirties vidaus durų – daugiau 
kaip 70 priešgaisrinių, priešdūminių ir kitokių aliuminio durų koridoriuose, 
tarnybinėse patalpose ir kituose įėjimuose, taip pat ir centrinio įėjimo į viešbutį 
automatines duris. Atlikti sudėtingi aliuminio konstrukcijų skardinimo ir apdailos 
darbai.

Panaudodama aliuminio langus bei aliuminio ir stiklo konstrukcijas įmonė taip 
pat kokybiškai įstiklino viešbučio viršutinį aukštą, įskaitant SKY baro didelių 
matmenų virtinas. Įmonės komanda, pasak R. Gajausko, labiausiai didžiuojasi 
sėkmingai įgyvendintu sudėtingu stogo projektu, kuris tapo jos profesionalumo 
įrodymu ir vizitine kortele.
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Užbaigus rekonstrukcijos projektą, „Victoria Hotel Klaipėda“ taps vienu didžiausių ir moderniausių 
viešbučių uostamiestyje ir, tęsdama savo istorinį kelią, toliau kvies į savo kiemo užuovėją 
sužvarbusius ir išalkusius istorinės atminties uostamiesčio gyventojus ir svečius.
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„WESTHUB“ LOGISTIKOS CENTRĄ 
MIESTE ĮKVĖPĖ ŽALIOSIOS IDĖJOS

Bet kuris pastatas gali būti žaliasis – nesvarbu, 
ar tai gyvenamasis namas, verslo biurų centras, 
mokykla, ar kitas pastatas, jeigu jis sumažina 
neigiamą jo projekto, konstrukcijos ar eksploatavimo 
poveikį aplinkai ir daro teigiamą įtaką klimatui 
ir gamtinei aplinkai. Žalieji pastatai efektyviai 
naudoja energiją, gerina gyvenimo kokybę ir patys 
pasigamina energiją, naudodami atsinaujinančius 
jos šaltinius. Svarbiausia, kad jame dirbantiems 
žmonėms būtų sukurta komfortiška ir sveika darbo 
aplinka bei poilsio erdvės.

OBJEKTAS: logistikos centras „WESTHUB“

ADRESAS: B. Brazdžionio g. 29, Kaunas

 VYSTYTOJAS: UAB „Kamida NT“

ARCHITEKTAI: UAB „Projektų rengimo biuras“ 
(pirminis projektas - UAB „Kita kryptis“)

INTERJERO DIZAINAS: UAB „IF Studio“ 

GENERALINIS RANGOVAS: UAB „Mitnija“

i

ENERGINĖ KLASĖ: A++

PLOTAS: 17 300 kv. m (15 500 kv. 
m – sandėliavimo, 1 800 kv. m – biuro 
patalpos)

STATYBOS PRADŽIA: 2020 m.

STATYBOS PABAIGA: 2022 m.
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Vystyti žalią, tvarų pastatą, palyginti su įprasta statyba, yra 
iššūkis, kuris reikalauja ne tik daugiau pradinių investicijų į 
žaliąsias technologijas, bet ir daugiau dėmesio siekiamam 
rezultatui nuo pat užduoties suformavimo projektuotojams 
ir projekto rengimo iki rangovų konkursų ir pastato tvarumo 
sertifikavimo. Tačiau logistikos ir biurų centro „WESTHUB“ 
vystytoja UAB „Kamida NT“ išsikėlė aukštus tikslus ir jų siekia 
teigdama, kad ilgalaikėje perspektyvoje investicijos atsipirks 
dėl gerokai mažesnių eksploatacijos išlaidų, komfortiškos 
darbo aplinkos ir didesnės pastato vertės. 

Pastatui „WESTHUB“ siekiama aukšto A++ energinio 
efektyvumo, kurio reikalavimai projektuojamiems ir 
statomiems naujiems statiniams Lietuvoje įsigaliojo nuo 
2021 m. sausio 1 d. Taip pat bus siekiama tvarių pastatų 
vertinimo sertifikato „Very good“ pagal infrastruktūros ir 
pastatų tvarumo vertinimo metodą BREEAM (angl. Building 
Research Establishment Environmental Assessment 
Method).

„WESTHUB“ projekte naudojamos pažangios, energijos 
suvartojimą mažinančios technologijos. Pastatas savo 
veiklai nenaudos iškastinio kuro. Jame veiks pažangi ir taupi 
šilumos siurblių oras–oras sistema, kuri leidžia efektyviai 
valdyti ir kurti skirtingas temperatūros zonas. Tai suteikia 
galimybę šildyti ir vėsinti atskiras sandėlio zonas reikiamais 
režimais. Ant tvaraus pastato stogo bus sumontuota 900 
kW saulės elektrinė, kuri generuos švarią elektros energiją.

 

FUNKCIONALIAI IŠDĖSTYTOS DARBO ZONOS

„WESTHUB“ iškilo mieste – sparčiai besivystančioje 
Kauno dalyje, Šilainiuose, kur netoliese eina tarptautinio 
tranzito keliai – „Via Baltica“ ir A1 greitkelis. Tad projekto 
vystytojai įsitikinę, kad strategiškai patraukli „WESTHUB“ 
vieta patenkins tiekimo grandinės lyderių poreikius veiklą 
vykdyti efektyviai ir tvariai, įsikurti pačioje judriausioje šalies 
magistralių sankirtoje, kur jau sėkmingai veikia transporto ir 
logistikos ekosistema.  

Kaip sakė „Projektų rengimo biuro“ projekto vadovė Gileta 
Beržinienė, 17 300 kv. m ploto logistikos centro pastate 
funkcionaliai suplanuotos sandėliavimo ir biuro patalpos. 
Administracijos ir sandėlio darbuotojų bei vairuotojų srautai 
yra atskirti. Vairuotojams įrengtos patalpos su poilsio ir 
persirengimo patalpomis, su dušais. Sandėliavimo paskirties 
pastato administracinės patalpos pritaikytos žmonėms su 
negalia.

Modernios architektūros keturių aukštų, 1 800 kv. metrų 
ploto pastato administracinėje dalyje ypatingas dėmesys 
skirtas racionaliam erdvių panaudojimui ir komfortui.

Į šią pastato dalį patenkama per įspūdingą pagrindinį 
stiklinių konstrukcijų įėjimą, kuris, lyg iškirstas vientisoje 
fasado konstrukcijoje, atsiveria į dienos šviesos nutviekstą 
erdvų vestibiulį, virš kurio lubos, iškilusios į dviejų aukštų 
lygį, sukuria didžiulės erdvės įspūdį. Čia veiks recepcija. 
Pagrindinė laiptinė veda į biurus viršutiniuose aukštuose. 
Taip pat iš vestibiulio galima pakilti liftu.

UAB „Schindler-Liftas“ atliko energinius skaičiavimus pagal BREEAM reikalavimus ir sumontavo atitinkamai sukomplektuotą liftą, 
skirtą kelti 8 asmenis (630 kg keliamosios galios), su energijos regeneracijos funkcija.
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JAUKI, NEVARGINANTI APLINKA 

Biurų interjero sprendimai – daugiafunkciai, čia įrengtos ir 
bendros darbo erdvės, ir kabinetai, darbuotojų patogumui 
sukurtos jaukios, patogios poilsio zonos ir virtuvėlė. Kaip 
sakė interjero dizainerė Ieva Folk, biuro interjere svarbiausia 
sukurti komfortišką, aiškią, jaukią ir patogią erdvę, kurioje 
būtų malonu dirbti ir bendrauti. Pasak jos, patalpų 
planavimą lėmė funkcionalumas ir kasdieniai darbuotojų 
poreikiai. Pagrindiniai interjero dekoro akcentai nerėksmingi, 
nevarginantys ir solidūs: naudojamos natūralios, ramios 
spalvos, gausios medžio detalės. Darbo zonas pagyvina 
geometrinių formų kilimas. 

Natūralios šviesos gausa darbo vietose atitinka siekiamo 
BREEAM sertifikato reikalavimus. Efektyvūs LED apšvietimo 
sprendimai, lemiantys mažesnes elektros energijos 
sąnaudas, sukuria komfortą darbo vietose – neakina ir 
nevargina akių. Išlaikant reikiamus apšvietimo parametrus, 
galima perpus sumažinti šviestuvų skaičių pagrindinėse 
patalpose, kuriant estetišką, neperkrautą interjero dizainą.

Viršutiniame ketvirtajame pastato aukšte įrengta didelė 
pasitarimų salė džiugins gausia dienos šviesa, kuri sklinda 
per apskritos formos švieslangius, sumontuotus lubose.

Komfortišką darbuotojų savijautą logistikos ir biurų centro 
„WESTHUB“ patalpose užtikrins pastato administravimui 
ir efektyviam inžinerinių sistemų valdymui diegiama 
kompiuterinė pastato valdymo sistema (angl. Building 
Management System), kuri gali sumažinti energijos 
sunaudojimą iki 30 %, suteikti daugiau komforto vartotojui 
atskirose patalpose užtikrinant norimą mikroklimatą: 
temperatūrą, oro drėgnumą, oro kokybę, apšvietimą. 
Sistemos stebėsena ir reguliavimas nuotoliniu būdu 
internetu galimi 24/7 režimu. 

Tvarumą, energijos taupymą ir komfortiškas darbo sąlygas 
pastate užtikrins pastato vėsaus stogo (angl. Cool Roof) 
dangos sistema, kuri ne tik saugos patalpas nuo prikaitimo 
vasarą, bet atspindėdama saulės spindulius padės 
generuoti daugiau švarios elektros energijos.
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NEPRILYGSTAMAS SAULĖS ŠVIESOS ATSPINDĖJIMAS 

Aukštus energijos taupymo tikslus išsikėlęs projekto 
vystytojas pageidavo efektyviausių, šiuolaikinių stogo 
sprendimų, kurie užtikrintų pastatui aukštą energinį 
efektyvumą ir leistų taupyti lėšas jį eksploatuojant. Taip 
pat sistema turėjo būti maksimaliai tinkama naudoti, 
integruojant ant pastato stogo 900 kW saulės elektrinę.

UAB „Moderni izoliacija“ produktų plėtros vadovas Andrius 
Augūnas sakė, kad projektui pasiūlyta visiškai balta, 
specialiu laku nulakuota ir savaime nusivalanti, didžiausią 
saulės atspindžio indeksą SRI115 turinti vėsaus stogo (angl. 
Cool Roof) PVC danga „RENOLIT ALKORCOOL“. Kartu 
su šia danga beveik 16 000 kv. m vėsaus stogo šilumos 
izoliacijai įrengti buvo panaudotos Belgijos gamintojo 
„UNILIN INSULATION“ gaminamos ypač didelio efektyvumo 
ilgaamžės PIR (poliizocianurato) šilumos izoliacinės plokštės 
„UTHERM“, kurių šilumos laidumo koeficientas yra tik 
0,022 W/mK, o gniuždomasis stipris – net 150 kPa. Tiek 
„RENOLIT“, tiek ir „UNILIN“ gaminiai turi aplinkosauginius 
EPD sertifikatus, kurie suteikia papildomų balų siekiant 
BREEAM įvertinimo pastatui. 

A. Augūnas teigė, kad šie stogo sprendimai padės pasiekti 
pagrindinį statinio parametrą – A++ energinio efektyvumo 
klasę. Jie užtikrins, kad karštą vasaros dieną „WESTHUB“ 
stogo temperatūra bus beveik perpus žemesnė, palyginti 
su įprastu tamsiu stogu, o tai lems mažesnes vėsinimo 
energijos sąnaudas. 

Ant logistikos pastato stogo veiksianti saulės elektrinė dėl 
didelio dangos atspindžio sugeneruos daugiau energijos. 
Saulės elektrinei sumontuoti bus naudojami dvipusiai 
„Bifacial“ saulės moduliai, kurie generuoja elektros 
energiją surinkdami ne tik tiesioginę saulės šviesą, bet ir 

jos atspindžius nuo stogo. Dėl „RENOLIT ALKORCOOL“ 
stogo dangos ypač didelio gebėjimo atspindėti saulę bei 
perpus žemesnės stogo paviršiaus temperatūros ši saulės 
jėgainė karštomis dienomis veiks beveik 20 % efektyviau, 
palyginti su kitomis saulės jėgainėmis, įrengtomis ant 
tradicinių stogų. Saulės modulių eksploatavimo laikas 
bus daug ilgesnis dėl mažesnio jų perkaitimo ir mažesnės 
degradacijos.

Taip pat dėl pasirinktos visiškai baltos, didžiausio 
saulės atspindžio dangos bus užtikrintos komfortiškos 
natūraliai vėsios darbo sąlygos pastate, nes jo stogas 
kur kas mažiau įkais net karščiausią dieną ir jo paviršiaus 
temperatūra bus apie 2 kartus žemesnė, palyginti su 
tradiciniais juodais ar pilkais stogais, kurie karštą dieną 
įkaista iki 90 °C laipsnių. Tad temperatūra pastato viduje 
bus iki 5 laipsnių žemesnė. Bus ne tik malonu dirbti. 
Sąnaudos pastatui vėsinti bus 20 % mažesnės.

Kaip sakė A. Augūnas, žaliasis logistikos centras 
„WESTHUB“ tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos 
mažinimo ne tik energiją taupančiais sprendimais 
bei pasitelkiant atsinaujinančius energijos šaltinius, 
bet ir dalyvaujant „RENOLIT“ vykdomoje „COOL3“ 
kampanijoje, kurios partneris yra organizacija „Treedom“. 
Už visą įsigytos visiškai baltos PVC stogo dangos 
vertę bus pasodinta apie 190 medžių Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje, kurie atkurs kertamus miškus ir per 10 metų 
iš aplinkos pašalins 57 000 kg CO2, o medžiai paprastai 
auga gerokai ilgiau nei dešimt metų. 

Pasak A. Augūno, šio projekto sprendimai – puikus 
pavyzdys regiono investuotojams ir NT vystytojams ne tik 
dėl jų teikiamos tiesioginės finansinės naudos, bet ir dėl 
įtakos CO2 mažinimui.



114

S TAT Y B A

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI VARTAI 

Logistikos centro „WESTHUB“ sandėlių pramoniniams 
vartams įrengti buvo pasirinkta patikima ir patyrusi įmonė 
„Ryterna“, kuri tiek Lietuvoje, tiek Europoje gerai žinoma 
kaip kokybiškų garažo ir pramoninių vartų gamintoja. 
Aukštos kokybės, ilgam ir intensyviam naudojimui pritaikyti 
jos gaminiai palengvina žmonių darbą ir taupo energijos 
išteklius. 

Pagal aukštus užsakovo reikalavimus „Ryterna“ pasiūlė 
šiam logistikos centrui tinkamus geriausius sprendimus: 
greitai pakylančius pramoninius segmentinius vartus, 
užtikrinančius saugų eksploatavimą. „Užsakovai pasirinko 
mūsų gaminius, nes sukaupėme daug patirties, vykdydami 
ankstesnius projektus, kuriuose patvirtinta mūsų gaminamų 
pramoninių vartų kokybė, saugumas ir patikimumas“, 
– sako „Ryterna Group“ pardavimo vadovas Martynas 
Janionis. Kokybiškos medžiagos ir aukšti techniniai 
reikalavimai suteikia gamintojos „Ryterna“ produktams 
tvirtumo ir yra ilgaamžiai. Pramoninių vartų konstrukcija ir 
komplektuojančios dalys pritaikytos ilgalaikei eksploatacijai 
ir intensyviam naudojimui.

„WESTHUB“ logistikos sandėliuose sumontuoti „Ryterna“ 
pakeliamieji vartai yra valdomi automatikos, kuri dideliuose 
projektuose užtikrina patogų vartų eksploatavimą. 
Sumontuota iš viso 16 pramoninių pakeliamųjų vartų, 15 
iš jų – skirti vilkikų krovos darbams. Derinant prie statinio 
fasado spalvų gamos, pasirinkto segmentų dizaino vartai 
nudažyti šiuo metu populiariausia pilka spalva RAL7016.

Renkantis pramoninius vartus, vienas svarbiausių kriterijų – 
į patalpas patenkanti šviesa. Dėl šios priežasties užsakovai 
pasirinko vartus su stiklintais aliuminio segmentais. Visuose 
vartuose sumontuota po 2 ovalius juodo plastiko rėmo, 

dvigubo akrilo stiklinimo langelius, kurie, nusileidus vartams, 
leidžia sandėlio darbuotojui matyti, kas vyksta už vartų. 

Valdant pramoninius vartus, svarbų vaidmenį atlieka 
vartų valdymo automatika. Gamintojos „Ryterna“ 
sumontuoti vartai pakeliami patikimomis žinomo Vokietijos 
gamintojo „GFA“ pavaromis, kurios yra vienas svarbiausių 
vartų elementų, nuo kurio priklauso vartų saugumas, 
funkcionalumas, ilgaamžiškumas ir visos sistemos kokybė. 
Saugų vartų eksploatavimą užtikrina kiekvienuose 
vartuose sumontuota triguba apsauga nuo prispaudimo 
– lyno trūkimo apsauga, pneumodaviklis apatiniame vartų 
sandarinime ir fotodavikliai.

Įmonės „Ryterna“ veikla sertifikuota pagal EN ISO 9001:2000 
kokybės standartą. Jos produktai patikrinti ir atitinka CE 
reikalavimus pagal standartą EN 13241-1, įskaitant ir pirštų 
neprispaudžiančias sekcijas, komplektuojančias dalis, 
spyruoklės trūkimo apsaugas ir kitas dalis, leidžiančias 
vartais naudotis saugiai. 

„Ryterna“ siūlo platų pramoninių vartų pasirinkimą – nuo 
įvairių standartinių vartų sekcijų iki išskirtinių ir unikalaus 
dizaino sprendimo reikalaujančių produktų, kurie atitiks 
sudėtingiausių projektų reikalavimus.

Kaip sako „Ryterna Group“ pardavimo vadovas M. Janionis, 
vadovaudamiesi ilgamete patirtimi įmonės „Ryterna“ 
specialistai į kiekvieną projektą žiūri individualiai ir randa 
konkrečius sprendimus. Dėl sprendimų lankstumo įmonę 
„Ryterna“ dažnai renkasi tiek pramoninių, tiek visuomeninių, 
tiek ir individualių projektų vystytojai. Dirbant su įvairiais 
projektais sukaupta patirtis užtikrino, kad vartų įrengimo 
darbai vyktų sklandžiai ir būtų atlikti laikantis numatytų 
terminų. 
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 „WESTHUB“ biurų pastate planuoja įsikurti „Kamida Group“ įmonės, o logistikos centre – standartizuotų 
baldų gamykla „Fabrica Viridis“, kurios gamyba pagrįsta tvarios veiklos standartais. Užbaigus aplinkos 
tvarkymo darbus, prie pastato bus gausiai pasodinta medžių ir krūmų, o iš kiemo poilsio zonos į 
administracinio pastato pagrindinį įėjimą kils apželdintos lauko terasos.





ENERGETIKOS KRIZĖS SPRENDIMAS: 
SKAITMENINĖS DAIKTŲ INTERNETO IR 
DIRBTINIO INTELEKTO TECHNOLOGIJOS 

Šiandien pasaulis, žengiantis į tvarios ir žalios 
energijos erą, išgyvena pirmąją didžiausią 
energetikos krizę. Ekspertai prognozuoja, kad 
per ateinančius kelis dešimtmečius tokių krizių 
dėl energijos tiekimo sutrikimų dar gali būti ne 
viena, o pasaulio energetikos sistemos žaliosios 
transformacijos pereinamasis laikotarpis nebus 
toks lengvas, kaip tikėtasi. 

„Šiandien elektros kainoms išaugus kelis kartus, tiek privatiems 
vartotojams, tiek verslo įmonėms kiekvienas suvartotas elektros 
kilovatas tampa brangus tiesiogine to žodžio prasme. Ši situaci-
ja mus visus verčia ieškoti efektyvesnių energijos valdymo būdų 
ir keisti jos vartojimo įpročius“, – sako tarptautinės energijos val-
dymo kompanijos „Schneider Electric“ produktų grupės vadovas 
Tomas Bakanas.
Pasak jo, pramonės įmonės ir pastatai šiandien galėtų būti net 30 
proc. efektyvesni, jei energijai valdyti būtų pasitelktas dirbtinis in-
telektas ir skaitmeninės daiktų interneto technologijos.
„Paradoksalu, bet elektros ūkis daugelyje sričių vis dar tebėra 
tamsioje ir nematomoje zonoje. Dar labai didelė dalis įmonių, pas-
tatų administratorių nestebi, neanalizuoja ar net neturi duomenų 
apie įvairių įrenginių suvartojamą energiją. Tai neišvengiamai pa-
didina sąnaudas, kelia riziką saugumui bei veiklos efektyvumui“, 
– sako T. Bakanas.

ELEKTROS SKIRSTYKLOS SERVERIS – ATVERIA AKIS Į VISĄ 
ĮMONĖS ELEKTROS ŪKĮ 
Pirmas žingsnis į efektyvesnį energijos valdymą – tai duomenų 
analizė, kuri leidžia nustatyti energijos vartojimo spragas. Šiemet 
„Schneider Electric“ rinkai pristatė naujos kartos inovatyvų spren-
dimą – „EcoStruxure™ Panel Server“. Tai elektros skirstyklose 
montuojamas serveris, kuris veikia tarsi visos elektros sistemos 
smegenys: stebi visą elektros ūkį, įspėja apie sutrikimus tinkle, 
užtikrina kibernetinį tinklo saugumą ir pateikia vizualias ataskai-
tas, leidžiančias operatyviai išnaudoti visas galimybes sumažinti 
energijos vartojimą ten, kur ji naudojama neefektyviai.
„Dideli skaitmeninės transformacijos tempai įvairiose verslo šako-
se skatina ir naujos kartos daiktų interneto technologijų proveržį. 
Iki 2030 metų prie interneto prijungti įrenginiai bus skaičiuojami 
milijardais, todėl bet kuriam verslui elektros sistemos integracija į 
bendrą tinklą, kur visi įrenginiai galės dalytis informacija ne tik tar-
pusavyje arba debesyse, bet ir su kitomis sistemomis, tampa vie-
na kertinių verslo strategijos dalių. „EcoStruxure“ elektros skirs-
tyklos serveris leidžia verslams kur kas efektyviau valdyti elektros 
sistemą: sumažinti išlaidas ir prastovų laiką dėl sutrikimų tinkle, 
užtikrinti kibernetinį saugumą, užkirsti kelią gaisro pavojui“, – tei-
gia T. Bakanas. 
Pasak T. Bakano, elektros skirstyklos serveris – tai naujas energijos 
valdymo standartas, kuris gali būti lengvai pritaikomas dideliuose 
pastatuose, švietimo ir gydymo įstaigose, duomenų centruose bei 
įvairiose gamybos įmonėse.
Šis naujos kartos įrenginys gali būti integruotas į bet kurią verslo 
valdymo platformą arba moderniausią „Schneider Electric“ sukur-
tą „EcoStruxure Power Monitoring Expert“ sistemą, kuri atsklei-
džia dar daugiau duomenų apie elektros sistemą.

IŠMANUS ENERGIJOS GALIOS VALDYMO SPRENDIMAS 
ELIMINUOJA „NEMATOMAS“ SĄNAUDAS
Pasak T. Bakano, išmanios elektros paskirstymo sistemos leidžia 
ne tik aptikti, kur energija naudojama neefektyviai, bet ir kur kas 
tiksliau valdyti elektros srovės galią. Tai padeda išspręsti itin daž-
nai gamybos įmonėse pasitaikančias problemas: išvengti prasto-
vų dėl tinklo perkrovos ir papildomų „nematomų“ sąnaudų, kuriuos 
generuoja nepakankamas galios išnaudojimas. 

„Neturint priemonių elektros grandinės galiai nustatyti, įmonėms 
kyla daug problemų. Pavyzdžiui, jei gamykloje norima įdiegti naują 
robotizuotą gamybos liniją, elektros inžinieriams kyla klausimas, 
ar tokiai įrangai pakaks turimos galios. Tokiais atvejais dažnai ten-
ka samdyti ekspertus ir atlikti brangiai kainuojantį auditą. Įdiegę 
išmanią programinę įrangą, tokią kaip „Schneider Electric Power 
Monitoring Expert“, įmonių specialistai iš karto gali priimti spren-
dimus, ar norint įdiegti naują įrangą pakaks galios pajėgumų, ar 
būtina atnaujinti elektros sistemą“, – pažymi T. Bakanas.

Šis galios stebėjimo įrankis pateikia net 68 skirtingas ataskaitas 
apie elektros galios rezervus, sąskaitas už elektrą, energijos su-
vartojimą pasirinktais periodais ir daugybę kitų parametrų, kurie 
svarbūs elektros inžinieriams. 

Skaitmeniniai elektros ūkio valdymo instrumentai, pasak T. Baka-
no, padeda įmonėms ne tik išvengti energijos švaistymo ir efek-
tyviau naudoti jos resursus. „Jei skaitmeniniai daiktų interneto 
sprendimai ir dirbtinio intelekto technologijos taptų nauju ener-
gijos valdymo standartu kiekvienoje verslo srityje, galėtume len-
gviau susidoroti su energetikos krizės iššūkiais. Tai padėtų užti-
krinti viso elektros tinklo stabilumą. Jis šiuo metu susiduria su itin 
rimtais sutrikimais, kurių ateityje tik dažnės, kai į tinklą bus prijun-
giama vis daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamintojų“, 
– įspėja T. Bakanas.



118

I NŽ INER I JA



119

I NŽ INER I JA

NEIŠSENKANTI EKOLOGIŠKOS 
HIDROENERGIJOS GALIA 

Hidroenergija yra didžiausias pasaulyje ir daugiausia naudojamas atsinaujinančios energijos šaltinis, kurio bendra insta-
liuota galia  – daugiau nei 1 330 GW. Tarptautinės energetikos agentūros (IEA) šiemet paskelbtoje ataskaitoje „Net Zero 
by 2050“ teigiama, kad iki amžiaus vidurio pasauliui prireiks 2 600 GW hidroenergijos galios, siekiant naudoti tik žaliąją 
energiją, kad būtų galima išlaikyti pasaulinės temperatūros kilimą žemiau 1,5 °C laipsnio. Taigi per ateinančius 30 metų 
reikėtų sukurti tiek pat hidrogeneracijos pajėgumų, kiek ir per ankstesnius 100 metų. Skaičiuojama, kad panaudojus visą 
hidroenergijos potencialą būtų galima užtikrinti 40 proc. viso pasaulinio elektros energijos poreikio.

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė



120

I NŽ INER I JA

VANDUO ĮDARBINTAS JAU TŪKSTANČIUS METŲ

Pasaulyje veikia daugybė įvairių mechaninių hidrojėgainių, 
kurios, naudodamos krintančio vandens energiją, suka 
mechanizmus. Šiai energijai išgauti statomos užtvankos, o 
greta jų – hidroelektrinės. Pirmosios Europos hidroelektrinės 
pastatytos XIX a. Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Bet 
pirmieji duomenys apie hidroenergijos panaudojimą daug 
senesni – beveik pieš 2500 metų Indijoje grūdus jau malė 
vandens malūnai. Romos imperijoje hidroenergija buvo 
naudojama ne tik malūnuose, bet ir lentpjūvėse.

1849 m. britų ir amerikiečių inžinierius Jamesas Francis 
sukūrė pirmąją modernią vandens turbiną. Pirmasis 
pasaulyje hidroelektrinės projektas vienam namui 1878 m. 
įgyvendintas Nortumberlande, Anglijoje. Vokietija 1891 m. 
pastatė pirmąją trifazę hidroelektrinę, o iki 1900 m. pradėjo 
veikti šimtai mažų hidroelektrinių, nes technologija išplito 
visame pasaulyje. 

Europoje dabar yra 1 172 didelės užtvankos. Hidroenergija 
ir toliau yra pagrindinis atsinaujinančios energijos šaltinis. 
Europos žemynas pereina prie švaresnės energijos 
naudojimo – vandens, vėjo ir saulės energijos indėlis 
sparčiai didėja. 2020 m. visose 27 ES šalyse pirmą kartą 
visi atsinaujinantys energijos šaltiniai kartu pagamino 
daugiau elektros nei naudojant iškastinį kurą. Hidroenergija 
sudarė 13 proc. visos pagamintos elektros energijos. Pernai 
hidroenergijos pajėgumai Europos regione išaugo 3 GW, 
o hidroenergijos gamyba buvo beveik 4 proc. didesnė 
daugiausia dėl padidėjusios gamybos Šiaurės šalyse. 
Vakarų ir Vidurio Europos šalyse naujų hidroelektrinių 
neatsirado, bet pasiekta pažanga keliose jų modernizavimo 
programose.

Lietuvoje upės nėra labai sraunios, bet jų vandens energija malūnuose 
naudota jau XIV a., o 1841 m. veikė daugiau kaip 530 hidrojėgainių, 
kurios suko įvairių fabrikų mechanizmus. Pirmoji hidroelektrinė 
Lietuvoje pastatyta 1910 m. Anykščiuose. Dabar galingiausia šalies 
hidroelektrinė yra Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kurios galia 
siekia 900 megavatų.
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TURBINOSE – TIGRO UPĖS JĖGA

Pietryčių Turkijoje prie Tigro upės esanti Ilisu hidroelektrinė 
2021 m. sausį pasiekė visą savo pajėgumą – tai didžiausia 
nauja Europos regiono HE. Ilisu užtvankos ir 1 224 MW 
galios hidroelektrinės projektas užbaigtas per 13 metų nuo 
statybos pradžios. Pirmoji šios HE turbina buvo įjungta 
2020 m. gegužę. Dėl didelio daugiafunkcio rezervuaro 
jis atliks gyvybiškai svarbų vaidmenį gaminant elektros 
energiją daugiau nei milijonui namų ir aprūpinant drėkinimą 
tūkstančiams ūkininkų. Ilisu užtvanka yra 135 metrų aukščio, 
o bendras sukaupto vandens tūris  – 10,6 milijardo 
kubinių metrų. Tai antra pagal dydį užtvanka Turkijoje po 
Atatiurko užtvankos. Nuo 2002 m. Turkija pastatė 585 
užtvankas, paspartindama projektus, atitinkančius šalies 
atsinaujinančios energijos tikslus.

Ilisu užtvanka iš viso kainavo 1,616 milijardo eurų, įskaitant 
vietos gyventojų persikėlimą, istorinių ir kultūros vertybių 
apsaugą, statybas ir kitas išlaidas. Statant užtvanką Turkija 
perkėlė daugybę istorinių ir kultūrinių vertybių senovės 
Chasankeifo rajone pietryčių Batmano provincijoje. Vietovė 
buvo paskelbta saugoma 1981 m., nes joje yra Bizantijos 
tvirtovė, beveik 6 000 urvų, supančių miestą, ir istoriškai 
reikšmingų krikščionių bei musulmonų artefaktų.

HIDROJĖGAINĖ KALNŲ TUNELYJE

Nors Norvegija yra viena iš pirmaujančių naftos eksportuotojų pasaulyje, šalies elektros gamyba beveik visiškai priklauso nuo vandens energijos, 
o per metus pagaminama apie 141 TWh elektros. Norvegija toliau didina hidroenergijos pajėgumus. „Nedre Otta“ hidroelektrinės statybos 
projektas, kuris pradėtas įgyvendinti 2016 m., užbaigtas 2020 m. vasaros pradžioje. Projektas apėmė tunelio įrengimą kalnuose ir elektrinės bei 
transformatorių salės statybą, pareikalavusius didžiulių betonavimo darbų. 

Apie 270 km į šiaurę nuo Oslo veikianti „Nedre Otta“ HE naudoja vandens rezervuarą prieš Eidefossen užtvanką. Iš paėmimo telkinio vanduo 
tuneliu nuvedamas į kalnuose esančią elektrinę, kuri „sugeria“ 180 m3 vandens per sekundę. Įtekėjimo tunelis ir elektrinė yra pastatyti šiaurinėje 
Otos upės pusėje, o išleidimo tunelis kerta upę ir išeina iš pietinės pusės. Tunelis yra maždaug 9 kilometrų ilgio ir 90 kv. metrų skerspjūvio. Tunelio 
masė sudaro daugiau nei 1 000 000 kub. metrų uolienų, o liejinių – apie 15 000 kub. metrų betono. Projektas buvo vykdomas BIM aplinkoje ir 
gavo tarptautinį apdovanojimą ITA „Tunneling Awards 2020“. 

HE instaliuotoji galia sudaro 85 MW, sumontuotos dvi turbinos. Kasmet „Nedre Otta“ HE pagamins apie 315 GWh švarios, atsinaujinančios 
energijos elektros, prilygstančios daugiau nei 15 000 namų ūkių poreikiui.



122

I NŽ INER I JA

IŠLAISVINO ROMANČĖS UPĘ 

Siekiant, kad hidrojėgainių poveikis gamtai ir socialinei 
aplinkai būtų kuo mažesnis, po dešimties metų trukusių 
statybos darbų pernai spalį Prancūzijoje buvo pradėta 
eksploatuoti naujoji Romanche-Gavet hidroelektrinė, kurią 
sudaro viena nauja užtvanka ir viena nauja požeminė 
jėgainė kalno gilumoje. Viena užtvanka ir viena 97 MW 
galios Romanche-Gavet HE jėgainė pakeis šešias senas 
hidroelektrines ir penkias senesnes užtvankas, anksčiau 
veikusias prie Romančės upės slėnyje netoli Alpių. Šis 
milžiniškas projektas pradėtas įgyvendinti 2013 m. Jis 
apėmė naujos užtvankos statybą, naujo 9,3 km ilgio 
požeminio tunelio, jungiančio užtvanką su elektrine, 
įrengimą ir naujos jėgainės statybą po žeme. Didžioji dalis 
HE yra giliai uolėtoje Beldono kalnų grandinės šerdyje.

Naujoji Romanche-Gavet hidroelektrinė padidino galią 
40 proc. – tai prilygsta energijos kiekiui, kurį kasmet 
suvartoja 230 000 gyventojų. Šis naujas kompleksas dabar 
yra galingesnis, draugiškesnis aplinkai ir geriau įsilieja į 
Romančės slėnio kraštovaizdį, jo struktūra saugo aplinką 
ir biologinę įvairovę. Gamta palei užtvankos krantus buvo 
atkurta atsodinant augalų rūšis, kurios buvo surinktos 25 
kilometrų spinduliu, siekiant užkirsti kelią invazinių augalų 
dauginimuisi.

Romančės upė Prancūzijoje buvo naudojama 
hidroelektrinėms statyti daugiau nei šimtmetį. 400 milijonų 
eurų kainavęs upei draugiškas projektas yra didelis 
pasiekimas, kuriant naujoviškus ir aplinkai nekenksmingus 

SENO TIPO UŽTVANKOS EUROPOJE GRIAUNAMOS

Bendras užtvankų skaičius Europoje dabar auga labai lėtai, 
nes mažėja tinkamų joms statyti vietų ir didėja susirūpinimas 
dėl aplinkosaugos. Seno tipo užtvankos griaunamos. 
Praėjusiais metais paskelbta Europos biologinės įvairovės 
strategija siekiama iki 2030 m. atkurti 25 000 kilometrų 
laisvai tekančių ES upių. Pirmiausia numatyta pašalinti 
bešeimininkes, apleistas ar savivaldybėms nuosavybės teise 
priklausančias užtvankas ir taip sukurti žuvų migracinius 
koridorius ir natūralias upių vagas.

Pernai vienuolika Europos šalių demontavo mažiausiai 101 
užtvanką (JAV – 69). Pašalinusi 37 kliūtis upėse Švedija 
pirmauja pagal bendrą užtvankų demontavimo skaičių, o 
Prancūzija nugriovė didžiausią iki šiol Europoje – 200 metrų 
pločio ir 36 metrų aukščio hidroelektrinės užtvanką.

Lietuvoje šiemet rugsėjį pradėta griauti Salantų užtvanka 
Kretingos rajone. Anykščiuose bus šalinama buvusi 
vandens malūno užtvanka nuo Anykštos upės. 2020 m. 
liepą Lietuvoje buvo nugriauta pirmoji užtvanka – Bražuolės 
upės užtvanka Neries regioniniame parke.

hidroelektrinių įrenginius, remiančius atsinaujinančių 
energijos šaltinių plėtrą. Demontavus senąsias užtvankas 
ir HE, hektarai pramoninės dykvietės bus atkurta į natūralų 
Alpių kraštovaizdį maždaug per trejus metus. 

DEMONTUOTA MILŽINIŠKA VEZENO UŽTVANKA ANT 
SÈLUNE UPĖS

Didžiausias kada nors Europoje užtvankos demontavimas 
baigtas Prancūzijoje, nugriovus Vezeno užtvanką Sèlune 
upėje. Vezeno ir La Roche Qui Boit užtvankų hidroelektrinės 
ant Sélune upės (Normandija, Prancūzija) veikė nuo 1920 
m. ir 1930 m. Tačiau jos paseno ir Prancūzijos vyriausybė 
2017 m. nutarė demontuoti 36 m aukščio Vezeno ir 16 
m aukščio La Roche Qui Boit užtvankas ant Sélune upės 
Normandijoje. 
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DIDŽIAUSIOS PASAULYJE HIDROELEKTRINĖS 
PAGAL GALINGUMĄ

1. Trijų tarpeklių užtvanka (Three Gorges Dam) – 22,5 GW

2. Itaipu užtvanka – 14 GW

3. Xiluodu – 13,86 GW

4. Belo Monte  – 11,23 GW

5. Guri – 10,2 GW

6. Tucurui – 8,37 GW

Šaltinis – IEA 

DAUGIAUSIA HIDROENERGIJOS 
GAMINANČIOS ŠALYS

Kinija – bendra įdiegta galia viršija 370,2 GW

Brazilija – 109,3 GW

JAV – 102 GW

Kanada – 82 GW 

Indija – 50,5 GW

Japonija – bendra įdiegta galia 49,9 GW

Rusija – 49,9 GW

Norvegija – 33 GW 

Turkija – 31 GW

Prancūzija – 25,5 GW

Italija – 22,6 GW

Ispanija – 20,4 GW

Šaltinis – IEA

Istorine Europos upių išlaisvinimo akimirka tapo 2019 m. birželį pirmasis 36 metrų aukščio Vezeno užtvankos pralaužimas – pradėtas 
kol kas didžiausias žemyne užtvankos naikinimas. Dabar Vezeno užtvankos konstrukcijos jau visiškai pašalintos. Upė pamažu grįžta į 
pradinę vagą, augalija pamažu vėl kolonizuoja krantus senojo vandens rezervuaro vietoje. Atsikurti gamtai gali prireikti dešimtmečių. 

Kita, 16 m aukščio La Roche qui Boit užtvanka bus griaunama kitąmet, išlaisvinant Sélune. Tai reikštų, kad lašišos turės galimybę 
laisvai plaukti į Sélune aukštupį jau kitą žiemą.

Trijų tarpeklių užtvanka (Three Gorges Dam) !

Trijų tarpeklių užtvanka (Three Gorges Dam) !

Xiluodu!

Itaipu užtvanka!
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GLAMŪRINIS STOVYKLAVIMAS: 
PRABANGI PALAPINĖ PELKĖS 
PAKRANTĖJE
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Ar gailitės nutolstančių šiltų vasaros dienų? O gal kasmet laukiate gaivinančio rudens – miško uogų, grybų, pievas nugu-
lusio ryto rūko ir virš galvos praskrendančių migruojančių paukščių būrių? Tada čiupkite aulinius batus. Visa kita, kaip ir 
viešbučio kambario komfortą, rasite gražiuose gamtos kampeliuose dygstančiose prabangaus stiliaus stovyklavietėse. Pra-
bangus, arba glamūrinis stovyklavimas, vilioja karantino, ribojimų ir saviizoliacijos išvargintus žmones iš miestų į gamtos 
prieglobstį, kur nuo civilizacijos problemų skiria šviesmečiai, bet nereikia atsisakyti buities patogumų. 

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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PASIŽVALGYTI Į IŠSKRENDANČIUS PAUKŠČIUS

Natūralios gamtos išsiilgusius turistus Danijoje poilsiauti 
pelkėje šią vasarą pakvietė naujo tipo stovyklavietė: čia 
paruoštos erdvios palapinės su patogumais ir safario 
stiliaus viešnagė. „Marsk Camp“ yra Skerbeke, netoli 
Danijos Vadeno jūros nacionalinio parko, įtraukto į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą, apsupta natūralios gamtos.

Tereikia aulinių batų ir dviračių, kad galėtumėte apžiūrėti 
apylinkes. Įspūdingiausi autentiški potyriai čia laukia mėgėjų 

rengti žygius į pelkes. Pavasarį ir rudenį pelkėms būdingas 
turtingas paukščių gyvenimas, todėl tokios vietos ypač 
traukia migruojančių paukščių mėgėjus. Greta plytintys 
miškai ir pievos vilioja prisirinkti įvairių valgomųjų žolelių, 
bruknių ar spanguolių desertui ir grybų sriubai. 
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KOMFORTAS LYG SULTONO PALAPINĖJE

Šiuolaikinėje stovyklavietėje galima mėgautis prabanga, 
pabudus komfortiškoje lovoje, o ne miegmaišyje ant žemės 
ir vis tiek būti arti paukščių giesmių, klausytis rudeninio elnių 
maurojimo ir mėgautis pelkės, miško bei visos laukinės 
gamtos kvapais ir vaizdais. 

Glamūrinio stovyklavimo mėgėjai „nešeria uodų“. 
Poilsiautojai apsistoja puošniose, komfortiškai įrengtose 
palapinėse arba kemperių aikštelėje. Prabangios palapinės 
yra 24 kv. metrų ploto, jose telpa 140 x 200 miegamojo 
lova, kiekvienoje yra jauki svetainė su dviem miegamosiomis 
sofomis, kurias galima išlankstyti nakvoti dar 4 žmonėms. Iš 
viso joje gali apsistoti 4 arba 6 žmonės. Palapinėje taip pat 
yra šaldytuvas, elektrinis virdulys, elektrinė viryklė su puodu 
ir keptuve, taip pat stalo įrankiai. Nors pačioje palapinėje 
nėra dušo ar tualeto, nereikės nerimauti dėl bendro dušo 
su kitais pelkės stovyklavietės svečiais: netoli kiekvienos 
palapinės įrengtas dušas ir tualetas.

Prie kiekvienos palapinės yra privati medinė terasa, kurioje 
yra dujinė kepsninė ir sodo baldai. Puiki vieta maloniam 
vakarui, iš kurios atsiveria puikus pelkių vaizdas. Jeigu 
nenorite virti grybų sriubos ant laužo ir praleisti atostogų 
ruošdami maistą, palapinių stovyklavietėje taip pat yra 
puikus restoranas, kuriame galima užsisakyti pusryčius ir 
kasdien ragauti daugybės skanių patiekalų.
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PAKILTI VIRŠ NACIONALINIO PARKO 

Nepakartojamas vaizdas į Vadeno jūros nacionalinį parką 
atsiveria iš apžvalgos bokšto „Marsktårne“ viršūnės. Danijos 
dizaino studijos BIG (Bjarke Ingels Group) komanda 
suprojektavo šį 25 metrų aukščio spiralinį apžvalgos bokštą, 
kuriuo užkopti aukštyn reikia 146 žingsnių. 

Bokštą sudaro unikali konstrukcija, kurios dizainas 
grindžiamas gamtos susukta struktūra ir žmogaus DNR 
grandine. Tai ir skulptūra, ir apžvalgos bokštas, suformuota 
kaip dviguba spiralė ir suprojektuota taip, kad būtų tik 
vienas kelias aukštyn, o kitas – žemyn. 

Jis pastatytas iš plieno lankų, kurie sudaro 7 apskritimo 
lankus. Bokšto pamatas sveria 250 tonų, plieninė bokšto 
konstrukcija – beveik 300 tonų. Jo skersmuo apačioje – 6,2 
m viršuje, viršuje – 12,7 m.  Stulpas pritvirtintas prie pamato 
62 varžtais.  

Danijos architektai siūlo mėgautis 360 laipsnių vaizdu į 
nepakartojamai gražią pelkę, nacionalinį parką ir unikalią 
Pietų Jutlandijos gamtą bei pajusti gaivų Šiaurės jūros vėją. 
Kai oras giedras ir saulėtas, galima mėgautis vaizdu iki pat 
istorinio Ribės miesto. 

Bokšto konstrukciją iš plieno pastatė vietinė įmonė „Schack 
Trapper“. Natūrali tamsi jo spalva yra artima gamtai, todėl 
susilieja su aplinka, nepaisant to, kad bokštas yra 36 metrus 
virš jūros lygio ir matomas iš kelių kilometrų. Įdomu, kad 
devyni šio projekto investuotojai yra vietiniai verslininkai, 
kurių vizija – padaryti Skerbeką matomesnį tiek vietiniams 
gyventojams, tiek turistams.  
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„GLAMPING“, ARBA STOVYKLAVIETĖ SU PATOGUMAIS 

Stovyklavimas Danijoje yra vienas iš tautos bruožų. Vieni 
renkasi paprastas sąlygas, kiti atostogų metu stovyklaudami 
nenori atsisakyti komforto, o prabangi palapinė jiems nė 
kiek netrukdo susilieti su gamta. Danai nėra išskirtiniai.

Tiek Europoje, tiek ir JAV bei Australijoje populiarus 
stovyklavimas su prabangesniais patogumais nei būdingi 
tradiciniam stovyklavimui. Vadinamasis „glamping“ 
tikriausiai patenkina bet kurį miesto lepūnėlį, ieškantį šiek 
tiek prieglobsčio gamtoje, neatsisakant jokios gyvenimo 
prabangos. „Glamping“ yra žodžių „glamorous“ ir 
„camping“ (liet. prabangus“ ir „stovyklavimas“) junginys, 
apibūdinantis stovyklavimą su patogumais ir, kai kuriais 
atvejais, kurorto stiliaus paslaugomis, kurios paprastai 
nebūdingos tradiciniam stovyklavimui. Žodį „glamping“ 
pirmą kartą 2005 m. pavartojo britai, o po dešimtmečio 
jis buvo įtrauktas į Oksfordo anglų kalbos žodyną. Tačiau 
naujas tik pats žodis – prabangias sąlygas žygio palapinėse, 
arba gyvenimą su patogumais stovyklavietėse, prieš 
šimtmečius mėgo Europos karaliai ir Rytų sultonai.

Dabar prabangiai įrengtos jurtos, palapinės, piemenų 
nameliai ir daržovių šiltnamius primenantys stiklo kupolai 
yra puikios prabangios stovyklavietės, už kurių slenksčio 
atsiveria laukinė gamta.

Stovyklavietė „Laukinė pieva“ yra Rainhame, Anglijos 
Norfolko grafystėje, netoli nuo Edinburgo. Stovyklavietės 
jurtos susilieja su Pertšyro kalvų peizažu po garsiuoju 
Norfolko „dideliu dangumi“, ją supa Rainhamo rūmų parkas 
ir dirbamos žemės laukai. Čia galima patogiai atsipalaiduoti 
ir bendrauti su gamta, mėgaujantis aštuoniakampės jurtos 
patogumais. Apgalvota kiekviena smulkmena komfortui 
sukurti: valgomasis ir miegamojo zona, karališkos lovos, 
vonios ir dušai, indukcinės kaitlentės, indai, puodai, 
kieme – barbekiu su terasa. Kiekvienoje jurtoje yra įranga 
mobiliesiems įrenginiams įkrauti, neribotas interneto ryšys 
ir nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Kiekvienoje 
jurtoje gali tilpti miegoti nuo 4 iki 5 žmonių. Tereikia klampoti 
po rudenio nuspalvintas apylinkes ir semtis įspūdžius.

Šiomis dienomis stovyklavimas tapo patrauklesnis net ir skeptiškiausiems keliauto-
jams. Ne visiems tinka miegoti ant žemės ir nesinaudoti vonia. Tačiau tai niekam netu-
rėtų trukdyti praleisti naktį po žvaigždėmis – tereikia rinktis tinkamas sąlygas. Žmonės 
renkasi „glamping“ – romantišką, elegantišką poilsį ir patogią aplinką, kurioje pralei-
džia naktis laukinėje gamtoje.
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