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Ruduo – derliaus metas. Kasmet rugsėjo viduryje savo 
„derlių“ įvertina vienas didžiausių ir svarbiausių Lietuvos 
ūkyje – statybų sektorius. Šiemet suskaičiuota, kad per 
metus šalies statybininkai pastatė 7425 pastatų ir 13 903 
butų, išasfaltavo 372,25 km žvyrkelių ir nutiesė bei sure-
montavo 24 645 km dviračių takų. Statybų sektoriuje vei-
kia 9300 bendrovių, įdarbinusių 115 000 žmonių. Moder-
nių statybų objektai keičia regionų veidą, gražina aplinką, 
kuria ir dabartį, ir ateitį. Modernios technologijos pakeitė 
ir patį statybų sektorių, suteikė jam neregėtų galimybių ir 
drąsos įgyvendinti bet kokią naują idėją.

Drąsių idėjų naujiems objektams kurti kasmet pažeria 
žurnalo STRUCTUM organizuojamo nacionalinio architek-
tūrinių ir urbanistinių idėjų konkurso „Išmanusis miestas“ 
dalyviai. Rugsėjo 22-ąją šis konkursas startavo jau aštuntą 
kartą, vėl suburdamas savivaldybes, ministerijas, aukštųjų 
mokyklų komandas ir partnerius. Oficialioje atidarymo ce-
remonijoje Lietuvos Seime pasveikintas rekordinis šiemet 
jame dalyvaujančių savivaldybių skaičius – aštuonios. Kon-
kurso dalyviai turės pasiūlyti jų teritorijoms geriausius ar-
chitektūrinius, urbanistinius ir kraštovaizdžio sprendimus, 
orientuotus į tvarią ateitį ir kuriančius patrauklaus gyventi 
miesto koncepcijas. 

„Šis konkursas pats kelia idėjas ir skatina regionus jas kelti, 
kaip būtų galima išspręsti jų problemas. Tai yra lyg apvers-
tas trikampis: niekas nenuleidžia mums tvarkų iš viršaus, 
mes iškeliame idėjas ir patys turime jas realizuoti. O tai ir 
yra didžiausias iššūkis – kaip įgyvendinti idėją visuome-
niniame sektoriuje, išgirsti kitų nuomones ir pasiūlymus. 
Architektai, kaip ir muzikai, turi turėti klausą. Jie turi girdėti 
visuomenės balsą ir aplinką, bet kartu turėti ambicijų ir 
idėjų. Todėl ir noriu palinkėti turėti gerų idėjų ir susitelkti 
jas įgyvendinant“, – per konkurso „Išmanusis miestas VIII“ 
atidarymą sakė architektas, Nacionalinės meno ir kultūros 
premijos laureatas Audrius Ambrasas.

REDAKTORĖ Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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STIKLAS ŠIUOLAIKINĖJE 
ARCHITEKTŪROJE: NUO APŽVALGOS 
AIKŠTELĖS PADANGĖSE IKI MALDOS NAMŲ

Stiklas šiandien yra viena dažniausių statybinių medžiagų ne tik dėl savo funkcionalumo, bet ir dėl 
to, kad gali suteikti statiniams išskirtinę išvaizdą. Stikliniai pastatų fasadai savaime traukia dėmesį, 
be to, architektams ir statytojams suteikia daug galimybių: juk stiklas ir plienas leidžia išgauti pa-
čias įvairiausias formas. Svarbiausias stiklo pranašumas – skaidrumas. Į vidų pro jį patenka daug 
dienos šviesos, kuri, kaip žinome, svarbi pastate esančių žmonių savijautai.

Giedrė Linden
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A R C H I T E K T Ū R A

Šiuolaikiniai stikliniai fasadai ne tik gerai atrodo, bet ir patikimai saugo 
nuo šilumos praradimo, be to, neleidžia patalpoms perkaisti. Statybų 
pramonė siūlo pačių įvairiausių jų variantų, pritaikomų skirtingiems po-
reikiams.

Ne atsitiktinai stiklas plačiai naudojamas, statant pačios įvairiausios pa-
skirties statinius: pradedant dangoraižiais, baigiant bažnyčiomis ar reno-
vuojamais istoriniais pastatais.

Kokį įspūdingą rezultatą galima pasiekti, panaudojus stiklą, rodo moder-
niosios architektūros pavyzdžiai.

AL DAR BŪSTINĖ (JAE)

Šis „MZ Architects“ sukurtas pastatas Al Rahoje, Abu 
Dabyje, yra pirmasis apvalus tokio tipo pastatas Vidurio 
Rytuose. Toks išskirtinis dangoraižis vandens ir sausumos 
fone atrodo tarytum perlas ant smėlėto kranto.

Pastatas yra įspūdingas tiek žvelgiant į jį iš tolo, tiek ir 
priartėjus. Jo forma nepaklūsta laikui.
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A R C H I T E K T Ū R A

Kurdami pastato koncepciją, architektai įkvėpimo sėmėsi iš gamtos, taip pat rėmėsi viena seniausių architektūros taisyklių 
– proporcija. Pastatą sudaro apvalūs, išgaubti fasadai, sujungti išlenktos glazūros siaura juosta. Apvali statinio forma buvo 
išgauta, panaudojus įstrižainės formos tinklelį iš plieno.
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KRIŠTOLINĖ KALIFORNIJOS KATEDRA (JAV)

Krištolinė katedra buvo sukurta, kaip savotiškas religinis 
teatras ir yra vienas įspūdingiausių šiuolaikinių pastatų, 
kuriems pastatyti naudotas stiklas. Katedra turėjo dvi 
funkcijas – televizijos studijos ir scenos, skirtos religinei 3 
tūkst. žmonių bendruomenei. Pastatyti tokią katedrą užsakė 
teleevangelistas Robertas Schulleris.

Ji buvo pastatyta 1980 m. netoli Los Andželo, Kalifornijos 
valstijoje. Architektai Philipas Johnsonas ir Johnas Burgee 
stiklo uždangą sukūrė, atsižvelgę R. Schullerio pageidavimą, 
kad bažnyčia būtų atvira „dangui ir supančiam pasauliui“.

Katedros fasadas sudarytas iš daugiau nei 10 tūkst. stiklo 
plokščių, kurias jungia struktūra iš plieno santvarų.

Bažnyčia turi ir plieninį bokštą, kuris buvo pabaigtas statyti 
1990 metais. Dabar jis matomas iš visos 137 593 m2 
teritorijos aplink.

Visa didelė vidinė bažnyčios erdvė yra 121,92 m ilgio ir 
60,96 m pločio. Ji sukurta, remiantis klasikiniu lotyniško 
kryžiaus formos planu, su sutrumpinta nava ir praplėstu 
perėjimu, kad sėdimos vietos būtų priartintos prie altoriaus.

Derinantis prie Los Andželo automobilių kultūros, prie 
bažnyčios įrengta ir automobilių stovėjimo aikštelė, skirta 
atvykstantiems mišių klausytis per automobilio radiją.
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LOUIS VUITTON FONDO BŪSTINĖ (PRANCŪZIJA)

Louis Vuitton fondo būstinės pastatas, pastatytas Paryžiuje, 
pramogų parke „Jardin d’Acclimatation“, buvo įkvėptas 
XIX a. šiltnaminio sodo. Įkurdintas parko pakraštyje, prie 
vandens, pastatas sudarytas iš baltų blokų („ledkalnių“), 
apklijuotas sustiprinto betono pluošto plokštėmis ir apsuptas 
dvylikos milžiniškų „burių“, paremtų medienos sijomis. 
Burės suteikia Louis Vuitton fondo pastatui skaidrumo ir 
judesio pojūtį. Be to, jose atspindi vanduo, miškas, sodas ir 
nuolatinė šviesos kaita. 

Per pirmąjį pastato aukštą patenkama į muziejų ir sodą. Jis 
sukurtas kaip aktyvi socialinė erdvė, kurioje telpa restoranas 
ir knygynas. Didelė, universali pastato erdvė gali būti 
pritaikyta kaip auditorija, kurioje telpa 350 žmonių, parodų 
erdvė ar renginių vieta.

Lankytojams judant pastatu, pro milžiniškus stiklus atsiveria 
nuostabūs vaizdai į parką.
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A R C H I T E K T Ū R A

STIKLINĖ APŽVALGOS AIKŠTELĖ VIRŠ NIUJORKO (JAV)

Kam apsiriboti vienu aukštu traukos objektu, jei galima 
turėti tris viename pastate? Taip tikriausiai mąstė „Summit 
One Vanderbilt“ observatorijos Niujorke, kuri duris atvers 
šių metų spalio 21 d., kūrėjai. 

Šią naujausią Niujorko apžvalgos aikštelę sudarys visiškai 
stiklinis liftas, kuriuo bus galima pakilti į daugiau nei 365,76 
m aukštį, permatomi stiklo boksai ir patalpa, apipavidalinta 
vien veidrodžiais. Ši patalpa yra paroda „Oras“, pristatyta 
Kenzo Digital.

Stiklinis liftas „Ascent“ judės ne pastato viduje, bet išorėje. 
Kylant juo į viršų bus galima grožėtis kvapą gniaužiančiais 
vaizdais ir pasijusti taip, lyg levituotum.

Lankytojai taip pat galės išeiti į bokšto išorėje įrengtus 
boksus, pakibusius aukštai viršuje, ir iš čia gėrėtis Niujorko 
panorama. 

Be viso to, „Summit One Vanderbilt“ bus šiaurės tematika įrengta poilsio zona bei kavinė, maisto 
prekystaliai ir lauko terasa su „aukščiausia miesto aukštikalnių pieva Vakarų pusrutulyje.“
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A R C H I T E K T Ū R A

NAUJA LOS ANDŽELO PUOŠMENA: 
ISTORINĖS SINAGOGOS ANSAMBLĮ PAPILDĘS 
MODERNUS PAVILJONAS
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A R C H I T E K T Ū R A

Šiuolaikinę architektūrą suderinus su tradicine, gali išeiti puikus ir netikėtas rezultatas. Tai įrodė 
architektūros įmonė OMA, sukūrusi sinagogos Los Andžele (JAV), Wilshire’o bulvare, praplėtimą.

Giedrė Linden

Nuotr.: Jason O Rear 
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Naujasis beveik 5 110 m2 paviljonas, pavadintas pagrindi-
nės projekto filantropės Audrey Irmas vardu, paaukojusios 
šiam projektui 30 mln. JAV dolerių, iškilo greta 1929 m. 
pastatytos neobizantiško stiliaus žydų šventyklos. Patalpos 
bus skirtos sinagogos ir aplinkinio rajono reikalams bei taps 
nauja „Wallis Annenberg GenSpace“ būstine.

Šis statinys tapo pirmuoju OMA suprojektuotu pastatu Los 
Andžele ir pirmuoju šios įmonės religinės paskirties projek-
tu. Architektų vizija buvo sukurti vietą, kur žmonės galėtų 
bendrauti keliais būdais. „Norėjome, kad pastatas būtų 
įsimintinas, atpažįstamas kaip naujas statinys, tačiau kartu 
įsilietų į šventyklos ansamblį. Mūsų sprendimas buvo pa-
prastas, bet kartu kontekstinis. Pradėjome nuo dėžės – labai 
paprasto statinio“, – pasakojo architektai. 

Dėžės forma pasirinkta, kad paviljonas derėtų prie aplinki-
nių pastatų. Vakarinė pastato pusė pasvirusi nuo šventyklos. 
Taip sukuriama apgalvota erdvė ir įrėminamas kiemas tarp 
dviejų pastatų. Paviljonas linksta į pietus, tolyn nuo istorinės 
mokyklos, atverdamas kiemui dangų ir į jį įnešdamas die-
nos šviesos. Tuo pat metu lygiagretainis siekia pagrindinį 
miesto koridorių, Wilshire’o bulvarą, ir kuria naują miesto er-
dvę. Likusią formą lėmė kaimynystė – mįslinga ir kartu atpa-
žįstama. Naujasis pastatas nuo sinagogos skiriasi ir atrodo 
moderniai.

Dėžės forma pasirinkta, 
kad paviljonas derėtų prie 
aplinkinių pastatų.
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Pastato fasadą įkvėpė šventyklos kupolo vidus. Kiekviena-
me fasado šešiakampyje esantis keturkampis langas pasuk-
tas taip, kad atspindėtų apibendrintą vaizdą ir sukurtų išsi-
skiriantį raštą. Skydeliai sustiprina pastato tūrinį charakterį.

Kaip teigė architektai, renginių erdvės dažnai būna mažiau 
išraiškingos dėl funkcionalumo – siekiama galimybės jas la-
biau pritaikyti. Čia pritaikomumą suteikia dydžių įvairovė ir 
erdvių ypatybės. Paviljonas susideda iš trijų skirtingų erdvių 
susirinkimams, išreikštų kaip angos pastate: pagrindinė ren-
ginių vieta – didelė, koplyčia su terasa – vidutinio dydžio, o 
vidinis sodas – mažas.

Šios trys erdvės yra sujungtos, sukrautos viena ant kitos ir 
viena iš kitos pereinamos. Kiekvienoje erdvėje yra daug 
atvirų vietų, kurios praleidžia šviesą į šventyklą ir istorinę 
mokyklą, padeda lankytojams susiorientuoti komplekse ir 
už jo ribų.

Apatiniame aukšte pagrindinė renginių erdvė tarsi atspindi 
šventyklos kupolą. Ji yra arkinė ir Wilshire’o bulvarą šiaurėje 
sujungia su mokyklos vidiniu kiemu. Per visą jos ilgį galima 
organizuoti tokius renginius, kaip banketai, turgūs, konfe-
rencijos, spektakliai ir meno renginiai. Išėjus į viršų pro pavil-
jono okulą atsiveria vaizdas į sinagogos kupolą.

Antrame lygyje yra intymesnė koplyčia su lauko terasa. Tra-
pecijos formos erdvė ir terasa nukreiptos vakarų kryptimi, 
įrėminant arkinius tamsintus istorinės šventyklos langus. 

Trečia erdvė – vidaus sodas – sujungia mažesnes susitikimų 
erdves su trečiu aukštu ir stogo erdve. Tai renginių vieta su 
vaizdu į Los Andželą, Holivudo ženklą ir šiaurinius kalnus. 
Bendrai šios erdvės sukuria įvairios paskirties vietas skirtin-
giems tikslams – šventėms, koncertams, darbui ir poilsiui.
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Dizainą prisiminsite
visada, o pojūčio
niekada nepamiršite

Nuostabių formų ir
„PowderRain” dušo 
srovės kombinacija. 

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

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

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

9 iš 10
vartotojų

tvirtina, kad
tai geriausias

potyris duše!*
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Rugsėjo 22-ąją startavo jau aštuntasis žurnalo STRUCTUM organizuojamas nacionalinis architektūrinių ir urbanistinių idėjų konkursas 
„Išmanusis miestas VIII“.
Aštuntą kartą vykstančio konkurso tikslas – sukurti patrauklaus gyventi miesto koncepcijas, pasitelkiant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
komandas ir Lietuvos architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, miestų planavimo profesionalus. Konkurso dalyviai rengs savivaldybių 
poreikius atitinkančius priešprojektinius pasiūlymus.

AŠTUNTĄ KARTĄ STARTAVO 
DIDŽIAUSIAS LIETUVOJE MIESTŲ PLĖTRAI 
SKIRTAS KONKURSAS „IŠMANUSIS MIESTAS“

Vertinant dalyvių pateiktus projektus, svarbūs kriterijai bus teritorijų pri-
taikymas dabartiniams poreikiams, informacinių technologijų ir duome-
nų srautų potencialo išnaudojimas, darniosios plėtros principai, skirtingų 
kompetencijų suderinimas, ieškant visapusiškai motyvuotų ir realistiškų 
pasiūlymų. Perspektyviausi projektai bus įgyvendinti realybėje.
„Labai džiaugiuosi, kad šis projektas tęsiasi net aštuonerius metus. Kie-
kvienais metais sulaukiame vis daugiau norinčiųjų jame dalyvauti. Šie-
met nudžiugino savivaldybių motyvacija ir entuziazmas keistis ir prisi-

jungti prie „Išmaniojo miesto“. Anksčiau priimdavome tik septynias savi-
valdybes, tačiau šiemet aštuntieji konkurso metai, todėl ir dalyvių skaičių 
padidinome iki aštuonių. Dar su keliomis savivaldybėmis sutarėme, kad 
jos dalyvaus dar kitąmet.
Noriu padėkoti visiems dalyviams, universitetams, dėstytojams, kurie tiek 
daug daro ugdydami jaunus ir talentingus žmones, prisideda prie Lie-
tuvos kūrimo. Taip pat dėkoju partneriams, kurie padeda statyti tvarius 
miestus ir pritaikyti inovatyvias technologijas“, – sakė projekto autorė, 
„Structum projektai“ vadovė Ignė Dutova.

Marius Salys Nuotr.: Olga Posaškova
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KONKURSO ATIDARYME – POLITIKAI IR GARSŪS 
ARCHITEKTAI
Oficialioje atidarymo ceremonijoje LR Seime susibūrė ne 
tik konkurso organizatoriai, bet ir jame dalyvaujančių sa-
vivaldybių merai ir atstovai, partneriai, kiti garbūs svečiai: 
aplinkos ministras Simonas Gentvilas, vidaus reikalų vice-
ministrė Sigita Ščajevienė, Seimo narys Antanas Čepono-
nis, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė Rūta Leitanai-
tė, nusipelnęs architektas, Nacionalinės meno ir kultūros 
premijos laureatas Audrius Ambrasas bei IT mokslų dakta-
rė, inovacijų kūrėja Eglė Radvilė.
Atidarymo renginio globėjas A. Čepononis pasidžiaugė 
„Išmaniojo miesto“ konkurso metu generuojamomis idė-
jomis Lietuvos miestams.
„Jeigu ne Ignės idėjos, kurios kilo prieš aštuonerius metus, 
šiandieną mes greičiausiai būtumėm tokie, kokie esame, 
bet ar turėtume naujų idėjų ir minčių? Turėtume mažiau 
fantazijos ir mažiau noro žiūrėti į priekį bei kurti. 
Dėl šio konkurso turime 168 priešprojektinius pasiūlymus, 
dalis jų jau ir įgyvendinti. Šis projektas yra vizija tarp že-
mės ir dangaus. Tai, kas šiuo metu gali atrodyti lyg uto-
pija, bėgant laikui galiausiai taps realybe“, – sakė Seimo 
narys A. Čepononis.
Konkurso svarba ne tik architektams, bet ir visuomenei 
džiaugėsi ir Lietuvos architektų sąjungos (LAS) pirmininkė 
R. Leitanaitė.
„Sunku patikėti, kad šis konkursas vyksta jau aštuntą kartą! 
Laikas bėga labai greitai. Bet terminas „Išmanusis miestas“ 
visose architektų diskusijose užima labai svarbią vietą“, – 
sakė R. Leitanaitė.
Tuo tarpu aplinkos ministras S. Gentvilas akcentavo, kad 
miestai turėtų žvelgti į tokią ateitį, kurioje būtų kuo mažiau 
judėjimo automobiliais, palikta daugiau vietos viešosioms 
erdvėms, kurios sujungtų žmones.
„Yra tokių vietų kaip San Franciskas, kur 50 proc. miesto 
sudaro asfaltas. Taip pat yra tokių vietų kaip visai netoli 
Briuselio esantis Naujasis Levenas, kuriame visas auto-
mobilių eismas pakištas po miestu, o viešoji erdvė kuria 
trauką. Tiek architektai, tiek urbanistai supranta, kad kuo 
patogiau automobiliui, tuo prastesnė viešoji erdvė. 

Architektas, Nacionalinės meno 
ir kultūros premijos laureatas 
Audrius Ambrasas

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė Rūta Leitanaitė

„Architektai, kaip ir muzikai, turi turėti 
klausą. Jie turi girdėti visuomenės balsą ir 
aplinką, bet kartu turėti ambicijų ir idėjų. 
Todėl ir noriu palinkėti turėti gerų idėjų ir 

susitelkti jas įgyvendinant“, -
Architektas Audrius Ambrasas

„Sunku patikėti, kad šis 
konkursas vyksta jau 

aštuntą kartą! Laikas bėga 
labai greitai. Bet terminas 

„Išmanusis miestas“ visose 
architektų diskusijose užima 

labai svarbią vietą“, -
Lietuvos architektų sąjungos 

pirmininkė Rūta Leitanaitė
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Seimo narys Antanas Čepononis

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

Miestai statomi šimtmečiams, todėl mes galime užkoduoti 
miestus sėkmei. Todėl viena iš pagrindinių užduočių turėtų 
būti sugrąžinti gyvenimą į viešąsias erdves. Turime žiūrėti į 
miestus kaip į gyvybės centrus, kad gyventojai į juos sugrįž-
tų“, – sakė aplinkos ministras S. Gentvilas. Jis paantrino LAS 
pirmininkei R. Leitanaitei dėl projekto svarbos ateities miestų 
kūrimo procese.
Vidaus reikalų viceministrė S. Ščajavienė pasidžiaugė, kad 
konkurso dalyviai kiekvienais metais sulaukia vis daugiau 
palaikymo iš viešojo bei privataus sektoriaus, linkėjo kurti 
visiems patogią aplinką.
„Šis konkursas, kurį globoja Vidaus reikalų ministerija, jau 
aštuntus metus suburia pačius kūrybiškiausius architektūros 
ir urbanistikos talentus. Jie kuria ir formuoja miestus, taip 
pat miestų ir regionų įvaizdį. 
Džiaugiuosi, kad prie šio projekto jungiasi ir viešas, ir priva-
tus sektorius, taip pat aukštųjų mokyklų atstovai. O projekto 
dalyviams linkiu būti ne tik kūrybingiems, bet ir ambicin-
giems, kurti aplinką, kurioje būtų gera gyventi“, – sakė vi-
daus reikalų viceministrė S. Ščajevienė.
Kalbą pasakė ir nusipelnęs architektas, Nacionalinės meno 
ir kultūros premijos laureatas Audrius Ambrasas. Jis kvietė 
konkurso dalyvius rengiant priešprojektinius pasiūlymus įsi-
klausyti į miestų keliamas idėjas bei visuomenės pastabas, 
neapsiriboti tik pasiūlymais, bet ir ieškoti būdų, kaip juos 
vėliau įgyvendinti.
„Šis konkursas pats kelia idėjas ir skatina regionus jas kelti, 
kaip būtų galima išspręsti jų problemas. Tai yra lyg apvers-
tas trikampis: niekas nenuleidžia mums tvarkų iš viršaus, 
mes iškeliame idėjas ir patys turime jas realizuoti. O tai ir yra 
didžiausias iššūkis – kaip įgyvendinti idėją visuomeniniame 
sektoriuje, išgirsti kitų nuomones ir pasiūlymus. 
Architektai, kaip ir muzikai, turi turėti klausą. Jie turi girdė-
ti visuomenės balsą ir aplinką, bet kartu turėti ambicijų ir 
idėjų. Todėl ir noriu palinkėti turėti gerų idėjų ir susitelkti jas 
įgyvendinant“, – sakė A. Ambrasas.

„Jeigu ne Ignės idėjos, kurios kilo prieš 
aštuonerius metus, šiandieną mes 

greičiausiai būtumėm tokie, kokie esame, 
bet ar turėtume naujų idėjų ir minčių? 

Turėtume mažiau fantazijos ir mažiau noro 
žiūrėti į priekį bei kurti. “, -

Seimo narys Antanas Čepononis

„Miestai statomi šimtmečiams, 
todėl mes galime užkoduoti 

miestus sėkmei. Todėl viena iš 
pagrindinių užduočių turėtų 

būti sugrąžinti gyvenimą 
į viešąsias erdves. Turime 

žiūrėti į miestus kaip į gyvybės 
centrus, kad gyventojai į juos 

sugrįžtų“, -
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas
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DALYVAUS REKORDINIS SAVIVALDYBIŲ SKAIČIUS
Aštuntą kartą vykstančiame konkurse „Išmanusis miestas“ 
dalyvauja rekordinis Lietuvos savivaldybių skaičius – aštuo-
nios.
Konkurse bus teikiami pasiūlymai nebe pirmą kartą dalyvau-
jančių Kėdainių, Elektrėnų, Anykščių, Radviliškio ir Utenos sa-
vivaldybių teritorijoms. Pirmą kartą prie konkurso prisijungs 
Širvintų, Raseinių ir Pakruojo savivaldybės.
Šios savivaldybės yra sudariusios teritorijų sąrašą, kurioms 
konkurso dalyviai turės pasiūlyti labiausiai esamas proble-
mas sprendžiančius pasiūlymus, orientuotus į darnią ateitį. 

IDĖJOMS ĮGYVENDINTI – INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS
Prie projekto įgyvendinimo prisidės ir žurnalo STRUCTUM 
partneriai. Jie parengs dalyviams inovatyvių ir numatomų 
taikyti darbo įrankių bei priemonių pristatymus, informuos 
apie galimas šiuolaikines technologijas.
Konkurso techninę užduotį padėjo sudaryti profesionali pro-
jektuotojų komanda „Projektai ir Co“. Ilgamečiai projekto 
partneriai Skandinavijos kapitalo įmonė „YIT Lietuva“ dalinsis 
savo patirtimi ir padės konkurso dalyviams suprojektuoti ne 
tik ambicingus, bet ir realiai įgyvendinamus projektus.
Optimaliausius ir inovatyviausius sprendimus pastatams ir 
teritorijoms realizuoti pasiūlys tokie projekto partneriai, kaip: 
„Huawei“, „Hydro Building Systems Lithuania“, „Selteka“, 

KONKURSO EIGA
Konkursas „Išmanusis miestas VIII“ truks iki 2022 m. birželio. 
Jame gali dalyvauti komandos, suformuotos iš Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų studentų ar profesionalių savo srities specialis-
tų, vykdančių projektus Lietuvoje arba užsienyje.
Geriausi ir išmaniausi konkurso projektai ne tik turės galimy-
bę būti įgyvendinti Lietuvos rajonų savivaldybėse, bet ir pa-
sidalins prizinį fondą – net 10 tūkst. eurų.
Džiugu, kad konkurso metu sugeneruotos idėjos padėjo sa-
vivaldybėms realizuoti tokius projektus, kaip vietoje buvusio 
parko „Vaikų pasaulis“ Elektrėnuose įrengta rekreacinė erdvė, 
Kuršėnuose atidarytas vienas ilgiausių ir moderniausių tiltų 
Lietuvoje. Taip pat numatoma rekonstruoti A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų Anykščiuose, o 
Ignalinoje iškils sveikatingumo ir sporto centras „Šuolis“.
Kviečiame jau dabar registruotis architektus, urbanistus, kraš-
tovaizdžio, infrastruktūros, miestų planavimo specialistus.
Daugiau informacijos ir registracija el. paštu info@structum.lt 
ir telefonu +370 620 55 199.

„Schomburg Baltic“, „GL Co“, „Schneider Electric Lietuva“, 
„Mida LT“, „In Fatis“, „Betono mozaika“, „Scenos techninis 
servisas“, „Velux Lietuva“, „Artechnika“, „Eternit Baltic“.
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www.baremarytai.lt
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TECHNOLOGIJOS
LENGVESNIAM GYVENIMUI

Dešimtmečius į projektavimą ir statybas žmonės žvelgė kaip į sudėtingą, brangų, daug laiko ir energijos 
eikvojantį procesą. Dabar būsto pirkėjai vis labiau vertina laiką, statytojo patikimumą ir įsigyjamo būsto 
komfortą, jie negali ir nenori ilgai planuoti ir laukti. Todėl nekilnojamojo turto (NT) vystytojams reikia suktis 
greitai, įgyvendinti ir siūlyti rinkai kokybiškus projektus.

Turite žemės sklypą gyvenamųjų namų projektams 
vystyti ir ieškote naujų idėjų? 

NP5 grupė griauna pasenusius darbo metodus ir NT vystytojams 
siūlo darnius bei išbaigtus gyvenamųjų namų kvartalų projektų 
sprendimus, grindžiamus tvarumo principais ir užtikrinančius 
kokybišką, greitą projekto įgyvendinimą. 

NT vystytojo turimame žemės sklype, pagal jo poreikius ir verslo 
planą, NP5 gali suprojektuoti išskirtinių statybinių sprendimų indi-
vidualių namų kvartalą ir pagaminti šiam kvartalui visiškai įrengtus 
surenkamus lengvo plonasienio plieno karkaso namus. Įmonė taip 
pat gali atlikti ir statybos darbus.

Unikalių sprendimų kvartalo projektams būdingas išskirtinis dėme-
sys kokybei, tvarioms, ilgaamžėms, aplinkai draugiškoms medžia-
goms. Suprojektuoti surenkami lengvo plonasienio plieno karkaso 
namai gali būti šešių tipų – jie skiriasi pagal gyvenamojo ploto dydį 
bei projektavimą. Elegantiški kartotiniai projektai apmąstyti iki men-
kiausių smulkmenų – tiek architektūriškai, tiek techniškai. Papras-
tais, tiksliais sprendimais įgyvendinami patys naujausi individualių 
namų statybos principai.

Tokių namų kvartalas išsiskiria vientisa koncepcija ir vieninga archi-
tektūra. Patogus namų išdėstymas ir išvystyta infrastruktūra pa-
tenkins kiekvieno būsto pirkėjo poreikius. Kvartalas bus suprojek-
tuotas taip, kad naujakuriams užtikrintų jų namų privatumą, tačiau 
netrūktų nieko, ko reikia patogiam ir saugiam gyvenimui. Tai suteikia 
būsto pirkėjams viliojančią galimybę greitai įsikurti savo namuose ir 
mėgautis komfortu bei ramybe ne tik šiandien, bet ir ateityje. 
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„Metalo karkaso projektavimas – vienas fundamentaliausių NP5 dar-
bų etapų, – teigia šios įmonės direktorius Renaldas Marcišauskas. – 
Kad galutinis statybų produktas maksimaliai atlieptų klientų lūkesčius, 
projektavimą atlieka daugiametę patirtį turintys ir savo darbą mylintis 
kompanijos specialistai, pasitelkdami moderniausią inžinerinę progra-
minę įrangą. Projektavimo procese siekiame išgauti rezultatą taupyda-
mi savo klientų išteklius. Neapsiribojama formaliu požiūriu: projektuo-
tojai ne tik išpildo klientų reikalavimus, bet ir papildomai konsultuoja, 
pateikia ekspertinį požiūrį visais klausimais dėl pastato sienų, santva-
rų, perdangų, antstatų, vidaus pertvarų, balkonų, mansardų, pastogių, 
laiptinių ir kt. objektų, kuriems naudojamas lengvo plonasienio plieno 
karkasas.“

NP5 lengvųjų plieno konstrukcijų technologija yra tikras išsigelbėjimas 
nuo standartinių, į nesibaigiantį ir iššūkių kupiną procesą orientuotų 
statybų proceso pavargusiems klientams. Tai pasaulyje ypač populia-
rėjanti statybos technologija, kuri leidžia išgauti maksimalią galutinio 
statybų produkto kokybę, sutaupant laiko ir pinigų. 

Lengvas plonasienio plieno karkasas – ekonomiška, tačiau tvari karkasi-
nių konstrukcijų statybos technologija. Ją taikyti galima bet kuriuo metų 
laiku: lengvai, greitai ir paprastai ant plokštuminio pamato įrengiami 
lengvo plonasienio plieno karkaso elementai yra suveržiami savigręžiais 
arba kniedėmis. Metalo savybės užtikrina, kad konstrukcijos nesuslūgs ir 
nesideformuos. Ištobulintos techninės savybės suteikia daugiau laisvės 
įgyvendinti originalius, šiuolaikiškus eksterjero ir interjero sprendimus. 

Funkciškai praktiškos, greitai pastatomos lengvosios plieno konstrukci-
jos nekenkia aplinkai, neturi kvapo, neišskiria teršiančių medžiagų ir yra 
95 % perdirbama medžiaga. Na, o statybų procesas aikštelėje nepalie-
ka jokių statybos atliekų, broko ar kitų nereikalingų elementų. Lengvo 
plonasienio plieno konstrukcijos pagaminamos gamykloje ir surinktomis 
sienomis pristatomos į statybos aikštelę. Pastatyti namai atitinka A++ 
energinio naudingumo reikalavimus.

NP5 sprendimai užsakovui leidžia įsigyti architektūrinius projektus bei 
statybų darbus kaip galutinį produktą: gerai matant savo pirkinį, įver-
tinant ir palyginant galimas alternatyvas bei mokant už aiškų rezultatą.

www.np5.lt

info@np5.lt
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Rugsėjo 9 d. įvyko ilgai laukta nuotolinė STRUCTUM organizuojama konferencija „Architektūros, modernumo ir 
žmogiškojo faktoriaus sintezė: kaip inovatyvūs sprendimai keičia kasdienybę“.
Konferencijos metu kalbėjo ne tik žinomi specialistai ir architektai iš Lietuvos, bet taip pat ir iš užsienio šalių – 
Italijos, Belgijos ir Vokietijos.

ARCHITEKTŪROS, MODERNUMO 
IR ŽMOGIŠKOJO FAKTORIAUS 
SINTEZĖ: KAIP INOVATYVŪS SPRENDIMAI 
KEIČIA KASDIENYBĘ
Marius Salys
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PAŽANGI HIDROIZOLIACINĖ SISTEMA BETONO 
KONSTRUKCIJOMS
„Schomburg“ regiono vadovas Christianas Mischockas pri-
statė temą „Premium klasės produktai moderniems archi-
tektūriniams sprendimams“. Ch. Mischockas koncentravosi 
į saugią betoninių konstrukcijų kristalinę hidroizoliaciją ir pri-
statė sistemą „Betocrete-C“, kuri visiškai apsaugo konstrukci-
jas nuo vandens persisunkimo ar pratekėjimo visą gyvavimo 
laikotarpį.
„Schomburg“ kristalines hidroizoliacijos sistemas betonui 
gamina daugelį metų, todėl turi daug patirties. Pranešėjo 
teigimu, „Betocrete-C“ sistema gerokai prailgina konstrukci-
jos gyvavimo laikotarpį, sumažina priežiūros išlaidas, sutau-
po laiko ir turi didesnę bei greitesnę investicinę grąžą.
Sistemos „Betocrete-C“ veikimo principas:

Kristalinė hidroizoliacija veikia ne tik kaip hidroizoliacijos 
agentas, bet ir apsaugo konstrukcijas nuo korozijos, sumaži-
na kapiliarų porų struktūrą. „Betocrete-C“ sistema yra patvir-
tinta ir Lietuvoje: KTU statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyri-
mų centras atliko „Betono su kristaliniu priedu „Betocrete-CP 
360-WP“ mechaninių ir fizikinių savybių tyrimą“.

„Schomburg“ regiono vadovas 
Christianas Mischockas

INOVATYVŪS SPRENDIMAI FASADAMS
UAB „Hydro Building Systems Lithuania“ Baltijos šalių vado-
vas Rimantas Staknevičius pristatė temą „Kurkime inovaty-
vius rytojaus sprendimus kartu su WICONA“. Jis ypač pabrė-
žė elementinius sprendimus fasadams ir papasakojo apie du 
įvykdytus projektus. 
Elementiniai sprendimai pagaminami iš anksto, vėliau ke-
liami ant konstrukcijų ir sumontuojami. Kadangi yra greitai 
montuojami, saugūs ir draugiški aplinkai, šie sprendimai pra-
našesni nei kiti panašūs produktai ir padidina sumontuoto 
fasado kokybę.
Vienas iš projektų – „Sthlm 01“ dangoraižis Švedijos sosti-
nėje Stokholme – išsiskiria fasado spalvingumu ir žaismin-
gumu. Pastato fasadas turi aiškiai išreikštą tinklelį, kuris keičia 
spalvas žiūrint iš skirtingų taškų. Projektuojant pastatą teko 
spręsti kilusius iššūkius, pavyzdžiui, kaip užtikrinti sandarumą 
esant platėjančiam fasado kontūrui. Specialiai šiam projektui 
buvo sukurti septyni skirtingi dekoratyviniai dangteliai, kurių 
dydis ar aukštis kito nuo 125 mm iki beveik 0,5 metro.
Antrasis projektas – Kaune esantis „Magnum“ verslo centras. 
Jis ypatingas laužytomis formomis. Įprastais sprendiniais 
buvo padengta tik maždaug 40 % verslo centro fasado, li-
kusi dalis – uždengta unikaliais sprendiniais, naudojant su-
dėtingas 3D elementų jungtis.

UAB „Hydro Building Systems 
Lithuania“ Baltijos šalių vadovas 
Rimantas Staknevičius
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TELEFONSPYNĖ – ARCHITEKTŪROS DALIS
„Jung“ produkto vadybininkas Vaidotas Bijūnas kalbėdamas 
tema „Kai telefonspynė tampa architektūros dalimi“, pabrė-
žė, kad šia tema architektai dažnai būna santūrūs ir pasi-
renka iš užsakovų pasirinktų sprendimų. Tačiau kokybiškoje 
architektūroje svarbi kiekviena detalė.
Pasak pranešėjo, telefonspynės patiria tokius pačius iššūkius 
dėl tvarumo, kaip ir išmanieji telefonai, vidutiniškai keičiami 
kas 1–2 metus, norint įsigyti kuo naujesnį ir pažangesnį mo-
delį. Dėl to net sugalvotas terminas „suplanuotas nusidėvė-
jimas“. 
Kodėl toks požiūris netinka telefonspynėms? Telefonspynė, 
kaip ir kitos inžinerinės sistemos, yra visavertė pastato dalis. 
Ji nėra taip lengvai pakeičiama, kaip išmanusis telefonas. Te-
lefonspynė įmontuojama į ilgaamžį fasadą ir turi įtakos pas-
tato eksterjero estetiniam vaizdui.
Jeigu telefonspynė nėra ilgaamžė, patariama ją montuoti 
tik virštinkliniu būdu. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad yra 
ribotos galimybės ją sutaisyti, kartais gali tekti keisti ir fasado 
viduje esantį įrenginį, todėl rizikuojama sugadinti interjero 
vaizdą.
Pasak jo, patvarius sprendimus telefonspynėms gamina Vo-
kietijos įmonė „Siedle“. Jų gaminiai be trikdžių tarnauja de-
šimtmečiais, siūloma remonto paslauga, jų sistemas lengva 
atnaujinti.

NAUJOS KARTOS SURENKAMIEJI GELŽBETONINIAI 
FASADAI
„Inhus“ pardavimo atstovė Vaida Šukėnaitė pristatė temą 
„Naujos kartos surenkami gelžbetoniniai fasadai“. Ji atsklei-
dė, kad fasadai gali būti pagaminti iš natūralaus betono, 
spalvoto betono, įbetonuotų plytų, 3D tipo, matricinio, gra-
finio paviršiaus arba dažyto betono. 
Daugiausia buvo kalbama apie trisluoksnius sieninius fasa-
dus, ant kurių remiamos kitos konstrukcijos. Jie turi laikan-
tįjį betoninį sluoksnį, šilumos izoliacinį bei išorinį apdailinį 
sluoksnį. Gaminami gamykloje ir vėliau sumontuojami. Daž-
niausiai naudojamas dažyto betono fasado sprendimas. Visi 
V. Šukėnaitės išvardyti sprendimai pritaikomi administraci-
nės, visuomeninės paskirties pastatams, gyvenamiesiems 
daugiabučiams, prekybos centrams, viešbučiams ir net dau-
giaaukštėms automobilių stovėjimo aikštelėms. 
Gelžbetoniai fasadai gali būti pritaikyti ne tik naujiems pro-
jektams, bet ir atnaujinamiems pastatams. Tokiems fasa-
dams ribų nėra, telieka tik pasitelkti fantaziją.

„Inhus“ pardavimo atstovė 
Vaida Šukėnaitė 

„Jung“ produkto vadybininkas 
Vaidotas Bijūnas
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GRYBIENOS PRODUKTAI – INTERJERO DIZAINUI
Italijos įmonės „Mogu“ produkto vadovė Serena Camere kal-
bėjo tema „Dizainas ir gamta – grybienos produktai dizainui 
ir architektūrai“. Jos atstovaujama įmonė kuria biomedžia-
gas ir produktus interjero dizainui. Ši įmonė augina įvairią 
grybieną, kuri apdorojus biotechnologijos sistemomis pa-
verčiama galutiniu produktu.
Tokiu principu kuriami sprendimai gyvenamųjų ir prabangių 
gyvenamųjų patalpų interjerui, akustinės plokštės ir kiti pro-
duktai. Naudojami keturi itin lankstūs modeliai. „Mogu“ ats-
tovė pristatė „Foresta“ sistemą – inovatyvią akustinę sistemą, 
kuriamą medienos ir grybienos pagrindu, taip pat grindų 
sistemas, kurioms būdingas išskirtinis dizainas.

ARCHITEKTŪRA IR KONTEKSTAS
Architektas Gintaras Balčytis kalbėjo tema „Architektūra ir 
kontekstas“. Jis pabrėžė, kad vietos kontekstas – svarbus 
įrankis architektūros uždaviniams spręsti ir konkrečiai vietai 
rasti tinkamiausią sprendimą. 
Pasakodamas apie įvairius vykdytus projektus, architektas 
padarė tokias išvadas:
• objekto dydis neturi didelės reikšmės. Vietos konteksto 
suvokimas padės rasti naujo pastato sprendimą bet kokio 
dydžio objektui;
• kontekstas – puikus įrankis. Kai architektas sugeba esamą 
kontekstą suprasti ir juo pasinaudoti, jis atranda pasirinkimo 
galimybę: vadovautis esamu suvoktu kontekstu ar kurti nau-
ją vietos idėją;
• tvarūs architektūros sprendimai, padiktuoti konteksto su-
vokimo, suteikia šiokią tokią garantiją, kad mūsų šiandienos 
sprendimai suteiks galimybę ateinančioms kartoms čia tinka-
mai gyventi ir kurti.

Architektas Gintaras Balčytis 

Italijos įmonės „Mogu“ 
produkto vadovė Serena 
Camere 
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20 METŲ PROJEKTUOTAS MENŲ CENTRAS „NONA“
Architektai Davidas Driesenas ir Tomas Verschuerenas prista-
tė temą „Inteligentiškas urbanistinių erdvių panaudojimas“. 
Pagrindinį dėmesį skyrė menų centrui „nOna“ – pastatui, 
ypatingam dėl ypač ilgo projekto įgyvendinimo laikotarpio: 
jis pradėtas projektuoti dar 2000-asiais ir pabaigtas tik pra-
ėjusiais metais.
Architektai papasakojo, kokie iššūkiai buvo įveikti bėgant 
metams ir vis keičiant teritorijos projektą, įkomponuojant 
urbanistinę erdvę, kuri ne tik pakeitė projekto veidą, bet ir 
sujungė jį su aplinka.

INDUSTRINĖ TVARI ARCHITEKTŪRA
Pagaliau konferencijoje kalbėjo studijos „2L architects“ 
projektų vadovas Julius Lapinskas, pristatęs temą „Industri-
nė tvari architektūra“. Europos Sąjungoje kuriama naujojo 
Bauhauzo programa – ekonomiška, estetiška ir visiems priei-
nama architektūra, kuri sumažintų neigiamą poveikį aplinkai. 
Nors atrodo, kad tokia sistema jau turėtų būti, tačiau ben-
dros sistemos kol kas dar nėra.
Kalbėdamas apie tvarią architektūrą, J. Lapinskas aptarė ir 
žurnale STRUCTUM neseniai pristatytą „Hesburger“ gamyklą 
Kaune. Apie tai galite skaityti ir portale „Structum.lt“. 
Pranešėjas pabrėžė, kad neužtenka pastatyti objektą iš tva-
rių medžiagų, labai svarbu turėti gerai suderintą pastato 
valdymo sistemą, nes kitaip CO2 į aplinką bus išmetamas 
veltui. 
J. Lapinskas taip pat papasakojo apie „Bar Baltic Production“ 
gamyklą Šiauliuose – jos estetiką ir ulitarų dizainą. Tai nėra 
energiškai galingas objektas – poreikis 5–6 kartus mažesnis 
nei maisto pramonės gamyklose. Taip pat pristatyta šalia Vil-
niaus esanti BIOK gamykla, išsiskirianti estetika, natūralumu 
ir technologijomis.

Architektai Davidas Driesenas ir 
Tomas Verschuerenas

Studijos „2L architects“ projektų 
vadovas Julius Lapinskas



4 5



Susišnekėti su namais, balsu duoti sistemai komandas ir ramiai mėgautis norų pildymu vis dar skamba kaip pasaka iš ateities? Nieko pana-
šaus. Tokia sistema jau testuojama mūsų šalyje ir, priešingai nei kitos lig šiol pažįstamos kalbančios inovacijos, geba suprasti vieną seniau-
sių kalbų – lietuvių. Technologiškai pažangią, išmanią ir buityje tikros pagalbininkės titulo vertą programą kuria protingųjų namų sistemų 
gamintojas „Jung“ drauge su parteriais „AAI Labs“. Su programa susipažinti, ją pakalbinti ir išbandyti jos gebėjimus galima pirmajame 
šalyje demonstraciniame bute, įrengtame „JUNG Vilnius“ biuro prieigose.

LIETUVIŠKAI SUPRANTANTI BALSO
SISTEMA – NETOLIMA PROTINGŲJŲ
NAMŲ ATEITIS



LIETUVIŠKAI VALDOMA SISTEMA – TARSI IŠTIKIMA NAMŲ 
PADĖJĖJA 
Pristatant analogų šalyje neturinčią balsu valdomą sistemą, de-
rėtų pabrėžti, kad tai – ji. Ir ne šiaip eilinį vardą pelniusi techno-
loginė inovacija, o pergalės simboliu pažymėta „Viktorija“. Nors 
žvelgiant globaliai kalbėtis su įrenginiu, pavyzdžiui, telefonu, ir 
duoti jam tam tikras užduotis nieko nebestebina, valdyti namų 
technikos funkcijas balsu ir dar lietuviškai yra tikra naujovė.
„Anglakalbiai su įrenginiais komunikuoja jau daugiau kaip de-
šimtmetį, o balsinė, archajiška lietuvių kalba kūrėjams buvo ir te-
bėra iššūkis. Mums pasisekė, kad drauge su „AAI Labs“ koman-
da pasiekėme tokių rezultatų – juk kur jau kur, o namuose norisi 
bendrauti savo kalba. Mūsų Showroom įkurdinta „Viktorija“ yra 
tikra šaunuolė. Šiandien ji supranta maždaug 100 komandų ir 
klusniai jas vykdo“, – pasakoja „JUNG Vilnius“ produkto vady-
bininkas Vaidotas Bijūnas ir patikina, kad, nors sistemai skirtas 
vardas iš tiesų labai tinka, visuomet yra galimybė jį pakeisti kitu. 
„Viktorija“, kaip ir kitos valdymo balsu sistemos, yra viena iš 
„Jung KNX“ išmanaus būsto valdymo sistemos dalių. Pasak V. 
Bijūno, ji be vargo supranta ir paprašyta gali įjungti ir išjung-
ti televizorių, sureguliuoti namų apšvietimą, atverti ir užverti 
užuolaidas bei žaliuzes, pasirūpinti norima namų temperatūra 
ar saugumo parametrais. Balsu valdomos ne tik pavienės funk-
cijos, kai reikėtų sistemos prašyti išjungti kiekvieną lemputę ats-
kirai, bet ir iš anksto suprogramuotos kompleksinės komandos 
– scenarijai. Pavyzdžiui, galima sakyti „Viktorija, labas rytas“ – ir 
sistema įjungs šviesas, atvers žaliuzes, pradės gaminti kavą, o 
TV įjungs mėgstamą laidą. 
„Ji dar mokosi ir šiame procese truputį primena vaiką – kuo 
daugiau su ja bendraujama, tuo daugiau funkcijų „Viktorija“ 
geba identifikuoti ir išpildyti. Pakalbinti šią pagalbininkę kvie-
čiame ir savo lankytojus – atvykus į mūsų biurą, siūlome išskir-
tinį apsilankymą demonstraciniame bute. Vieniems tai kelionė 
laiku, kitiems – svajonių išpildymas, na, o kūrėjai čia pasistengė 
integruoti naujausius buitinius prietaisus, įrenginius, baldus ir 
sistemas. Dauguma jų jau paklūsta ir naujokei „Viktorijai“, – in-
triguoja V. Bijūnas.

PLAČIOS PRITAIKYMO GALIMYBĖS IR IŠSKIRTINIS VEIKIMO 
BRUOŽAS
Tuo tarpu „Viktorijos“ šnekamosios kalbos atpažinimo variklio 
kūrėjai „AAI Labs“ su vadovu Aisčiu Raudžiu priešakyje pasa-
koja, kad tokios sistemos taikymas neapsiriboja tik išmaniais 
namais. Ne mažiau vertinga ji gali būti ir biuruose, įvairiose įs-
taigose, pavyzdžiui, ligoninėse, darželiuose ir pan. „AAI Labs“ 
anksčiau yra paleidę biurų pagalbininką „Wittykiosk“. Tikras 
pagalbininkas sistema gali būti ir judėjimo negalią turintiems 
žmonės, mat jai valdyti nebūtina naudoti jungiklių – pakanka 
komandas duoti balsu.
„Nors balsu valdomų sistemų galimybės plačios, jų taikymas 
namų erdvėje šiandien kuria bene didžiausią pridėtinę ver-
tę naudotojui, nes tikrąja žodžio prasme gali „atrišti rankas“. 
Vis dėlto, verta paminėti, kad šiuo metu „JUNG Vilnius“ Sho-
wroom testuojama „Viktorija“ yra ne vienintelė valdymo ga-
limybė, o labiau papildoma. Vizija yra įgalinti sistemą veikti 
maksimaliai, tačiau galutinį sprendimą, kiek ją pasitelkti, priimti 
turi naudotojas ir tai yra labai individualu“, – dėsto A. Raudys 
ir primena, kad bandymų etape esanti sistema kol kas nėra 
parduodama.
Lygindamas „Viktoriją“ su kitais rinkoje puikiai atpažįstamais iš-
maniaisiais ir balsu valdomais technologiniais sprendimais, A. 
Raudys sako, kad kol kas ji neturi asistento statuso kaip „Siri“, 
„Alexa“ ar „Google Home“, tačiau gebėjimas suprasti lietuviš-
kai yra didelis sistemos pasiekimas. Kitas svarbus jos bruožas 
– tai gebėjimas veikti be interneto.
„Tai iš esmės reiškia, kad „Viktorija“ veikia kur kas greičiau nei 
tiesiogiai nuo internetinio ryšio priklausomi rinkos žaidėjai. Be 
to, ji neperduoda jokios informacijos toliau nei jūsų namai – 
kitaip tariant, saugo konfidencialumą. Nors be internetinės 
prieigos veikianti sistema turi tam tikrų apribojimų, pavyzdžiui, 
neiškvies jums taksi, tačiau ji visuomet bus ištikima namų pas-
laugoms“, – akcentuoja kūrėjai. 
Apsilankyti „JUNG Vilnius“ demonstraciniame salone ir pa-
tiems išmėginti valdymą balsu galima adresu Senasis Ukmer-
gės kelias 12, Užubaliai, Vilniaus r. Būtina registracija čia. 
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PRANCŪZIŠKAS FASADO SPRENDIMAS 
SU 20 METŲ GARANTIJA

Namai, kaip ir žmonės, ilgainiui sensta, tad jiems rei-
kia vis naujų investicijų. Todėl vis dažniau ieškoma 
sprendimų, kurie leistų pastatui kuo ilgiau išlaikyti 
tokią išvaizdą, kokia buvo vos baigus jo statybas. Ir 
kas, jei ne prancūzai, daugiausia žino apie būdus iš-
saugoti jaunystę? 

GAMINIAMS DRĄSIAI SUTEIKIA 20 METŲ GARANTIJĄ
Ar įmanoma namo fasado spalvą išsaugoti nepakitusią net ke-
lis dešimtmečius? Prancūzijos gamykla „Fiberdeck“ įsitikinusi, 
kad taip. Čia gaminamos fasadinės medžio kompozito daily-
lentės, skirtos naujiems privatiems ir komerciniams pastatams 
arba senų namų renovacijai. Gamykla veikia 25 metus, todėl 
savo gaminių ilgalaikiškumą gali patvirtinti ne tik žodžiais, bet ir 
sukaupta patirtimi. Fasadams iš „Fiberdeck“ drąsiai suteikiama 
20 metų garantija. Kaip tai įmanoma? Nes dailylentes dengia 
polietileno plėvelė, kuri ne tik apsaugo nuo drėgmės, bet ir ne-
nublunka, yra atspari purvui bei dėmėms. Išsaugoti originalią 
spalvą ir išlaikyti atsparumą smūgiams leidžia unikali medžio 
kompozito paviršiaus apsaugos formulė.

MEDIENOS ALTERNATYVA 
Dailylentėms gaminti naudojama medžiaga – tai polimerinė 
mediena, kurią lygiomis dalimis sudaro pjuvenos ir perdirbtas 
polietilenas. Joje nėra toksiškų produktų, klijų ar sunkiųjų 
metalų. Perdirbtos medžiagos sudaro net 95 % kompozito, 
todėl medžiaga yra palanki aplinkai, o ir pačios „Fiberdeck“ 
dailylentės net po eksploatavimo dešimtmečių yra 100 % 
perdirbamos. Beje, keturių spalvinių sprendimų dailylentes 
galima naudoti ne tik namo fasadui, bet ir pavieniams namo 
elementams. 
Šio tipo fasado tvirtinimo elementai nesugadina bendro vaizdo, 
nes pridedami varžtai yra lygiai tos pačios spalvos kaip ir 

Lietuvoje šiuos darbus profesionaliai atlieka kompanija „Daisera“ – 
Prancūzijos dailylenčių gamyklos atstovas Baltijos šalyse. 

www.fiberdeck.lt 

dailylentės. „Fiberdeck“ lengvai ir greitai montuojamos tiek vertikaliai, 
tiek horizontaliai ant medinių arba metalinių rėmų. Montavimo darbus 
gali atlikti vienas žmogus – svarbiausia išlyginti pirmąją dailylentę. Visos 
paskesnės jungiamos viena prie kitos. Svarbu ir tai, kad esant poreikiui 
galima atlikti techninės priežiūros darbus – norint pasiekti namo 
inžinerinius tinklus, visos plokštės gali būti išardomos ir vėl surenkamos. 
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„Boston“ tvoros skydai gali būti suprojektuoti derinant kelis jūsų pasirinktus 
komponentus ir dekorus. Galite pasirinkti WPC dailylentes montuoti kartu 
su aliuminio dailylentėmis ir naudoti bet kurį dekorą. MB „Daisera“ darbuo-
tojai pagal Jūsų pateiktus sklypo brėžinius ir kiemo nuotrauką gali pateikti 
tvoros vizualizaciją, taigi Jums išsirinkti norimą tvorą bus dar lengviau.
Įvairūs ažūriniai dekorai suteikia šiuolaikišką išvaizdą. Taip suprojektuota 
„Boston“ kompozicinė tvora garantuoja papildomą žavesį jūsų lauko erdvei.

„Boston“ tvora gali būti drąsiai montuojama prie baseinų, jai nekenkia drė-
gmė, todėl net ir po 20 metų ji atrodys kaip nauja. Pamirškite visus perda-
žymo, papildomos priežiūros darbus – su „Boston“ tvora galėsite be jokių 
trikdžių mėgautis savo kiemo erdve.

www.fiberdeck.lt 

www.fiberdeck.lt 

„Boston“ tvora padeda išlaikyti jūsų privatumą ir apsisaugoti nuo pašalinių 
akių, pagražina jūsų gyvenamąją erdvę, o nuo priežiūros rūpesčių apsaugo 
ilgaamžiškumo garantija.
„Boston“ sudėtinė tvora yra nesenstanti ir šiuolaikiška, montuojama kom-
plektuojant WPC lentas, padengtas apsaugine plėvele, ir patvarias aliumi-
nio dailylentes, mechaniškai atsparias blogam orui. Todėl sudėtinės tvoros 
ypatybės suteikia 20 metų garantiją nuo spalvos pakitimų.
Tvoros elementai montuojami labai paprastai ir greitai, todėl jums nereikės 
jokių specialių žinių ar praktikos. Visais montavimo klausimais pasiruošęs 
padėti MB „Daisera“ vadybos kolektyvas.

BOSTON:
 ORIGINALI TVOROS KONCEPCIJA

MB „Daisera“
Tel: +370 677 17 833

El. paštas info@daisera.lt
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STATYBA BE ATLIEKŲ: 
KUO DAUGIAU PAKARTOTINAI 
PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ
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Kad statybų pramonė daro didelę įtaką planetos ekosistemai. Darbams atlikti naudojami didžiuliai įvairių išteklių – me-
džiagų, vandens ir energijos – kiekiai, o kaip to rezultatas išdygstančių pastatų eksploatavimo laikas – palyginti ribotas. 
Pragaištingą ekonomikos augimo ir vis didėjančio gamtos išteklių naudojimo santykį gali nutraukti efektyvesni, protin-
gesni ir tvaresni žiedinės ekonomikos procesai. Kitaip nei tiesinėje ekonomikoje, kai produktas sukuriamas, naudojamas ir 
vėliau tampa atliekomis, žiedinėje jį siekiama maksimaliai sugrąžinti į gamybos procesą. 

Aneta Vaitkienė
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„Zero waste“ architektūrinės tendencijos numato naudoti 
statybines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių, perdirbtą 
pluoštą, medžiagas iš senesnių pastatų, o energijos efek-
tyvumą galima pagerinti pasirenkant dvigubus langus, sto-
gus, karštais vasaros mėnesiais atspindinčius saulės kaitrą, 
bei fotovoltines saulės jėgaines energijai generuoti. Ener-
gijos efektyvumą, vadovaujantis pasyviojo pastato koncep-
cija, taip pat gali paveikti langų išdėstymas pagal pasaulio 
šalis, o kraštovaizdžio elementai gali būti naudojami šešėliui 
gauti ar kaip natūralus triukšmo sugėrimo barjeras. Tad tie 
architektai, kuriems rūpi planetos ateitis, vis dažniau pritai-
ko statybų industrijai „Zero waste“ ir žiedinės ekonomikos 
principus: siekia sukurti kuo mažiau atliekų ir kuo daugiau 
medžiagų panaudoti pakartotinai, perdirbti. 

SURINKO MEDŽIAGAS IŠ NENAUDOJAMŲ PASTATŲ

Vienu iš tokių pakartotinio panaudojimo pavyzdžių galėtų 
būti Kamikacu miestelio (Japonija, Tokušimos prefektūra) 
užeigos pastatas, sukurtas Hiroshi Nakamuros ir NAP archi-
tektų. Kamikacu, įsipareigojęs tapti tvaria perdirbimo visuo-
mene, jau pasiekė 80 % perdirbimo rodiklį, rūšiuodamas 
savo atliekas į 34 kategorijas. Šio miesto principų įkvėptas 
ir remdamasis prielaida, kad, siekiant palikti kuo mažiau 
atliekų, būtina pakeisti gamybos ir pardavimo procesų pa-
radigmą, projekto užsakovas užbrėžė tikslą – į vieną pastatą 
sujungti buitinių prekių, maisto ir pilstomo alaus parduotuvę 
su alaus darykla bei užeiga. 

Pastato funkcijos per patalpas išdėstytos pagal chronologi-
nę jų naudojimo tvarką: nuo žaliavų sandėlio iki alaus da-
ryklos. Pačiame pastato gale, atsuktame į įspūdingą kalno 
šlaitą, įrengta užeiga, kurioje pilstomas čia pat pagamintas 
alus. Pastato fasadui architektai per visą prefektūrą surinko 
langų rėmus iš apleistų, negyvenamų ir skirtų nugriauti pas-
tatų. Aukštos lubos efektyviai vėsina vasarą aukštyn kylan-
tį šiltą orą, o dvigubas fasado langų sluoksnis sulaiko orą 
ir pagerina šilumos izoliaciją šaltuoju metų laiku. Patalpų 
grindims kūrybingai panaudoti gamybos likučiai iš vietinės 
plytelių gamyklos, šviestuvams – tušti buteliai, o sienos iškli-
juotos vietinių laikraščių egzemplioriais. 
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PABRĖŽIA ANTRINIO PLASTIKO PANAUDOJIMO SVARBĄ

Pasaulinė plastiko atliekų problema dar nėra iki galo išspręs-
ta, ir net perdirbimo ženklu pažymėti plastikai šiuo metu dar 
nėra šimtu procentų perdirbami. Perdirbimas, kurį paprastai 
lemia tokie veiksniai, kaip: paklausa, įstatymai ir ekonomika, 
neabejotinai užima apie 20 % metinės plastiko gamybos, 
o štai likę plastiko kiekiai nėra perdirbami ir pasmerkti ilgus 
dešimtmečius lėtai teršti mūsų aplinką. Todėl būdai suma-
žinti plastiko atliekų kiekį tampa kūrėjų prioritetu.

Siekdami pabrėžti pakartotinio plastiko naudojimo svarbą, 
„SHAU Bandung“ architektai Kampunas (Indonezija) sukūrė 
viešosios bibliotekos pastato fasadą iš naudotų plastikinių 
ledų kibirėlių. Kaitaliodami atidarytus ir uždarytus kibirėlius, 
autoriai į fasadą integravo dvejetainio kodo pavidalu užko-
duotą pranešimą apie tai, kad knyga yra langas į pasaulį. 
Toks antrinio panaudojimo fasadas, architektų nuomone, 
ne tik sukuria malonų akiai patalpų apšviestumą, išsklaidy-
damas tiesioginius atogrąžų saulės spindulius, bet ir suteikia 
pastatui papildomos prasmės.
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KONE ŠIMTAPROCENTIS BENDRAS NAUDOJIMAS

Eindhovene (Nyderlandai) architektų biuras „SLA + Over-
treders W“ dizaineriai pasiekė radikaliai naują požiūrį į 
dalijimosi ekonomiką (angl. Shared economics): jie sukūrė 
paviljoną, šimtu procentų pagamintą iš skolintų medžiagų. 
Jas autoriai projekto gyvavimo laikui pasiskolino ne tik iš 
tradicinių statybinių medžiagų tiekėjų ir gamintojų, bet ir iš 
pačių Eindhoveno gyventojų: betoną ir medines sijas, ap-
švietimo bei fasado elementus, stogui skirtą stiklą... visi jie 
vėliau buvo sėkmingai grąžinti savininkams toliau naudoti. 
Išskyrus vieną išimtį – tai įspūdingos viršutinio paviljono fa-
sado plytelės, pagamintos iš plastikinių buitinių atliekų, ku-
rias projektui surinko Eindhoveno gyventojai.

PLYTOS IŠ SUGRIAUTŲ PASTATŲ

Griaunamo pastato dalys, kurias būtų galima išgelbėti (tar-
kim, durys, langai, kokybiška apdaila ir stambiagabaritės 
medžiagos), dažnai nebūna išsaugomos dėl suspausto gra-
fiko ar dėl to, kad trūksta vietos medžiagoms laikyti ir nėra 
žinoma, kas norėtų jas įsigyti ar pakartotinai naudoti. Daž-
nai daug lengviau naikinimo procesą kartoti, nei įsitraukti 
į sudėtingą ir brangią medžiagų skaidymo bei perdirbimo 
logistiką, ypač kai netoliese yra tiek daug pigių sąvartynų.

Kopenhagoje (Danija) įsikūrusi statybų bendrovė „Lenda-
ger Group“ jau ištyrė galimybes pakartotinai naudoti me-
džiagas iš griovimo aikštelių naujai statomuose pastatuose. 
Jos architektai sukūrė gyvenamąjį kompleksą iš toje pačioje 
vietovėje gautų išardytų pastatų medžiagų. Fasade panau-
dotas unikalus plytų, išklotų įvairiomis kryptimis, dizainas, 
primenantis Karlsbergo alaus daryklų, senų mokyklų ir ap-
leistų namų, iš kurių šios plytos buvo gautos, charakterį ir 
istoriją. Kadangi dėl prarasto tvirtumo jau naudotas plytas 
pakartotinai naudoti nepatariama, projektui „Išteklių eilės“ 
plytos buvo supjaustytos į modulius, vėliau apdorotos, su-
teikiant joms papildomų tvirtumo charakteristikų, ir sudėtos 
taip, kad būtų sukurtas naujas fasadas. Ši technika statybos 
etape sumažino bendrą pastato CO2 emisiją, suteikdama 
jam papildomų tvarumo įvertinimo taškų. Projekto autoriai 
išsakė viltį, kad su laiku ardant nebenaudojamus pastatus 
griovimo įranga bus pakeista mašinomis, kurios gali pastatų 
dalis iškirsti ir išrūšiuoti, o ne sunaikinti.
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SURINKO LĖKTUVŲ LIEKANAS

Pasitelkę šiek tiek kūrybiškumo, architektai, statybininkai ir 
namų savininkai randa novatoriškų būdų sukurti itin moder-
nius, futuristiškai atrodančius namus, pagamintus beveik 
vien tik iš perdirbtų medžiagų. „Aviators“ vila Dačeso gra-
fystėje, Niujorke (JAV) – puikus modernistinės konstrukcijos 
pavyzdys su daugybe perdirbtų medžiagų.

Aviatoriaus vila buvo suprojektuota ir pastatyta į pensi-
ją išėjusio lakūno. Daug metų praleidęs danguje, jis rado 
būdą neišsiskirti su juo ir būdamas pensijoje. Visoje pastato 
konstrukcijoje gausiai panaudotos nurašytų lėktuvų dalys. 
Dizaino požiūriu kampiniai namo langai ir suskaidyta struk-
tūra turėjo imituoti skraidymo lėktuvu fiziką. Vilos atvirumas, 
netradicinė, futuristinė geometrija ir jos atspindžiai čia pat 
įrengtame baseine bei mažame ežerėlyje suteikia sklendimo 
debesimis pojūtį. Minimalistinės stiklo fasado konstrukcijos, 
įrengtos aplink išgelbėtas lėktuvo dalis, rodo, kad perdirb-
ti namai tikrai gali būti itin modernaus dizaino. Iš skrydžių 
įkvėptos konstrukcijos žiūrovas lyg ir norėtų tikėtis lygesnio 
silueto, tačiau architektai sąmoningai suteikė jai „posūkių ir 
sukimo momentų“, kad imituotų lėktuvo judėjimą oro sro-
vėmis.

Įtraukiant perdirbtas ir pakartotinai 
panaudojamas medžiagas į namus, 
kuriuose gyvename, prireikia šiek tiek 
daugiau apmąstymų ir fantazijos, nei 
standartiniam klasikiniam tiesinės 
ekonomikos gaminiui. Tačiau iš tikrųjų 
mūsų pramonė ir vartojimo įpročiai 
gali pasiūlyti beveik neribotą naudotų 
daiktų, kurie galėtų būti įtraukti į 
mūsų namų statybą ar atnaujinimą, 
pasirinkimą. Vienintelė kliūtis tam – tai 
mūsų vaizduotė.
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STATYBINĖS ATLIEKOS PERDIRBAMOS IR 
NAUDOJAMOS PAKARTOTINAI

Vienas didžiausių atliekų srautų Europos 
Sąjungos šalyse – statybos ir griovimo 
atliekos. Žiedinė ekonomika skatina šių 
atliekų perdirbimą ir tinkamų antrinių žaliavų 
pakartotinį panaudojimą.

Licencijuota atliekų tvarkymo įmonė UAB 
„Vaidva“ priima, surenka, išveža ir perdirba 
statybų bei griovimo metu susidarančias 
mišrias statybines atliekas ir statybinį laužą, 
išduoda pažymas apie atliekų priėmimą. 

UAB „Vaidva“ įsteigta 2005 metais. Pagrindinė 
jos veikla – pramoninių statinių griovimas, 
statybinių atliekų priėmimas ir perdirbimas, 
įvairių frakcijų skaldos ir atsijų, pagamintų 
perdirbus statybines atliekas, pardavimas, 
įrenginių, automobilinio transporto ir specialios 
technikos nuoma. Įmonėje dirba 130 įvairių 
specialybių kvalifikuotų darbuotojų, kuriems 
vadovauja atestuoti darbų vadovai. Darbai 
atliekami Lietuvoje ir Latvijoje.

Bendrovė atitinka visus aplinkosaugos 
reikalavimus, jai suteiktas ypatingų statinių 
griovimo atestatas (Nr.4333), taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 
leidimas (Nr. 49). „Vaidva“ yra įregistruota 
Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių 
įmonių registre (ATVR kodas 432100). Įmonei 
suteikta Pavojingų atliekų tvarkymo licencija.

„Vaidva“ per metus savo aikštelėse priima ir 
perdirba apie 150 tūkst. tonų nepavojingų 
statybinių atliekų. Bendrovėje įdiegta 
elektroninė atliekų priėmimo apskaita. 
Atliekos iš įmonių priimamos tik sudarius 
sutartį ir suformavus lydraščius. 

Bendrovė turi įvairios modernios statybinės 
technikos ir įrangos, skirtos statiniams 
griauti, statybinėms atliekoms perdirbti, 
tai – ekskavatoriai su hidraulinėmis betono 
trupinimo žirklėmis, nauja skaldos rūšiavimo 
linija bei trupinimo agregatai, kuriuos 

naudojant pagaminama įvairių frakcijų 
betono, plytų bei plytų ir betono skalda. 
Statybinį laužą perdirbus į skaldą, suteikiami 
produkto sertifikatai.

„Vaidva“ turi keturias griovimo ir statybinių 
atliekų perdirbimo bei skaldos realizavimo 
aikšteles Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
Akmenėje. Taip pat planuojama įrengti tokią 
aikštelę Panevėžyje, buvusios „Ekrano“ 
gamyklos teritorijoje. Gamybiniai įrenginiai 
atitiks visus reikalavimus dėl triukšmo ir 
dulkėtumo. Triukšmo sklaida yra apskaičiuota 
programine įranga, kurios veikimas pagrįstas 
ES patvirtinta direktyva. Bendrovė tikisi, kad 
Panevėžio miesto savivaldybės administracija 
sutiks dėl nepavojingų statybinių atliekų 
priėmimo ir perdirbimo aikštelės steigimo, 
o tai padės miestui įgyvendinti žiedinės 
ekonomikos principus, nes šiuo metu  
Panevėžyje ir aplink miestą nėra nė vienos 
statybinių atliekų perdirbimo aikštelės.

Atliekų priėmimas Pardavimas Statybinio laužo
priėmimo aikštelės: 

Betonas
Gelžbetonis
Plytos
Čerpės ir keramika
Metalas
Mišrios statybinės atliekos

Betono skalda
Plytų skalda
Plytų ir betono skalda
Betono arba plytų atsijos

Lebelių g. 10C, Akmenės III 
kaimas, Akmenės r.; 
+370 66376195

R. Kalantos g. 49, Kaunas;
+370 618 88 215

Glaudėnų k., Šalteikių g. 40, 
Klaipėdos r. sav.; 
+370 663 77 590

Kuro g. 21, Vilnius; 
+370 646 08 473
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Santariškėse sparčiai kyla trys nauji Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santaros klinikų Vaikų ligoninės korpusai. 
Įgyvendinant valstybei itin svarbų Vaiko raidos centro ir dviejų pediatrijos korpusų (P1 ir P2) statybos projektą, užbaigtas 
pirmasis iš dviejų statybos etapų: rangovas „Veikmės statyba“ baigė statyti Vaiko raidos centro (VRC) korpusą ir pirmąjį 
pediatrijos korpusą, kuriame veiks ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyrius, poliklinika ir labolatorijos. Čia bus 
pagrindinis įėjimas į visus Vaikų ligoninės korpusus. 
Vaikų ligoninės plėtra finansuojama Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės lėšomis – iš Valstybės investicijų programos bei 
Turto banko lėšų. VRC yra integruotas į VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninę. Dabar jis įsikurs viename iš naujų korpusų. 

VAIKO RAIDOS CENTRAS: 
SPALVOMIS IŠMARGINTOS LIGONINĖS 
ERDVĖSE ŽAIS SPALVOTI SAULĖS ZUIKUČIAI
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Nuotr.: Laimonas Ciūnys

OBJEKTAS: Vaiko raidos centras

PASKIRTIS: gydymo įstaiga

STATYTOJAS: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 
klinikos

ARCHITEKTAI: projekto vadovas Vytautas Lukoševičius, 
architektai Vytenis Rugala, Artūras Asauskas

RANGOVAS: UAB „Veikmės statyba“

BENDRAS KOMPLEKSO PLOTAS: 11 700 m2

BENDRAS INVESTICIJŲ DYDIS:  28 mln. eurų 

i
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PAGRINDINIS SIEKIS – VAIKŲ SAUGUMAS

Kaip žurnalui STRUCTUM sakė VUL Santaros klinikų Vaiko 
raidos centro vadovė doc. dr. Jovita Petrulytė, tai pirmasis 
Lietuvoje projektas, kai viename pastate bus integruotos 
specializuotos paslaugos vaikams su raidos ir psichikos su-
trikimais ir jų šeimoms nuo kūdikystės iki paauglystės. VRC 
yra išskirtinis dėl didelio paslaugų spektro ir jų apimties. Jam 
pradėjus dirbti naujose patalpose, vienu metu kompleksi-
nę pagalbą galės gauti iki 120 pacientų ir jų šeimos narių. 
Pagerės paslaugų prieinamumas ir kokybė sudėtingiausių 
sveikatos būklių pacientams iš visos Lietuvos. Taip pat bus 
sudarytos geresnės sąlygos įvairių sveikatos priežiūros spe-
cialistų studijoms, praktikai, kvalifikacijai tobulinti.

Pasak VRC vadovės doc. dr. J. Petrulytės, nuo pat centro 
įkūrimo 1990 m. formuojama šiuolaikiška pagalbos sistema 
vaikams su raidos, psichikos ir elgesio sutrikimais, rengiami 
specialistai, plėtojamos vaikų ir paauglių psichiatrijos bei 
socialinės pediatrijos klinikinių ir mokslo sritys. Nuo įkūrimo 
centras veikė laikinose, iš dalies pritaikytose patalpose Va-
lakampiuose, vėliau Žvėryne. 2013 m. įgriuvus pagrindinio 
pastato stogui Vytauto g. Vilniuje, vienas centro padalinys 
buvo perkeltas į Vaikų ligoninę Santariškėse. 2014 m. Vaiko 
raidos centro infrastruktūrai atnaujinti skirtas finansavimas iš 
ES struktūrinių fondų, 2017 m. gegužę projektas pradėtas 
įgyvendinti šalia kitų VšĮ VUL Santaros klinikų korpusų. Jau 
nuo 2007 m. planuota naujo Vaikų ligoninės korpuso sta-
tyba Santariškėse. 

Projekto autoriams ir rangovams kelti reikalavimai sukurti 
atskiras saugias erdves įvairaus amžiaus vaikams ir paau-
gliams tiek patalpose, tiek teritorijoje. Svarbu buvo numaty-
ti pakankamai erdvių vaikų užimtumui, mokymuisi, fiziniam 

„Vaikų emocinei būklei didelės 
įtakos turi tinkami patalpų 

spalvingumo, žaismingi 
architektūros ir dizaino 

elementai.“, -
VUL Santaros klinikų Vaiko raidos centro 

vadovė doc. dr. Jovita Petrulytė

aktyvumui. Specifiniai reikalavimai kelti ir patalpų sienoms, langams, durims, as-
mens higienos patalpoms. Kaip sakė VRC vadovė, vaikų raidos ir psichikos sutriki-
mams gydyti reikalinga gera informacinių technologijų prieiga, vaizdo stebėjimo 
įranga, todėl turėjo būti įdiegtos efektyvios technologijos. O vaikų emocinei būklei 
didelės įtakos turi tinkami patalpų spalvingumo, žaismingi architektūros ir dizaino 
elementai.
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STATYTI SVARBŲ OBJEKTĄ PATIKĖTA PROFESIONALAMS

VUL Santaros klinikos pirmąją po Nepriklausomybės 
atkūrimo naują ligoninę, skirtą teikti šiuolaikinę medicinos 
pagalbą vaikams, patikėjo suprojektuoti ir pastatyti 
patyrusiai projektų valdymo ir rangos bendrovei „Veikmės 
statyba“. Prieš trejus metus šalia Vaikų ligoninės Santariškėse 
buvo pradėtas statyti naujasis Vaiko raidos centras ir du 
pediatrijos paslaugų korpusai su sertifikuotų laboratorijų, 
palatų, procedūrų patalpomis. Juos užbaigusi „Veikmės 
statyba“ šiuo metu jau vykdo ir trečiojo jai patikėto 9,8 tūkst. 
kv. metrų ploto pediatrijos korpuso pilnos apimties rangos 
darbus. Šiai bendrovei VUL Santaros klinikų patikėto viso 
projekto vertė –  28 mln. eurų.

Pastato projektuotojos ir statybų rangovės UAB „Veikmės 
statyba“ direktorius Mantas Bagdonavičius sako, kad naujieji 
Vaiko raidos centro ir dviejų pediatrijos paslaugų korpusai 
statyti taip, jog atitiktų tarptautinio pastatų standarto 
sertifikato BREEAM (angl. Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) ekologijos bei tvarumo 
reikalavimus, o visas statybų procesas buvo organizuojamas 
laikantis BREEAM nuostatų: naudotos kokybiškos 
medžiagos, taikyti pažangūs sprendimai, darantys kuo 
mažesnį poveikį aplinkai. Ant pastato stogo sumontuotos 
saulės baterijos gamins energiją VRC pastato poreikiams. 
Integruota saulės kontrolės sistema, kuri saugos patalpas 
nuo perkaitimo.

Esminiai užsakovo reikalavimai bei pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas patikimoms inžinerinėms sistemoms. 
„Veikmės statyba“ visame komplekse suprojektavo ir 
įdiegė ne tik specializuotą inžinerinę ir medicininę įrangą, 
inžinerinius tinklus, bet ir specializuotas ventiliacijos 
sistemas, užtikrinančias funkcionalumą, tvarumą ir 
nepriekaištingą higieną. Rangovo bendrovė komplekse 
pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje įrengė tokio tipo 
aukščiausio lygio antibakterinius ventiliacijos agregatus su 
priešpriešinių srautų rekuperacija. 

Statinio konstrukciniai sprendimai buvo formuojami 
atsižvelgiant į mikroklimato palaikymo sistemas, įgyvendinti 
ypatingi reikalavimai patalpų sandarumui. 

Projektas sėkmingai įgyvendintas dar projektavimo 
metu kruopščiai planuojant darbus statybų aikštelėje ir 
proaktyviai valdant rizikas. Užtikrinant darbų saugą, taikant 
,,Veikmės statybos‘‘ projektų valdymo sistemą, sujungiančią 
ne tik projektų valdymo, planavimo, komunikacijos ir rizikų 
kontrolės įrankius, trijų lygių kokybės patikros sistemą buvo 
suvaldytos rizikos ir užtikrinta darbų kokybė. 

„Džiaugiamės galėję įgyvendinti projektą, kuris turėjo 
aukštus specifinius reikalavimus, ir didžiuojamės, jog 
profesionalumas ir ilgametė patirtis sukūrė šį išskirtinį 
objektą,“ - sako „Veikmės statyba“ direktorius  M. Bagdonavičius. 
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NE TIK FUNKCIONALUMAS, BET IR ESTETIKA

Architektai akcentuoja, kad svarbiausia užduotis projektuo-
jant gydymo įstaigos pastatą yra jo funkcionalumas. Projek-
to vadovas architektas Vytautas Lukoševičius pasakoja, kad 
komanda siekė vaikų gydymo įstaigos pastatui suteikti ne 
tik funkcionalumo, patogumo, bet ir vizualiai sukurti kuo 
jaukesnį, vaikų emocijas palankiai veikiantį įspūdį. Tam pa-
sitelkta spalva: įvairių švelnių spalvų juostomis išmargintas 
VRC fasadas išsiskiria iš aplinkinių pastatų. Spalvos parinktos 
atsižvelgiant į VRC pacientų poreikius.

Trijų aukštų VRC korpuso plotas – 5 240 m2. Didelio ploto 
pastate vengta formuoti ilgus nesibaigiančius koridorius su 
gausybe durų, todėl pasirinkta kompaktiškesnė pastato for-
ma – stačiakampis, kurio centre suformuotas vidinis kiemas. 
Koridoriai ir patalpos ratu sukasi aplinkui šią ašį. Koridoriuje 
prie kiekvieno posūkio sukurta žaidimų erdvė, kuri taip pat 
atlieka svarbią natūralaus apšvietimo funkciją, kad korido-
rius nebūtų aklinas: per kampinius pastato langus liejasi 
dienos šviesa. 

VRC pastate yra ne tik palatos ir gydytojų darbo kambariai, 
bet ir mokymo klasės, salė, žaidimų kambariai. Komplekso 
bendrosios erdvės suprojektuotos siekiant sukurti jaukumą.

Kadangi VRC gydomi vaikai su psichine negalia, čia reika-
lingos patalpos ir sunkiems ligoniams. Dalis palatų, skirtų 
pacientams stebėti, suprojektuotos ir įrengtos pagal speci-
alius reikalavimus: sustiprintos, atsparios smūgiams lubos ir 
sienos su paminkštintais kampais, apsaugančiais pacientus 
nuo susižalojimo. 

Kaip sakė architektas V. Lukoševičius, vizualiai specialiųjų 
patalpų apdaila nesiskiria nuo įprastinių tokio tipo patalpų. 
Gali atkreipti dėmesį tik tai, kad įrengtos durys su nedūž-
tančio stiklo langu, nėra matomų jungiklių, nėra išsikišusių 
interjero detalių, už kurių būtų galima užkliūti ir susižeisti. 
Pasak jo, architektūriniais sprendimais įgyvendinti visi speci-
alūs gydymo procesui reikalingi ir su gydymo įranga susiję 
užsakovo užduotyje iškelti reikalavimai.

Vaikai su specialiaisiais poreikiais galės saugiai pasivaikščioti 
lauke, neišeidami iš VRC erdvės: vidiniame kieme žaliuoja 
žolė, pasodinti įvairūs augalai, įrengti suoliukai. Ši vidinė er-
dvė skirta ramiam poilsiui. Prie pastato nuo gatvės pusės 
bus įrengta antra poilsio lauke erdvė – aktyvių žaidimų ir 
sporto erdvė.
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VRC pastate įdiegta saulės kontrolės sistema ir sumontuotos 
fasadinės žaliuzės. Architektai jas pasirinko tokių pat gyvų 
spalvų, kaip ir fasado juostas. Saulėtą dieną, automatiškai 
nusileidus spalvotoms žaliuzėms ir pro jas krintant saulei, 
patalpų sienos sušvinta įvairiomis spalvomis – baltas ligoni-
nės interjeras tampa gyvas ir spalvotas. Tad vaikus džiugins 
spalvoti saulės zuikučiai – vienoje patalpoje geltoni, kitose 
– rožiniai, žali arba mėlyni.  

PATIKIMOS ŽALIUZĖS SAUGOS IR NUO SAULĖS, 
IR NUO VĖJO 
Vienas svarbiausių šiame objekte energiją taupančių ir vi-
daus atmosferą kuriančių aspektų – fasado gaminiais sukurti 
komfortą VRC pastato patalpose – buvo patikėtas įmonei 
„Dextera“, kuri atstovauja vieną didžiausių pasaulyje saulės 
kontrolės produktų gamintojų Vokietijos koncerną „Wa-
rema“. Atsižvelgus į pastato paskirtį, Vaiko raidos centro 
pagrindinei apsaugai nuo saulės spindulių pasirinktos šio 
gamintojo fasado žaliuzės „Warema 80S“. Gamintojas su-
projektavo išskirtines išorinių žaliuzių juostas, optimaliai pri-
taikytas kasdieniam naudojimui ir užsakovo poreikiams.
Klasikinės žaliuzių „Warema 80S“ juostos yra ypač stabilios 
ir patvarios. Vėjui atsparios išorinės žaliuzės apsaugo pasta-
tą ir nuo vėjo, ir nuo kaitrios saulės. Daugiausia saulės šilu-
mos į pastatą patenka pro langus, o išorinės žaliuzės saugo 
pastatus nuo saulės spindulių bei sumažina vėsinimo kaštus 
karštuoju metų laiku. Fasado žaliuzių dėka galima sumažinti 
patalpų temperatūrą ir tuo pat metu neužblokuoti dienos 
šviesos srauto. Išmani koncepcija leidžia mėgautis natūralia 
dienos šviesa, išlaikant optimalų patalpų klimatą.
„Warema“ išorinės žaliuzės atitinka visus energijos vartojimo 
efektyvumo ir modernaus dizaino reikalavimus. 
Renkantis išorines žaliuzes, viena labiausiai architektų pa-
geidaujamų jų savybių yra lankstumas – „Warema“  žaliuzes 
lengva integruoti į beveik bet kokį fasadą. Pakildamos jos 
pasislepia po fasadu į specialiai tam suformuotą nišą. Unika-
laus dizaino juostos leidžia sumažinti nišos aukštį, reikalingą 
žaliuzėms montuoti.  
Taip pat svarbu šio produkto universalumas ir pritaikymas 
bet kokios paskirties objekte, estetika bei patrauklumas – ga-
mintojo siūlomas spalvų pasirinkimas ir juostų formų įvairovė 
suteikia visišką kūrybinę laisvę. VRC išorinių fasado žaliuzių 
spalva priderinta prie fasado spalvų, taip suteikiant pastatui 
išskirtinumo. Projektui UAB „Dextera“ pateikė 5 RAL spalvų 
žaliuzes, iš j jų 4 spalvos buvo individualiai gaminamos pa-
gal specialų užsakymą. 

VRC pastato žaliuzės išsiskiria ne tik vientisu dizainu, bet ir sklandžiu bei patogiu 
valdymu. Automatizuota sistema „Somfy KNX“ integruota į pastato valdymo siste-
mą, todėl žaliuzės automatiškai reaguoja ir nusileidžia esant kaitriai saulei, o esant 
šešėliui ar prastam orui, jos pakyla į viršų į suformuotą nišą po fasadu.
Modernios ir estetiškos žaliuzės užtikrina maksimalų langų uždengimą ir leidžia 
jaustis komfortiškai. „Dextera“ projektų skyrius džiaugiasi  ne tik estetiniu rezultatu 
- VRC patalpos bus apsaugotos nuo perkaitimo, o vaikai būdami ligoninėje turės 
galimybę mėgautis dienos šviesa ir bus užtikrintas jų privatumas be jokių išlygų.
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Vaikams su negalia, daug laiko praleidžiantiems gydymo 
įstaigoje, būtina sukurti tinkamą aplinką. Naujame VRC pas-
tate suprojektuoti ir įdiegti modernūs inžineriniai sprendi-
mai, kurie užtikrina optimalų šildymą, vėdinimą, drėkinimą, 
vėsinimą ir kuria gerą mikroklimatą. 

HIGIENIŠKA, GALINGA IR SAUGI ĮRANGA TYLIAI RŪPINSIS 
GAIVIU ORU 

Vaiko raidos centrui įmonė „NIT“ tiekė modernias, energiš-
kai efektyvias „Euroclima“ (Austrija) higienines vėdinimo sis-
temas „ZHK 2000S“, adaptuotas pagal užsakovo poreikius, 
profesionalius „Condair“ (Šveicarija) garinius drėkintuvus 
„RS“, gamintojo „Aermec“ (Italija) didelio efektyvumo rever-
sinį oru aušinamą šilumos siurblį „NRB“, taip pat „Casals“ 
(Ispanija) bei „Blauberg“ (Vokietija) stoginius ir kanalinius 
ventiliatorius. 

Oro tiekimo ir šalinimo įrenginiai „ZHK 2000S“ – vieni universaliausių produktų rin-
koje, nes juos galima adaptuoti pagal užsakovo poreikius, pasirenkant įvairiausius 
komponentus, priedus, antikorozinę apsaugą ir kt. Šiuo atveju buvo pasirinkta hi-
gieninė kamerų versija su atskirų srautų rekuperatoriais, kuriuose oro srautai visiškai 
nesusimaišo, taip užtikrinant švaresnį orą. Padengti antibakterine danga kameros 
komponentai – lengvai nuimami ir išvalomi. Atitinka aukštus standartus DIN 1946-
4/VDI6022/SWKI/ÖNOR. Dėl išskirtinio universalumo ir patikimumo „ZHK“ oro vė-
dinimo sistema geriausiai tinka ligoninėms, laboratorijoms ir tyrimų centrams, taip 
pat įvairioms pramonės įmonėms, kuriose dėl taikomų specialių reikalavimų negali 
būti naudojamos įprastos komercinės vėdinimo sistemos.

Dvigubo kontūro šilumos siurblys „NRB“ veikia efektyviai, nes du atskiri šaldymo 
kontūrai užtikrina puikų našumą net ir esant dalinei apkrovai ir leidžia naudoti įren-
ginį net tada, kai vienas kompresorių taisomas ar keičiamas, tokiu būdu užtikrinant 
VRC patalpose komfortišką mikroklimatą kiekvieną akimirką. Labai svarbu ir tai, kad 
ši mašina veikia itin tyliai. Tai užtikrina statiškai ir dinamiškai subalansuoti ašiniai 
ventiliatoriai, didelio efektyvumo spiraliniai kompresoriai, plokštelinis šilumokaitis, 
antivibraciniai (triukšmą sugeriantys) padai. Šilumos siurblys turi sertifikatus CE, EU-
ROVENT ir atitinka ARI 550/590 standartus bei testavimo, saugumo reikalavimus. 
Dėl šių pranašumų reversiniai šilumos siurbliai oras–vanduo „NRB“ gali būti nau-
dojami gyvenamuosiuose, komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose efektyviai 
patalpoms šildyti ir vėsinti, taip pat karštam vandeniui ruošti. 

VRC pastate integruoti gariniai oro drėkintuvai „RS“ tiksliai reguliuoja drėgmę, 
nenaudodami vienkartinių plastikinių virimo cilindrų ir palaikydami tinkamą oro 
drėgmės lygį, o tai labai svarbu žmonių sveikatai. Atspari kaitinimo sistema veikia 
nepriklausomai nuo drėkinimo vandens laidumo. Dėl šios priežasties šie teniniai 
drėkintuvai „RS“ tinkami naudoti tiek su demineralizuotu, tiek su geriamuoju vande-
niu. Elektroninė valdymo sistema leidžia nuolat keisti garo galią nuo 0 iki 100 %, tai 
suteikia galimybę tiksliai valdyti garų tiekimo greitį, o patentuota nuosėdų valdymo 
sistema užtikrina trumpesnį garo drėkintuvų „RS“ techninės priežiūros laiką ir ilgą 
įrangos eksploatavimo laikotarpį. VRC integruoti profesionalūs drėkintuvai „RS“ yra 
gamintojo dešimtmečių patirties rezultatas, apibūdinantis šiuolaikinės garų drėkini-
mo technologijos modernumą.
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SAUGIOS IR GARSĄ SUGERIANČIOS PERTVAROS 

Vaiko raidos centro projekte specifiniai reikalavimai kelti pa-
talpų sienoms, dalis palatų suprojektuotos pagal specialius 
reikalavimus: įrengtos sustiprintos, atsparios smūgiams lu-
bos ir sienos. 

Pertvaroms VRC patalpose įrengti rangovas naudojo „Si-
niat“ sertifikuotų gipskartonio sistemų gamintojo plokštes 
„Nida“, kurios, pasak architektų, atitinka pačias griežčiau-
sias gipskartonio sisteminių sprendinių statybų normas bei 
poreikius ir kokybe nenusileidžia patikimiausių gamintojų 
produkcijai, todėl ir naudotos visose VRC patalpose. Ran-
govas jas pasirinko dėl gero kokybės ir kainos santykio, be 
to, pranašumo suteikė itin svarbus šiuo metu statybvietėse 
laiku atliekamas medžiagų tiekimas. 

„Siniat“ gamina sertifikuotas gipskartonio sistemas, kurias 
sudaro visas rinkinys „Siniat“ gaminių: įvairios korozijos kla-
sės metalo profiliai (karkasas), glaistai, sujungimo elementai 
ir aksesuarai, platus gipskartonio plokščių asortimentas.

„Siniat“ sertifikuotų gipskartonio sistemų su įvairios konfigū-
racijos plokštėmis asortimentas yra labai įvairus ir gali būti 
pasirinktas pagal patalpų paskirtį: gipskartonio plokštės 
skirtos pertvaroms, luboms, sienų dangai įrengti paprasto-
se ir drėgnose patalpose, yra gaminių, skirtų labai aukšto 
priešgaisrinio atsparumo lygio pertvaroms. Gamintojo gar-
są sugeriančios gipskartonio plokštės „Nida“ tinka naudoti 
ypač didelio paviršiaus patalpose ir esant aukštiems akusti-
nio komforto reikalavimams. Be to, „Siniat“ siūlo specialias 
gipso plokštes, kurios sukurtos naudoti sudėtingoje aplin-
koje ir yra atsparios smūgiams. VRC patalpose pritaikytos 
„Siniat“ sistemų plokštės „Tyli“ (tipas DFH1IR) užtikrino ne 
tik EI120 ir Rw = 63 dB reikalavimus, bet ir visas anksčiau 
minėtas savybes. Visos plokštės sertifikuotos. Šie produktai 
mėgstami ir plačiai naudojami smulkių statytojų, architektų 
bei didelių statybos įmonių projektuose visoje šalyje. 
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Vaiko raidos centro asmens higienos patalpose sumontuoti 
Skandinavijos vandens maišytuvų rinkos lyderio „Oras“ spe-
cialūs praustuvų ir dušų maišytuvai, tausojantys vandenį ir 
energiją bei atitinkantys sertifikato BREEAM (angl. Building 
Research Establishment Environmental Assessment Me-
thod) ekologijos ir tvarumo reikalavimus.

PRITAIKYTA VAIKŲ KOMFORTUI
Vaiko raidos centre asmens higienos patalpos suprojek-
tuotos ir įrengtos itin rūpestingai, įgyvendinant specifinius 
užsakovo reikalavimus. Vaikai turi ypatingų poreikių vonios 
kambariuose, o užtikrinti naudojimosi komfortą padeda 
jiems pritaikyta vonios kambario įranga. 
Vaiko raidos centro patalpose buvo sumontuoti gamintojo 
„Geberit group“ WC puodai, pisuarai ir praustuvai bei WC 
įranga neįgaliesiems. Vaikams tinkamo dydžio WC puodai 
ir įranga palengvina apsilankymą šiose patalpoje ir ugdo hi-
gienos įpročius. Švelniai suapvalinti praustuvai saugo vaikus 
nuo susižalojimų, o puodų sėdynės ir dangčiai pritaikomi 
bet kokio amžiaus vaikams. Inovatyvūs „Geberit“ gaminiai 
užtikrina vandens ir energijos taupymą. 
Vaikų ligoninės naujuose korpusuose pasirinktos ir sėkmin-
gai įgyvendintos „Geberit“ inžinerinės sistemos. Pastato 
stogo lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui pasirinkta  
Geberit Pluvia“, o pastato buitinėms nuotekoms panaudota 
akustikškai ir hidrauliškai optimizuota „Geberit“ Silent PP“ 
sistema.
„Geberit Pluvia“ – vakuuminė lietaus nuotekų sistema – 
efektyviai surenka ir patikimai pašalina vandenį nuo stogo, 
net esant itin smarkioms liūtims. Palyginti su savitakine pas-
tato lietaus nuotekų sistema, sifoninei sistemai reikia žymiai 
mažiau vamzdynų ir ji užima mažiau vietos. Pasirinkus siste-
mą „Geberit Pluvia“, sutaupoma laisvos erdvės ir tai suteikia 
daugiau laisvės projektuojant konstrukcijas. Sistema ekono-
miškai montuojama ir eksploatuojama. Naudojamos pažan-
gios detalės, puikiai tarpusavyje suderinti komponentai ir 
aukštos kokybės medžiagos užtikrina jos patvarumą, saugą 
ir sklandų veikimą nuo stogo iki išvado.
Vamzdynų sistema „Geberit Silent PP“ užtikrina efektyvų ša-
linamų nuotekų keliamo triukšmo slopinimą. Šiam tikslui pa-
naudota mineralais sustiprinta trisluoksnė medžiagos kons-
trukcija ir optimizuotų hidraulinių charakteristikų jungtys.

Gydymo įstaigų pastatuose veikiančiais liftais naudojasi ne 
tik personalas ir lankytojai, bet jų dydis turi būti tinkamas ir 
transportuoti ligonius lovose. Būtent tam pritaikyti trys iš še-
šių Vaikų raidos centro komplekse sumontuotų „Schindler“ 
keleivinių liftų, naudojančių diržinės pavaros technologiją, 
kuri sumažina vibracijas ir elektros sąnaudas bei tausoja 
aplinką. Taip pat komplekse sumontuotas vienas mažas kro-
vininis liftas.

Kiekvienas visuomeninės paskirties, tuo labiau – gydymo įstaigos, statinys yra ypatingai svarbus valstybei. Profesiona-
liai ir kokybiškai suprojektuotas ir įgyvendintas modernių Vaiko raidos centro ir pediatrijos paslaugų korpusų statybos 
projektas suteiks VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninei naujų galimybių, kompleksinė pagalba sudėtingiausių sveikatos 
būklių pacientams iš visos Lietuvos bus teikiama po vienu stogu, pasitelkiant visas šiuolaikines medicinos ir mokslo ži-
nias bei priemones.

Projekte dalyvavo UAB „Mida LT“, priklausanti kompanijai 
TECHNONICOL, kuri gamina aukščiausios kokybės hidroizo-
liacines bei termoizoliacines medžiagas ir gali pasiūlyti įvai-
rių sisteminių sprendimų; pastato stogui įrengti buvo pa-
naudotos kokybiškos medžiagos ir modernūs sprendimai, 
padedantys efektyviai mažinti energijos sąnaudas.
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Daili terasa, gražus sodas, originali prievaža – 
„ C e r r a d “  2 . 0  p l y t e l i ų  k o l e k c i j o s
Daili terasa, gražus sodas ir originali prievaža – kiekvienų namų vizitinė kortelė. Šių daug dėmesio reikalaujančių erdvių pobūdis reikalauja ir 
atitinkamų savybių medžiagų, pasižyminčių nepriekaištinga estetika ir puikiais techniniais parametrais. Tikėdamiesi nudžiuginti svajojančius 
apie darnią ir kartu ilgalaikę pastato aplinkos kompoziciją, pristatome naujas 20 mm storio plytelių kolekcijas. 
2.0 kolekcijoms būdingos savybės – atsparumas didelėms apkrovoms, itin mažas drėgmės įgeriamumas ir aukšta apsaugos nuo slydimo kla-
sė. Dėl tokių charakteristikų plytelės puikiai tinka terasoms, dailiems sodo takeliams, pavėsinėms ar įvažiavimams į garažus. Jas galima kloti 
tiesiai ant grunto – žolės, žvyro, smėlio arba ant specialių atramų, o tai atveria projektuotojams beveik neribotas komponavimo galimybes. 

Įvairus ir platus 2.0 plytelių asortimentas patenkins aukščiausius klientų reikalavimus. 
Dėl puikių techninių parametrų šios plytelės idealiai tinka ir viešosioms erdvėms.  
Besikeičiančios tendencijos lėmė, jog sodas, kiemo takeliai ir terasos tapo neatsiejama 
pastato projekto dalimi, o jų išvaizda turi nemenkos reikšmės tam, kaip bus suvokiama 
bendra visuma. Su 2.0 linijos plytelėmis darnios ir harmoningos kompozicijos kūrimas 
tampa tikru malonumu.

CRAFTER 120 x 60 
„Crafter“ kolekcijos plytelės buvo kuria-
mos galvojant apie tuos, kurie vertina 
nepriekaištingą estetiką bei reikalauja 
geriausių techninių parametrų. Natūra-
lių spalvų paletė, nuo tamsiosios Nero 
iki šviesiausiųjų Silver ir Gris, suteikia 
daugybę derinimo galimybių.

Susipažinkite su kitomis 2.0 
kolekcijomis – CLIFF, STRATIC, 
MONTEGO, LUKKA, ARRAGOS 
adresu:  w w w . c e r r a d . c o m

RAGAYA 
Kaip alternatyva pilkų atspalvių plyte-
lėms siūloma kolekcija „Ragaya“, kurio-
je medžio šiluma ir elegancija dera su 
akmens masės tvirtumu ir funkcionalu-
mu. Medienos raštas niekada nesensta 
ir tinka daugeliui stilių, todėl galime būti 
tikri, kad tokio dizaino sodo ir terasos iš-
vaizda nepraras aktualumo ilgus metus.

VERNESS 
Akmenį imituojančios „Verness“ kolekci-
jos akmens masės plytelės – tai ne tik vi-
zualinė, bet ir funkcinė vertė, nes šiems 

ARRAGOS 
Puikiai natūralų akmenį imituojančios 
„Arragos“ kolekcijos plytelės yra patva-
riausias ir praktiškiausias sprendimas, 
kuris pasiteisins jūsų sode tiek vasarą, 
tiek žiemą. Gražus plytelių paviršiaus 
raštas pabrėžia natūralumą ir suteikia 
harmonijos šiuolaikiškam pastato aplin-
kos dizainui. 

gaminiams nebūtinas impregnavimas, 
jie lengvai įrengiami ir yra maksimaliai 
atsparūs orų kaprizams. Trys natūra-
lūs plytelių atspalviai sklandžiai įsilieja į 
kraštovaizdį, tapdami neutraliu pagrin-
du bet kokiems dizaino sprendimams.

A
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Akmenės rajonas sparčiai atgyja. Prie to smarkiai prisidėjo „VMG Grupė“, Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) 
atidariusi vieną didžiausių Europoje medienos drožlių plokštės (MDP) gamyklų ir sukūrusi net 140 naujų darbo vietų. Be 
šios veikiančios vienos moderniausių „VMG Grupės“ MDP gamyklų, į kurią investuota 146 mln. eurų, toje pačioje teritorijoje 
statoma ir dar viena korpusinių baldų gamykla. Planuojama, kad, užbaigus visus projektus, „VMG Grupės“ gamyklose 
Akmenėje bus sukurta apie 1000 darbo vietų.

AKMENĖ ATGYJA: KYLA VIENA 
DIDŽIAUSIŲ EUROPOJE VMG GRUPĖS 
KORPUSINIŲ BALDŲ GAMYKLA
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OBJEKTAS: VMG korpusinių baldų gamykla

TIKSLUS ADRESAS: Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios 
Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav.

VYSTYTOJAI: UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“

GENERALINIS RANGOVAS: UAB „Kalvasta“

ARCHITEKTAI: UAB „Bendrieji statybų projektai“

BENDRAS PASTATO PLOTAS: 55 442,34 m2

ENERGINĖ KLASĖ: A+

STATYBOS PRADŽIA: 2020 m. 

STATYBOS PABAIGA: 2021 m. gruodis

i

Nuotr.:„VMG Group“ ir UAB „Kalvasta“
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VMG atstovė ryšiams su visuomene Gerda Šešplaukytė pa-
sakojo, kad įmonės pasirinkimą įsikurti Akmenės LEZ lėmė 
keletas veiksnių.
„Visų pirma – itin profesionalus ir operatyvus Akmenės rajo-
no savivaldybės bei LEZ atstovų darbas – jautėsi, kad esame 
vertinami, o investicijos laukiamos šiame krašte. Mūsų porei-
kiai dėl Akmenės LEZ reikalingos infrastruktūros – elektros, 
dujų, kelių ar geležinkelio – buvo išklausyti, o ir visas bendra-
darbiavimas su savivaldybe vyko lyg lygiaverčių partnerių.
Akmenės LEZ ir toliau gerina sąlygas investuotojams – arti-
miausiu metu planuojama įrengti papildomas geležinkelio 
atšakas, papildomą įvažiavimą į Akmenės LEZ, automobilių 
statymo aikštelę, teritorijos apšvietimo ir drenažo tinklus, ap-
sauginę signalizaciją, atstatyti melioracijos tinklus ir nutiesti 
dviračių taką nuo miesto pusės“, – privalumus vardijo paš-
nekovė.
Gamyklos pastato, kuris užims daugiau nei 5 ha teritoriją, 
statyba patikėta UAB „Kalvasta“. Ši įmonė statė ir mūsų ap-
tariamą MDP gamyklą.
Nors naujasis projektas – didžiulis, UAB „Kalvasta“ jį įgyven-
dinti pavyko sklandžiai.
„Kadangi turėjome patirties statant medienos drožlių plokš-
čių gamyklą, didelių iššūkių nepatyrėme“, – pasidžiaugė 
UAB „Kalvasta“ projektų vadovas Simonas Kareiva.
Anot pašnekovo, sudėtinga buvo tik pandemijos metu or-
ganizuoti medžiagų tiekimą, logistiką. O medžiagų prireikė 
tikrai nemažai. Štai kolonos ir rėmsės sudaro 990 m3, išorinės 
pastato sienos, padengtos daugiasluoksnėmis („sumuštinio“ 
tipo) plokštėmis su šilumos izoliacijos užpildu bus 7 400 m3, 
surenkamos iš gelžbetonio kiaurymėtų plokščių perdangos 
– 3 700 m3. Plieninės gamyklos konstrukcijos – santvaros, 
posantvarės, ryšiai, stoglangių rėmai – bus 1 500 tonų, den-
giniui panaudoti laikantieji profiliuoti skardos lakštai – 54 
tūkst. m2, grindų konstrukcija, t. y. monolitinė gelžbetoninė 
plokštė ant sutankinto pagrindo, bus net 52 tūkst. m2.

SIEKĖ VIZUALIAI SUMAŽINTI PASTATO TŪRĮ
Naujosios gamyklos pastate gamybinėms patalpoms bus 
skirta 35 tūkst. m2, sandėliavimo – per 15 tūkst. m2. Likusio-
je dalyje bus techninės, biuro ir maitinimo patalpos.
Naujoji gamykla bus prijungta prie MDP gamyklos pastato 
šiaurinio fasado. Iš jo per paruoštos produkcijos sandėlį bus 
perduodama žaliava baldams gaminti. Sklype įrengtos sto-
geliu dengtos zonos šoninei krovai ir įgilinta galinės krovos 
rampa su krovos rankovėmis.
Kaip aiškino pastatą projektavusios UAB „Bendrieji statybų 
projektai“ projekto vadovas Ramūnas Grubinskas, gamybinė 
gamyklos dalis bus vienaukštė, administracinė ir buitinė – 
dviejų aukštų. Ši antrame aukšte funkciškai apjungta su MDP 
pastato patalpomis. Gamybos dalyje įrengtas atskiras admi-
nistracinių patalpų blokas, antresolėje – techninės patalpos.
Architektams buvo svarbu suvaldyti didžiulį pastato tūrį, kad 
jis atrodytų tvarkingai ir solidžiai.
„Mastelis smulkintas ir ilgos plokštumos „trumpintos“, įve-
dant tamsių ir šviesesnių atspalvių medžiagų žaismą. Nau-
dotos pilka, sidabrinė, tamsiai pilka ir juoda spalvos padeda 
prisitaikyti prie aplinkos, vizualiai mažina pastato tūrį“, – pa-
sakojo R. Grubinskas.
Fasado apdailai UAB „Kalvasta“ naudojo horizontaliai mon-
tuojamas daugiasluoksnes metalines plokštes su poliuretano 
užpildu.
Gamybos pastatas su greta esančio MDP pastato fasadu 
aprėmins paradinę teritorijos zoną. Pagrindinis gamyklos 
fasadas bus išdėstytas greta pirmame etape įrengto repre-
zentacinio kiemo. Šiame fasade bus įrengtos juodo stiklo vi-
trinos ir dekoratyvi siena stela, dengta skardos lamelėmis su 
spalvotu įmonės logotipu.
Pastato išorės langus, vitrinas ir stiklo duris gamino bei 
sumontavo tai pačiai įmonių grupei priklausanti UAB „DW 
systems“.



7 5

S TAT Y B A

GALVOJO APIE DARBUOTOJŲ PATOGUMĄ
Gamyklos darbuotojams suprojektuota 160 vietų valgymo 
patalpa, apjungta su MDP pastato valgyklos sale, taip ją 
išplečiant. Erdvioje virtuvėje numatytas viso ciklo maisto ga-
mybos blokas.
Taip pat darbuotojams suprojektuotos drabužinės su maž-
daug 600 spintelių. Palikta ir galimybė jas praplėsti, pri-
dedant dar maždaug 300 spintelių, jei ateityje kolektyvas 
plėstųsi.
Administraciniame pastate darbo vietos išdėstytos kabine-
tiniu principu. Visos darbui skirtos administracinės patalpos 
ir darbininkams suprojektuotos erdvios poilsio patalpos ap-
šviestos natūralia šviesa.
Anot UAB „Kalvasta“ atstovų, korpusinių baldų gamyklos 
interjeras bus toks pat, kaip jau anksčiau pastatytos MDP 
gamyklos vidus, nes abu pastatai jungsis vienas su kitu.
Darbuotojų poilsiui sklype numatytos aikštelės su stoginėmis 
ir suolais. Didelis dėmesys skirtas sklypui, mažosioms archi-
tektūros formoms. Čia suprojektuotos modernaus dizaino 
poilsio, rūkymo, dviračių stoginės, kruopščiai apgalvotas 
privažiavimų, pėsčiųjų, dviračių takų tinklas, atsakingai pa-
rinktos poilsio aikštelių vietos.

GAMYKLOJE VEIKS IR GAISRINĖ
UAB „Kalvasta“ statoma VMG korpusinių baldų gamykla bus 
A+ energinės klasės. Iki 2023 m. ant jos stogo planuojama 
įrengti saulės elektrinių modulius, kurių bendra galia sieks 
apie 2,5 MW. Taip pat teritorijoje ketinama statyti vėjo jėgai-
nes ir jau 2025 m. atsinaujinančiais energijos ištekliais pilnai 
aprūpinti visas gamyklas.
Projektuojamuose pastatuose numatyti sprendiniai, didi-
nantys pastato energinį efektyvumą, priemonės apsaugai 
nuo prikaitinimo.
Siekiant aukščiausių objekto saugumo standartų, šiame pro-
jekto etape pastate buvo integruota gaisrinė, kurioje numa-
tyti garažai trims gaisrinėms mašinoms, darbuotojų kabine-
tai, susijusios buitinės, pagalbinės, techninės patalpos.
Visame pastate bus įdiegta pati pažangiausia kibirkšties 
aptikimo ir gaisro gesinimo sistema, atitinkanti tarptautiniu 
mastu pripažintus standartus (EN, ISO, IEC, DIN, BS ir kt.). 
Čia veiks automatinė gaisro gesinimo purkštuvų sistema, 
leisianti kiekvieną liepsnos tašką gesinti keturiomis vandens 
srovėmis, kurių greitis sieks daugiau nei 160 litrų vandens 
per minutę.
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MODERNIAS IR TVARIAS GRINDIS UŽTIKRINO PAJŪRIO ĮMONĖ
Naujomis itin tvariomis grindimis korpusinių baldų gamykloje 
pasirūpino Klaipėdos įmonė UAB „Pajūrio grindys“. Įmonė koky-
biškai paruošė sienas ir grindis, sumontavo ilgalaikio patvarumo 
PVC dangą.
Gamykla galės pasigirti aukščiausios kokybės Belgijos gamintojo 
IVC ritinine heterogenine PVC danga, kuri gaminama atsižvel-
giant į pramoninių ir komercinių patalpų poreikius. Šitam projek-
tui buvo pasirinktos dviejų rūšių dangos: „Isafe 70“ ir „Concept 
70“. Abi jos labai lengvai valomos, tvirtos ir itin atsparios dėvė-
jimuisi, todėl bus eksploatuojamos ypač ilgai. Dangų atsparumo 
dėvėjimuisi klasė – 34, o viršutinis dėvimasis sluoksnis – 0,7 mm. 
Grindys yra higieniškos ir joms nereikia intensyvios priežiūros. 
„Isafe 70“ danga yra itin neslidi – jos slidumo koeficientas R11, 
tad būtent ji suklota sanitariniuose mazguose.
Įmonė pasirinko ypač modernias, subalansuotas ir šiuo metu po-
puliarias spalvas. Dangos bus trijų spalvų: modernios šlapio beto-
no spalvos bei kiek šviesesnės rudos ir gelsvos spalvų.
Pagrindams paruošti ir dangai sumontuoti naudoti Vokietijos ga-
mintojo „Uzin“ remontiniai ir išlyginamieji mišiniai bei klijai. 
„Pajūrio grindys“ naudojo tik patikrintas ir kokybiškas medžiagas: 
smulkiagrūdį remontinį greitai džiūstantį glaistą be storio apribo-
jimų vidaus patalpoms, didelio atsparumo universalius dispersi-
nius klijus drėgmei atsparioms grindų ir sienų dangoms vidaus 
patalpose. Taip pat buvo pasirinkti dviejų skirtingų rūšių savaime 
išsilyginantys cementiniai mišiniai „Uzin NC“.
Įmonė rinkosi tik aukščiausios rūšies medžiagas ir dangas, atitin-
kančias europinius standartus ir saugumo reikalavimus.

Korpusinių baldų gamykla Naujojoje Akmenėje UAB „Pajūrio grin-
dims“ – vienas didesnių projektų. Darbuotojams važiuoti į gamy-
klą ir vežtis visas darbui reikalingas medžiagas teko iš Klaipėdos, 
tačiau tai nesutrukdė visus darbus atlikti laiku, užtikrinant koky-
bišką rezultatą.
„Kiekviename projekte, nepaisant jo dydžio, taip pat ir Akmenės 
gamykloje mūsų svarbiausias tikslas yra kokybiškai ir laiku atlikti 
darbus. Svarbiausia, kad klientas liktų patenkintas darbų eiga bei 
rezultatu“, – sako įmonės atstovai. 
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PASIŪLYTI PATIKIMI STOGO SPRENDIMAI
VMG baldų gamyklos stogui įrengti būtinų medžiagų tieki-
mu rūpinosi UAB „Kečas“ – įmonė, turinti daugiau nei 20 
metų patirtį šioje srityje. Pasak bendrovės vadovo Vaido Mit-
kevičiaus, projekte vienu metu teko įveikti net kelis iššūkius, 
labiau susijusius ne tiek su objekto sudėtingumu, kiek su pa-
dėtimi statybinių medžiagų rinkoje. 
„Pradėdami medžiagų tiekimo darbus, tiksliai žinojome, kad 
techninę užduoties dalį įvykdysime, pasiūlysime tiksliai tai, 
ko reikia šiam projektui. VMG korpusinių baldų gamykla – iš-
skirtinis objektas, kuriam keliami aukšti kokybės reikalavimai, 
tačiau mums tai kasdieninė duona. Esu įsitikinęs, kad įsipa-
reigojimus įvykdyti padėjo ne tik sukauptos stogų įrengimo 
technologijų žinios, bet ir įdirbis logistikos srityje, puikūs san-
tykiai su mūsų partneriais gamintojais“, – sakė UAB „Kečas“ 
vadovas. 
V. Mitkevičiaus teigimu, rinkoje jaučiamas statybinių medžia-
gų stygius, tai lemia kartais visiškai netikėtus kainų svyravi-
mus. Dirbdamas su didesnės apimties objektais laimi tas, kas 
turi geresnius ryšius su gamintojais bei vežėjais. „Statybvie-
tėse yra ribotas medžiagoms laikyti skirtas plotas, tad, esant 
didelėms apimtims, tiekimą tenka skaldyti į dalis, tuo pačiu 
pasirūpinant, kad nepritrūktų kokios nors smulkmenos, kas 
erzina rangovus, darbų vykdytojus ir gali lemti nuostolius“, 
– pasakojo įmonės vadovas. Bendrovė šiame projekte atliko 
per 250 skirtingų tiekimo operacijų ir nesulaukta nė vieno 
nusiskundimo dėl medžiagų kiekio ar komplektacijos.
Naujos gamyklos stogui naudotos žinomo gamintojo „Tech-
nonicol“ dangos, taip pat stogui apšiltinti skirtas putplastis, 
kurį gamina UAB „Kauno šilas“.
„Visuomet džiaugiamės, galėdami prisidėti prie išskirtinių 
objektų atsiradimo, mums tai būdas tobulėti, auginti ir puo-
selėti įmonėje dirbančius specialistus. Šiuo atveju sėkmės 
receptas – daugiau nei du dešimtmečius kaupta stogų 
sprendimų patirtis, puikus kolektyvo organizuotumas logisti-
kos srityje, abipuse pagarba bei nauda paremti santykiai su 
gamintojais ir medžiagų užsakovais“, – sakė V. Mitkevičius. 

Projekte dalyvavusi UAB „Leovira“, siekdama patenkinti klientų lūkes-
čius kvėpuoti sveiku ir grynu oru, siūlo itin didelį gaminių ir paslaugų 
asortimentą – nuo vėdinimo ir pneumotransporto sistemų iki rekupe-
ratorių.
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NAUDOTOS UNIVERSALIOS VAMZDYNŲ SISTEMOS 
Objekte naudotos ypač universalios „KAN-therm“ vamzdžių 
sistemos. Produktams buvo keliami aukščiausi kokybės ir 
patikimumo reikalavimai. Sumontuoti vandentiekio tinklai 
susideda iš keturių skirtingų sistemų, panaudotos trys „KAN-
therm“ vamzdynų sistemos. Įrengiant šalto geriamojo van-
dentiekio magistralinį tinkle, naudoti „System KAN-therm 
PP“ vienalyčiai vamzdžiai PN-20, pagaminti iš termoplastinio 
plastiko – polipropileno PP-R (3 tipas). Šių vamzdžių skers-
muo – nuo 16 iki 110 mm.
Šalto geriamojo vandentiekio skirstomajam vamzdynui nau-
dota sistema „System KAN-therm Press LBP“, kurią sudaro 
daugiasluoksniai polietileniniai vamzdžiai PE-RT/Al/PE-RT 
(14–63 mm), vidurinis sluoksnis – ultragarsu suvirinta, sudur-
ta aliuminio juosta bei išorinis polietileninis sluoksnis PE-RT.
Technologinio vandens tinklams naudoti „System KAN-
therm PP“ vienalyčiai vamzdžiai PN-20 (16–110 mm skers-
mens).
Įrengti karšto ir recirkuliacinio vandentiekio magistraliniai 
vamzdynai, pasitelkus „System KAN-therm PP Glass“ vamz-
džius, išsiskiriančius daugiasluoksne konstrukcija. Vidurinis 
sluoksnis armuotas stiklo pluoštu (40 % vamzdžio sienelės 
storio). Tai lemia didelį vamzdžio patvarumą ir nedidelį šilu-
minį pailgėjimą.
Minėtiesiems „KAN-therm“ produktams būdingas aukštas 
higieniškumas (mikrobiologinis ir fiziologinis neutralumas), 
didelis cheminis atsparumas, atsparumas medžiagų koro-
zijai, mažas šilumos pralaidumas (aukšta vamzdžių terminė 
izoliacija), mažas svoris, atsparumas kalkėjimui, srauto virpe-
sių ir triukšmo slopinimas, mechaninis atsparumas, sujungi-
mų vienalytiškumas, didelis eksploatavimo patvarumas. 

Objekte reikėjo įrengti daug skirtingų konstrukcijų šildymo 
ir vėsinimo sistemų. Tam pakako naudoti dviejų tipų „KAN-
therm“ vamzdynus. Šildymo ir vėsinimo sistemų magistra-
liniams vamzdynams naudota „System KAN-therm Steel“ 
sistema. Tai šiuolaikiška plieninė santechninė sistema, kurią 
sudaro iš aukštos kokybės anglinio plieno gaminami preci-
ziniai vamzdžiai ir fasoninės detalės (iš išorės padengti nuo 
korozijos saugančiu cinko sluoksniu). Sistemos montavimas 
pagrįstas greita ir paprasta „Press“ technika.
Produktų sistemos yra montuojamos greitai ir patikimai, be 
to, tam nereikia naudoti atviros liepsnos. Būdingas didelis 
vamzdžių ir fasoninių detalių skersmenų pasirinkimas – nuo 
12 iki 108 mm, platus darbo temperatūrų diapazonas – 
nuo -35 iki 135 °C (200 °C pakeitus standartines tarpines 
į kitokias), atsparumas aukštiems slėgiams (net iki 25 bar), 
nedideli srauto pasipriešinimai vamzdžiuose ir fasoninėse 
detalėse, galimybė jungti su plastikinėmis „KAN-therm“ 
sistemomis, nedidelis elementų svoris, atsparumas mecha-
ninėms apkrovoms, gaisro pavojaus montavimo ir eksplo-
atavimo metu nebuvimas (degumo klasė A), sumontuotų 
sistemų estetiškumas, blogai užpresuotų jungčių signaliza-
vimo sistema.
Įrengiant šildymo ir vėsinimo sistemų skirstomuosius vamz-
dynus naudota sistema „System KAN-therm Press LBP“, ku-
rią sudaro daugiasluoksniai polietileniniai vamzdžiai PE-RT/
Al/PE-RT (14–63 mm), vidurinis sluoksnis – ultragarsu su-
tvirtinta, sudurta aliuminio juosta bei išorinis polietileninis 
sluoksnis PE-RT. Radiatoriniam pastato šildymui naudota 
„System KAN-therm InoxFlow“ – nauja, iš nerūdijančiojo 
plieno 1.4301 pagamintų kolektorių linija.
 Visiems „KAN-therm“ produktams suteikiama 10 metų 
gamyklos garantija daugiau nei 50 metų eksploataciniam 
laikotarpiui. 



7 9

S TAT Y B A

TECHNINĖS IZOLIACIJOS SPRENDIMAI GAMYKLOJE
„VMG grupės“ korpusinių baldų gamyklos projekte Akme-
nės rajone buvo panaudoti PAROC akmens vatos techninės 
izoliacijos kevalai, plokštės, dembliai ir kiti gaminiai, skirti or-
takių šiluminei ir priešgaisrinei izoliacijai.
Ortakių priešgaisrinei izoliacijai naudota sertifikuota prieš-
gaisrinė ortakių izoliacijos sistema „PAROC Hvac Fire Black-
Coat LT“, skirta apvalių ir stačiakampių ortakių apsaugai bei 
atitvarų kirtimų sprendimams. Ši sistema yra sertifikuota Lie-
tuvoje, Gaisrinių tyrimų centre. 
„PAROC Hvac Fire BlackCoat“ sistemą sudaro akmens va-
tos dembliai ir plokštės, kurių viena pusė padengta juodu 
matiniu aliuminio laminatu, ir įvairūs specialiai jai sukurti ir 
patikrinti PAROC priedai – sandarinimo juostos, privirinamos 
smeigės ir tvirtinimo sraigtai. Visi elementai yra su subtilia 
juoda apdaila ir užtikrina aukštą įvairių ortakių sistemų gais-
rinės saugos lygį.
PAROC akmens vatos izoliacijos sprendimai – tai ilgalaikė, 
priežiūros nereikalinga priešgaisrinė apsauga, kurios, kitaip 
nei daugumos aktyvios priešgaisrinės apsaugos sistemų, ne-
reikia reguliariai tikrinti.
„PAROC Hvac Fire BlackCoat LT“ sistema ne tik užtikrina rei-
kiamą šilumos izoliaciją, bet ir garantuoja patikimą priešgais-
rinę apsaugą visą ventiliacijos sistemų eksploatavimo laiką, 
leidžiančią nenaudoti mechaninės priešgaisrinės įrangos, 
tokios kaip purkštuvai ar drėkintuvai.

PANAUDOTOS AUKŠTOS KOKYBĖS METALINĖS 
KONSTRUKCIJOS
Kadangi VMG medienos drožlių plokščių gamyklos pasta-
tas išsiskiria savo dydžiu, jo statyboms prireikė ypač didelio 
kiekio metalo konstrukcijų. Net 400 tonų metalo konstrukcijų 
pagamino ir pateikė į objektą UAB „Viritas“.

UAB „Viritas“ komanda objektui pagal statybinių konstruk-
cijų gamybos reikalavimus gamino ir tiekė metalines kons-
trukcijas: denginio konstrukcijas, fasado rėmus, stogo rėmus 
ir laiptinių metalines konstrukcijas. Įmonės direktorius Tomas 
Mikočiūnas pasakoja, kad pagal specifiką ir turimą įmonės 
specialistų patirtį sudėtingų inžinerinių sprendimų jiems 
objekte nebuvo. Pasak pašnekovo, buvo pakankamai svar-
bu suvaldyti teisingą konstrukcijų pateikimą į objektą, kad 
užtikrinti montavimo tęstinumą. Pagrindiniai reikalavimai 
– metalo konstrukcijų atitikimas pagal LST EN ISO 1090-2 
EXC2 standarto reikalavimus bei tikslus tiekimo grafikų laiky-
masis, įtraukiant į gamybos procesą papildomus, iš anksto 
nenumatytus gaminius šiam objektui. 
„Mūsų įmonė kiekviename objekte daug dėmesio skiria 
atliekamų darbų kokybei ir jų atlikimo terminams. Siekda-
mi kokybiškai ir laiku įgyvendinti klientų projektus, taikome 
naujas technologijas bei inovatyvius sprendimus. Garantuo-
jame užsakovui laiku ir kokybiškai įgyvendintą projektą, va-
dovaujantis visais reikalavimais. Sėkmingai parinkta įmonės 
valdymo ir darbų organizavimo strategija lemia laipsnišką 
darbo apimčių augimą, todėl įmonė gana greitai įgyja pa-
tikimos ir pajėgios kompanijos autoritetą, įgyvendindama 
tiek mažos, tiek didelės apimties projektus. Didžiuojamės 
savo atliktų darbų rezultatais ir užsakovų atsiliepimais apie 
juos“, – sako UAB „Viritas“ vadovas T. Mikočiūnas.
Šis gamyklos pastatas nebuvo pirmas tokio dydžio inžineri-
nis objektas specialistams – bendrovė pagamina apie 100 
tonų metalo konstrukcijų per mėnesį. UAB „Viritas“ gami-
na įvairaus sudėtingumo detales, statybines, pramonines 
konstrukcijas ir gaminius. Atlieka tiek serijinę, tiek vienetinę 
gamybą. Pagal individualius užsakymus gamina nestandar-
tinius metalo gaminius: kolonas, statramsčius, santvaras, 
sijas, lankstinius iš lakštinio plieno, ruošinius plazminiu pjo-
vimu, bei kitus gaminius iš juodojo ir spalvotojo metalo.
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PERTVAROMS – PLOKŠTĖS SU MINERALINĖS VATOS UŽPILDU
Daugiasluoksnes plokštes objekto vidinėms pertvaroms tiekė 30 metų ter-
moizoliacinių gaminių gamybos patirtį turinti TENAX kompanija. Šios daugia-
sluoksnės plokštės gaminamos įvairaus storio, su įvairiais šilumos izoliacijos 
tarpsluoksniais, šoninių kraštų sujungimais ir plieno dangos sluoksnio profi-
liais, tai ypač pagerina konstrukcijos funkcines savybes ir išvaizdą.
Kartu su TENAX PANEL daugiasluoksnėmis plokštėmis užsakovas taip pat gali 
gauti plokščių projektavimo ir apskaičiavimo paslaugas, montavimo mazgų 
išsamų projektą bei plokštėms montuoti būtinas pagalbines detales ir me-
džiagas.
Kiekvienam klientui bendrovės specialistai parenka individualius sprendimus, 
užsakytą produkciją pristato itin greitai – per 3–4 savaites, taip pat klientams 
suteikia inžinerinę ir projektų valdymo pagalbą statybų metu. Plokštės ga-
minamos nuo 1 m iki 1,2 m pločio, todėl prireikia mažiau pjaustymo darbų 
statybvietėje ir joje nelieka daug atliekų. Plokščių sujungimai visiškai suderinti 
vienas su kitu (MW, PIR, PUR). Plokštės gali būti pristatomos su papildomais 
elementais: uždengimais, varžtais ir pan. 
Šiam objektui panaudotos plokštės su mineralinės vatos užpildu TENAX W 
100 MW, spalva RAL 9010 iš abiejų pusių, šilumos izoliacijos sluoksnis 100 
mm, mineralinė vata U=0,40 W/m2K. Plokštės plotis – 1100 mm. Iš viso 
objekte panaudota 4500 m2 plokščių. 
Bendrovės veikla labiausiai orientuota į aplinkos kokybės gerinimą rinkoje, 
siūlant energiją taupančius statybos produktus, kurių pritaikymas užtikrina 
efektyvų energijos vartojimą.

VMG baldų fabriko administracinėse patalpose sumontuoti Skandinavijos 
vandens maišytuvų rinkos lyderio „Oras“ ypač higieniški ir saugūs bekontak-
čiai praustuvų ir dušų maišytuvai, tausojantys vandenį ir energiją bei geriausiai 
atitinkantys bendrus ekologijos bei tvarumo reikalavimus.
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SVEIKĄ, PATOGIĄ IR DARBUI TINKAMĄ APLINKĄ UŽTI-
KRINS SANTECHNINĖ ĮRANGA
Antrąjį naujos korpusinių baldų gamyklos etapą „VMG gru-
pė“ Naujojoje Akmenėje pradėjo dar pernai, o investicijos į 
šį projektą sieks apie 90 mln. eurų. Ypač modernioje gamy-
kloje atsiras technologija, leisianti sukurti sveiką, patogią ir 
darbui tinkamą aplinką.
Komfortą užtikrins „Geberit“ santechninė įranga. „Geberit 
Pluvia“ – vakuuminė lietaus nuotekų sistema efektyviai su-
rinks ir patikimai pašalins vandenį nuo pastato stogo. Paly-
ginti su savitakine pastato lietaus nuotekų sistema, sifoninei 
sistemai reikia žymiai mažiau vamzdynų ir vietos. Pasirinkus 
„Geberit“, galima be problemų išspręsti laisvos erdvės pro-
blemą. Vadinasi, galima laisviau vykdyti projektavimo dar-
bus, įrengti ir eksploatuoti. Baldų gamykloje sumontuota net 
285 vnt. įlajų ir net keli kilometrai vamzdynų.
Administracinėje dalyje sumontuoti „Variform“ pastatomi 
praustuvai yra sukomplektuoti su chromuotais savaime išsi-
valančiais sifonais. Praustuvai išsiskiria nepriekaištinga esteti-
ka ir ergonomika. Sanitariniuose mazguose taip pat įrengti 
„Geberit Smyle WC“ pakabinami puodai su novatoriška 
„Rimfree“ sistema, kuri supaprastina priežiūrą ir padeda tau-
pyti vandens išteklius Tai – puikus sprendimas vertinantiems 
higieną ir švarą.
Ergonomiški specialios formos ir matmenų „Geberit Selno-
va“ praustuvai. Paprasto ir santūraus dizaino vonios serija 
leis kiekvienam pajusti nežemišką komfortą.
Tvarumas ilgus dešimtmečius yra „Geberit“ tapatumo žen-
klas. Neabejotinai naudingas aplinkai, tvarumas atsiperka 
įmonei, klientams ir partneriams.

Didžiulis modernus „Vakarų medienos grupės“ naujosios korpusinių baldų gamyklos pastatas statybos metu priblokuotas prie jau veikiančios VMG Me-
dienos drožlių plokščių gamyklos pastato nesutrikdant ir nestabdant darbo. Suprojektuoti ir įgyvendinti šiuolaikiniai sprendiniai, didinantys pastato 
energetinį efektyvumą, priemonės apsaugai nuo prikaitinimo, ir modernios medžiagos, padedančios taupyti šilumą, užtikrina statinio tvarumą. Visame 
komplekse elektros energiją padės taupyti užtikrintas natūralus apšvietimas, stoge ritmiškai išdėstytos švieslangių juostos.
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GALINGIAUSIOS VĖJO 
JĖGAINĖS: ĮDARBINTAS VĖJAS 
GENERUOJA ŠVARIĄ ENERGIJĄ
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Atsinaujinančios energijos paklausa sparčiai auga, o vienas labiausiai naudojamų atsinaujinančios energijos šaltinių 
yra vėjo energija. Ji, beje, dabar gali pasigirti daugiau nei 350 tūkst. vėjo turbinų visame pasaulyje. Vėjo jėgainių 
technologija gali būti naudojama arba sausumoje, arba jūroje, taikant turbinas, pritvirtintas prie jūros dugno, arba 
plūduriuojančias konstrukcijas.

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Remiantis Pasaulinės vėjo energijos tarybos (angl. Global Wind Energy Council, GWEC) 2021 m. paskelbta pasauline vėjo 
ataskaita, 2020 m. pabaigoje visame pasaulyje esantis vėjo jėgainių parka, tiek sausumoje, tiek jūroje sudarė 743 gigavatus (GW). 
To pakanka, kad pasaulyje būtų išvengta daugiau nei 1,1 mlrd. tonų CO2 – maždaug tiek pat, kiek metinė Japonijos, penktos 
pagal didžiausią emisiją pasaulio šalies, anglies dvideginio emisija.

PATEIKIAME 10 DIDŽIAUSIŲ 
VĖJO JĖGAINIŲ PASAULYJE.

1. DZIUČIANO VĖJO JĖGAINIŲ BAZĖ, KINIJA

Tai didžiausias šiuo metu pasaulyje vėjo jėgainių parkas, 
kurios planuojama įrengtoji galia yra 20 GW. Vėjo jėgainių 
parką, dar vadinamą Gansu vėjo jėgainėmis, sudarys 7 
tūkst. vėjo turbinų, kurios bus įrengtos autonominiame 
Vidinės Mongolijos rajone Kinijos šiaurėje, Dziučiano, 
Dziangsu, Šandongo, Hebėjaus ir Sindziango provincijose 
Gansu regione Kinijoje. Šis projektas yra dalis milžiniško 
Kinijos atsinaujinančių išteklių energijos projekto, kuris 
visiškai įgyvendintas turėtų pasiekti 200 GW vėjo energijos 
galią.

2. DŽAISALMERIO VĖJO PARKAS, INDIJA

Tai didžiausias Indijos vėjo jėgainių parkas, kurio galia siekia 
1 600 MW. Vieną didžiausių vėjo jėgainių pasaulyje pastatė 
kompanija „Suzlon Energy“. Jis jungia įvairius vėjo jėgainių 
parkus, veikiančius Džaisalmero rajone Radžastane, Indijoje. 
Rangovas pastatė šį vėjo jėgainių parką, atsižvelgdamas į 
skirtingų klientų poreikius, įskaitant valstybines ir privačias 
įmones, nepriklausomus elektros energijos gamintojus ir 
kitus tiekėjus.
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3. „ALTA“ VĖJO ENERGIJOS CENTRAS, JAV

„Alta“ vėjo energijos centras, esantis, Tehačapio mieste, 
Kalifornijoje, gali pagaminti 1 548 MW galios energijos. 
Tehačapio kalnų papėdėje, 3 200 ha plote veikiantis 
„Alta“ vėjo energijos centras (AWEC) taip pat žinomas 
kaip „Mojave“ vėjo jėgainių parkas. Pirmasis AWEC etapas 
įgyvendintas 2011 metais. Jį sudarė I–V blokai. Po metų 
įgyvendintas VI ir IX blokų statybos projektas, X ir XI blokai 
buvo baigti 2013 metais. Investuotojas „Terra-Gen Power“ 
pagal projektą planuoja įgyvendinti 3 000 MW galios vėjo 
energijos jėgainę.

4. MUPPANDALO VĖJO JĖGAINIŲ PARKAS, INDIJA

1 500 MW galios Muppandalo vėjo jėgainių parkas yra 
didžiausias sausumoje esanti elektros generatorius Indijoje. 
Jį sudaro kelios vėjo jėgainės Kanjakumario rajone, Tamil 
Nadu, Indijoje. Šias vėjo jėgaines supa nederlingos žemės, 
kuriose vyrauja didelis turbinoms reikalingas vėjo greitis.

6. „ROSCOE“ VĖJO JĖGAINIŲ PARKAS, JAV

Šis projektas įgyvendintas Teksase, JAV, vėjų jėgainių parką 
valdo „E.ON Climate and Renewables“. Jis apima 400 km² 
plotą ir iš 627 vėjo turbinų, pastatytų 900 pėdų atstumu, 
pagamina 781,5 MW. „Roscoe“ projektas buvo pastatytas 
keturiais etapais ir pradėjo veikti 2009 metais.

5. „SHEPHERDS FLAT WINDS“, JAV

Projektas yra netoli Arlingtono, rytinėje Oregono dalyje, 
ir pagamina 845 MW. „Shepherds Flat Winds“ pastatė 
„Caithness Energy“, jis užima daugiau nei 30 kvadratinių 
mylių. Projekto pradėtas kurti 2006 metais. Iš pradžių buvo 
numatyta 303 turbinos ir 909 megavatų galia. Dabar yra 
sukonstruotos 338 „GE2.5XL“ turbinos, kurių kiekvienos 
pajėgumas siekia 2,5 megavato.
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7. „HORSE HOLLOW WIND ENERGY CENTER“, JAV

Šis vėjo jėgainių parkas taip pat yra Teksase, JAV. Jį valdo 
ir eksploatuoja kompanija „NextEra Energy Resources“. 
Parko galia yra 735,5 MW, kuri buvo pasiekta projektą 
įgyvendinant keturiais etapais 2005–2006 metais. Jį sudaro 
291 GE vėjo turbinos ir 139 „Siemens“ vėjo turbinos, 
išsidėsčiusios beveik 19 tūkst. ha plote. 

10. „LONDON ARRAY OFFSHORE“, JUNGTINĖ KARALYSTĖ

„London Array“ vėjo jėgainių parko galia siekia 630 MW. 
Temzės žiotyse, 20 km atstumu nuo Kento ir Esekso krantų, 
pastatytos 175 turbinos. Kiekviena turbina ir jūroje esanti 
pastotė yra pastatyta ant vientiso pagrindo 25 m gylyje. 
Projektas įgyvendintas 2013 metais. Buvo suplanuotas 
antrasis etapas, pagal kurį būtų sumontuotos dar 166 
turbinos. Jos padidintų galingumą iki 1 000 MW, tačiau 
plėtros atsisakyta dėl jo poveikio paukščių populiacijai.

Penkios didžiausios šalys, turinčios didžiausią vėjo 
energijos pajėgumą 2020 m.

1. Kinija – 288,32 GW

2. Jungtinės Amerikos Valstijos – 122,32 GW

3. Vokietija – 62,85 GW

4. Indija – 38,63 GW

5. Ispanija – 27,24 GW

9. „WALNEY EXTENSION OFFSHORE“, JUNGTINĖ 
KARALYSTĖ

Šis projektas įgyvendintas Airijos jūroje, į vakarus nuo 
Volnio salos, prie Kambrijos krantų, Jungtinėje Karalystėje. 
Jo vėjo jėgainių galia yra 659 MW. Jis yra 19 km atstumu 
nuo Volnio salos pakrantės ir užima 145 km². Parkas buvo 
statomas dviem etapais ir baigtas 2018 metais. Vėjo 
jėgainės pastatytos vandenyje, nuo 19 iki 23 m gylyje. Per 
pirmuosius etapus įrengta 51 turbina, per paskutinį – dar 
87 turbinos. 

8. „CAPRICORN RIDGE“, JAV

Dar vienas Teksase, JAV, vykdomas projektas, kurį vykdo 
„NextEra Energy Resources“. Pirmasis etapas įgyvendintas 
2007 m., paskutinis etapas – 2008 metais. Bendra pasiekta 
galia 662,5 MW. Vėjo jėgainių parke yra 342 GE 1,5 MW 
vėjo turbinos ir 65 2,3 MW „Siemens“ turbinos.
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GAISRO PAVOJŲ ĮMONĖSE GALI UŽUOSTI 
INOVATYVI IŠMANIOJI „NOSIS“
Gaisrai pramonės įmonėse ir komerciniuose pastatuose kasmet sukelia milžiniškų nuostolių visame pasaulyje. 
Ekspertų skaičiavimais, tokiuose objektuose įsiplieskusi ugnis vidutiniškai padaro nuostolių už 100 tūkst. eurų, 
tačiau kilęs gaisras neretai gali baigtis ir visišku verslo žlugimu. 

Kaip atskleidžia tarptautinės draudimo bendrovės AXA atlikto tyri-
mo duomenys, net kas antra gaisrą patyrusi bendrovė užsidaro per 
penkerius metus po šios nelaimės. Viena dažniausių gaisro prie-
žasčių komercinę veiklą vykdančiose įmonėse – elektra: apie 25 % 
gaisrų kyla dėl netvarkingų ar pažeistų elektros kabelių jungčių.
Paprastai komerciniuose pastatuose ar pramonės įmonėse nau-
dojami dūmų detektoriai bei ugnies gesinimo sistemos pradeda 
veikti ir apie gaisrą darbuotojus įspėja jau kilus nelaimei, todėl iš-
vengti turto žalos beveik neįmanoma. 
Sparčiai tobulėjant išmaniosioms jutiklių technologijoms, šiandien 
jau prieinamos kur kas pažangesnės ir efektyvesnės priemonės. 
Jos leidžia verslui dar labiau sustiprinti turimas gaisrų prevencijos 
sistemas. Vieną tokių naujovių – išmaniąją „nosį“, kuri „užuodžia“ 
gaisro pavojų perkaitus elektros kabeliams dar nepasirodžius 
dūmams, – sukūrė tarptautinė energijos valdymo kompanija 
„Schneider Electric“.
Nedidelis išmanusis prietaisas „PowerLogic HeatTag“ gali būti 
montuojamas bet kuriame elektros skydelyje, jis realiuoju laiku 
seka ir matuoja skydinėje esančias dujų mikrodaleles, drėgmę bei 

temperatūrą. Aptikęs nukrypimų nuo įprastų parametrų, kurie at-
siranda ėmus pavojingai kaisti kabeliams, išmanusis jutiklis apie 
tai nedelsdamas siunčia aliarmo signalą už pastato saugumą at-
sakingam asmeniui. Gavę pranešimą apie kilusią grėsmę, už sau-
gą atsakingi darbuotojai turi pakankamai laiko imtis priemonių, 
kad būtų išvengta gaisro. 
„Lig šiol daugybė verslo įmonėse naudotų gaisro prevencinių 
priemonių neleido užbėgti nelaimėms už akių. Net 30 % visų elek-
tros sukeltų gaisrų komercinės paskirties objektuose kyla net 
ir tokioje išsivysčiusioje bei itin griežtais saugumo standartais 
garsėjančioje šalyje kaip Vokietija, tuo tarpu Indijoje „elektriniai“ 
gaisrai vis dar sudaro daugiau nei pusę visų gaisrų“, – atkreipia 
dėmesį „Schneider Electric“ atstovas Tomas Bakanas.
Pasak jo, naujosios jutiklių technologijos suteikia galimybę aptik-
ti grėsmes ir suvaldyti gaisro rizikas kur kas efektyviau, be to, tam 
nereikia didelių investicijų. 

Išmaniojo belaidžio jutiklio „PowerLogic HeatTag“ diegimas itin 
paprastas, o jo fiksuojami duomenys gali būti pasiekiami išma-
niajame telefone, prieinami naudojant daiktų interneto platformą 
„EcoStruxureTM“ arba bet kurią pastatų valdymo sistemą (BMS).

Nuoroda „PowerLogic HeatTag“: „HeatTag“ testavimo proce-



8 8

STAMBULO ORO UOSTAS: 
VARTAI TARP DVIEJŲ PASAULIŲ
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Unikali architektūra ir infrastruktūra, inovaciniai technologiniai sprendiniai ir puiki kelionių patir-
tis – taip galima apibūdinti naują Stambulo oro uostą. Vos per metus tapęs pasauliniu skrydžių su 
persėdimais centru, oro uostas visus keleivius supažindina su Stambulo didybe. Tam pasitelkiami 
naujoviški sprendiniai, apimantys architektūrą, dizainą ir infrastruktūrą. Tai vartai tarp dviejų pa-
saulių. Naujasis Stambulo oro uostas statomas keliais etapais ir taps tikru aviacijos miestu. 

Aneta Kurovska
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MILŽINIŠKAS AVIACIJOS MIESTAS

Po pirmojo statybų etapo, pastačius pagrindinį terminalą, 
kurio metinis keleivių aptarnavimo pajėgumas siekia 90 
mln., naujasis oro uostas atidarytas 2019 m., kai į jį iš Stam-
bulo Atatiurko oro uosto buvo perkelti visi reguliarūs ko-
merciniai keleiviniai skrydžiai. Be to, oro uoste suprojektuoti 
techninių pastatų kompleksai lėktuvų remontui, techninei 
priežiūrai ir degalams papildyti, taip pat oro eismo valdy-
mo ir rampos valdymo bokštai, krovininių bei bendrosios 
aviacijos orlaivių angarai. Taip pat VIP poilsio kambariai ir 
maldos kambariai, konferencijų centrai, viešbučiai. Antra-
jame ir trečiajame etape tęsiama keleivių terminalo plėtra, 
statomi nauji kilimo ir tūpimo takai bei naujos techninės 
patalpos. 2025 m. planuojama pradėti paskutinį oro uosto 
plėtros etapą: bus užbaigtas projektas ir maksimaliai išplėsti 
Turkijos širdyje esančio oro uosto pajėgumai. 

Stambulo oro uostas išaugs iki aviacijos miesto, kuriame bus 
25 tūkst. vietų požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, 
netrūks viešbučių, konferencijų salių, veiks medicinos cen-
tras, bus įrengta nauja metro linija, kuri leis keleiviams pa-
siekti oro uostą per 25 minutes. 

Naujieji „Turkish Airlines“ namai pretenduoja tapti didžiau-
siu oro uostu pasaulyje pagal keleivių srautą. Iki 2030 m. 
Stambulo oro uostas planuoja aptarnauti 150 mln. keleivių 
per metus. Pabaigus statybas, jį sudarys keturi terminalai, 
165 keleivių įlaipinimo tiltai, trys techniniai pastatai, aštuoni 
valdymo bokštai, šeši kilimo ir tūpimo takai, 16 riedėjimo 
takų ir peronas, kuriame telpa 500 lėktuvų. Oro uoste yra 42 
km ilgio bagažo sistema, galinti apdoroti beveik 30 tūkst. 
lagaminų per valandą. 

Oro uosto saugumą užtikrina 3,5 tūkst. apsaugos darbuo-
tojų ir iš viso 1 850 policininkų, įskaitant 750 imigracijos pa-
reigūnų. 



9 2

NACIONALINIO MENO ATSPINDYS 

Tokio didelio objekto statyboms reikia nemažai laiko, pajė-
gumų ir medžiagų. Oro uosto terminalų ir kitų statinių sta-
tybai iš viso bus panaudota apie 350 tūkst. tonų geležies ir 
plieno, 10 tūkst. tonų aliuminio ir 415 tūkst. kv. metrų stiklo. 

Revoliucinį ir šiuolaikišką, Osmanų palikimo įkvėptą Stambu-
lo oro uosto dizainą sukūrė architektų studijos „Grimshaw“, 
„Haptic Architects“ ir „Nordic“. Tarptautinė komanda pa-
grindinio terminalo tranzito salę suprojektavo Bosforo są-
siaurio formos, taip pabrėždama šios vietos reikšmę visame 
regione.

Vizualiniai oro uosto sprendiniai atveria keliautojams stebu-
klingas duris į Stambulą. Oro uoste susijungia modernumas 
ir funkcionalumas, o pagrindinė architektūrinė pastato idėja 
– išlaikyti Turkijos vertybes ir kultūrą. Architektūriniuose pro-
jektuose susipina turkų ir islamo mene naudojami motyvai, 
grožis ir tekstūra. 

Valdymo bokštas yra Turkijos nacionalinės gėlės tulpės for-
mos. Skliautiniai pastatų stogai su apskritomis angomis, at-
skleidžiantys besikeičiančio miesto atspalvių šviesos žaismą, 
suteikia keliautojams patrauklią patirtį, kad jie galėtų jaustis 
atsipalaidavę ir saugūs. Stoglangiai praleidžia natūralią die-
nos šviesą. Šitaip keleivių ir darbuotojų patogumui apšvie-
čiamos pagrindinės terminalo zonos – keleivių registracijos 
vieta, pasų kontrolė ir mažmeninės prekybos zona. Oro 
uoste taip pat bus įrengta atskira vandens valymo sistema ir 
mažas atliekų sąvartynas.

Išvykimo zonoje, šalia pasų kontrolės esančiame viešbutyje, 
galės apsistoti keleiviai, skrendantys su persėdimais. Ją su-
daro 451 kajutė su kioskais, leidžiančiais keleiviams patiems 
užsiregistruoti ir išsiregistruoti.

Keliautojai su reikliausiais klientais – vaikais – ras atskirą 
mažiesiems skirtą zoną. Netoli gastronomijos erdvės įkurta 
vaikų žaidimų aikštelė su lėktuvu, čiuožyklomis ir spragintų 
kukurūzų stotimi. Kol vaikai žaidžia, tėvai patogiai įrengtoje 
specialioje erdvėje gali mėgautis karšta turkiška arbata. 

Keliaujantieji be vaikų irgi puikiausiai galės praleisti laiką ir 
atsipalaiduoti prieš laukiančią kelionę įrengtoje poilsio zo-
noje. Joje yra ne tik golfo simuliatorius, bet ir „scalextric“ 
lenktynių trasa, „Play Station“ žaidimų kambarys ir net ma-
sažuotojai, kurie padės atsipalaiduoti po ilgos ir varginan-
čios kelionės lėktuvu.



9 3

TVARUS IR ILGALAIKIS PROJEKTAS

Stambulo oro uoste buvo dedamos didelės pastangos, sie-
kiant sumažinti anglies dioksido emisijas. Oro uostas steng-
sis iki 2050 m. pasiekti grynąjį nulinį išmetamųjų teršalų 
kiekį. Čia taikomos sertifikuota energijos valdymo, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų valdymo ir šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų skaičiavimo sistemos, naudojamos elektrinės trans-
porto priemonės ir įrengtos joms skirtos įkrovimo stotelės. 

Oro bendrovė „Turkish Airlines“, siūlanti keleiviams skry-
džius į 311 miestų 124 skirtingose šalyse, gavo iš valstybės 
bene nuostabiausią dovaną – naują tarptautinį oro uostą, 
kurio galėtų pavydėti visi konkurentai.



Egzotinių augalų centras dirba jau kelerius metus, o jo augalų 
prekybos aikštelėje gausu įvairiausių egzotiniu grožiu žavinčių 
augalų. Veiklos pradžioje išsinuomoti palmių siūlęs centras 
atsiliepė į klientų poreikius bei susidomėjimą naujovėmis ir 
gerokai praplėtė asortimentą. Dabar čia kiekvienas ras sau 
patinkantį augalą.
Didžioji dalis Egzotinių augalų centro parduodamų ar nuo-
mojamų augalų yra užauginti Ispanijos ūkiuose, kurie jais 
prekiauja visoje Europoje. Augalai ten užauginami, persodina-
mi į transportavimo vazonus ir išvežami į kitas šalis. Į Lietu-
vą importuojamus augalus Egzotinių augalų centro atstovai 
atsirenka patys ir komplektuoja pagal klientų poreikį. Augalai 
gabenami su priežiūra, kad mūsų šalį pasiektų geriausios iš-
vaizdos. 
Klientai augalus gali išsirinkti Egzotinių augalų centro preky-
bos aikštelėse, kur jų įvairovę galima pamatyti gyvai, arba iš 
augalų katalogo. Lietuvos rinkai siūlomos ne tik palmės, bet 
ir daugybė kitų neįprastų augalų, tinkamų namų erdvėms, te-
rasoms, balkonams bei restoranų, viešbučių, biurų ir kitoms 
verslo erdvėms puošti. 
Įvairios skirtingų rūšių ir porūšių egzotinės gėlės, galinčios 
augti tiek patalpose, tiek lauke vasaros metu, džiugina savo iš-
vaizda ir nesudėtinga priežiūra. Verta nepamiršti, kad žiemoti 
lauke mūsų krašte be papildomos priežiūros gali retas kuris 
egzotinis augalas, bet jie sėkmingai sulaukia kitos vasaros, pri-
glausti šiltoje įstiklintoje terasoje, balkone, vidaus patalpose 
ar žiemos sode.
Dažniausiai pirkėjai renkasi laurų medžius ir krūmus, formuo-
tus ir neformuotus alyvmedžius, jukas ir vadinamąją meksikie-
tišką žolę, taip pat mėgsta kaktusus, dideles agavas, citrinme-
džius ir kambarines palmes.

Karštomis dienomis saulėtoje terasoje ar balkone, 
prie lauko kavinių, restoranų ir viešbučių įėjimų 
puikiai dera ir veši egzotiniai augalai. Jie vis labiau 
populiarėja Lietuvoje. Žmonės ieško išskirtinių, 
saulėtų vietų nebijančių augalų, kurie neįprastai 
papuoštų darbo ar privačią aplinką.

KARŠTĄ VASARĄ 
– EGZOTINIŲ 
AUGALŲ 
PAUNKSMĖJE



POPULIARIAUSI LIETUVOJE EGZOTINIAI DAUGIAMEČIAI 
AUGALAI

1. Juka (Yucca rostrata) – pats populiariausias augalas, visus su-
žavintis savo lapais ir jų spalva. Privalumas – labai mėgsta kepinan-
čią saulę ir laistomas retai.

2. Meksikietiška žole vadinamas ilgalapis švambris (Dasylirion 
longissimum) – labai gražus, ažūrinis, aukštas augalas, kuris pui-
kiai tinka prireikus atsitverti ir saugoti privatumą terasoje ar balko-
ne. Gali augti ir kepinančioje saulėje, ir pusiau pavėsyje, pakenčia 
vėjuotas vietas.

3. Laurų krūmai – puikus ir naudingas augalas auginti terasoje, 
ypač tinka mėgstantiesiems gaminti, nes lapus galima naudoti mais-
tui. Apipurškus vandeniu ar palijus, pasklinda nepakartojamas aro-
matas. Greitai auga, formuoja tankią lapiją, todėl taip pat tinkamas 
sienelėms nuo svetimų akių formuoti.

4. Neformuoti ir formuoti alyvmedžiai – visiems žinomi ir žavin-
tys. Terasoje ar balkone jie kuria Viduržemio jūros pakrantės stiliaus 
poilsio erdvę.

5. Kambarinė palmė – Forsterio hovenija (Howea forsteriana) 
– viena grakščiausių palmių, tinkanti bet kuriame interjere, mėgsta 
dalinį pavėsį.

Augalų aikštelė
Sudervės g. 2, 
Avižieniai, 
Vilniaus r. 

PUOŠNŪS AUGALAI – PAGAL NUOTAIKĄ IR RENGINIO TEMĄ
Egzotinių augalų centras siūlo ne tik įsigyti palmių ir kitų egzotinių 
augalų, bet ir jų išsinuomoti. Tai puiki aplinkos puošmena per įmo-
nių ir privačias šventes, fotosesijas ar filmavimus, taip pat galimybė 
pagal nuotaiką ir norus kuriam laikui pakeisti namų, kavinių, vieš-
bučių, restoranų, verslo biurų aplinką. Norint nuolat besikeičiančio 
vaizdo, galima rinktis ilgalaikę augalų nuomą ir juos keisti vis kitais.
Pastebima tendencija, kad neįprasti mūsų kraštui augalai vis daž-
niau išsinuomojami vasaros laikotarpiu terasoms ir balkonams 
pagražinti. Juk šiose erdvėse per karščius sunku prižiūrėti vietinius 
augalus, o egzotiniai augalai karščius ištveria puikiai, net augdami 
saulėtose vietose. 
Privačių ir įmonių renginių organizatoriai taip pat pageidauja dau-
giau žalumos, puošiančios ir užpildančios erdves prie šventinių 
stalų. Egzotinių augalų centro klientai pagal skirtingą savo renginių 
tematiką renkasi įvairius augalus, o populiariausia yra Viduržemio 
regionų stiliaus tema. Nuomotis pasirenkami ir kiti egzotiniai auga-
lai: palmės, jukos, alyvmedžiai dažniausiai puošia vestuvių, iškilmin-
gų pobūvių, reklamos kampanijų filmavimus ir fotosesijų erdves.
Egzotinių augalų centras dirba su renginių organizatoriais bei deko-
ratoriais ir prireikus gali pasiūlyti bet kokių reikalingų augalų nuomą 
pagal temas ir pageidavimus.

NE TIK PUOŠNU, BET IR FUNKCIONALU 
Paslaugų sektoriui egzotiniai augalai yra tikrai gera investicija, nes 
yra ne vienmečiai, gyvuoja ilgai, o jų vazonus galima pastatyti bet 
kur ir vieta gali būti keičiama. Jie puikiai tinka restoranų ir kavinių 
salėms bei terasoms puošti, nuostabiai veši erdviuose viešbučių 
vestibiuliuose ar didelio ploto bendrosiose erdvėse, kur yra dideli 
langai ir daug šviesos, nes ji augalams labai reikalinga. Egzotinių au-

Kontaktai
Tel. +370 658 99 156
info@palme.lt

Augalų nuoma
Tel. +370 688 01 011
nuoma@palme.lt

galų centro augalai puošia ne vieną kavinę, viešbutį, verslo centrą ir 
jų prieigas visoje Lietuvoje.
Be to, egzotinius augalus galima panaudoti labai funkcionaliai. Au-
galai ir jų sienelės suteikia ne tik puošnaus išskirtinumo ir jaukumo, 
bet ir paslepia patalpose esančias technines detales, kurios gadina 
paslaugų salonų interjerą. Taip pat augalai gali užtikrinti klientų pri-
vatumą – paslėpti juos nuo pašalinių akių, sukurti atskirus kampelius 
bendrose erdvėse. 
Egzotiniai augalai viešojo maitinimo patalpose itin tinka šiuo metu, 
kai laikomasi saugių atstumų ir didinamos erdvės tarp staliukų 
– augalų vazonais galima perskirti erdves. Gražūs augalai sukuria 
romantišką nuotaiką, leidžia klientui užsimiršti ir pasijusti saugiai sė-
dint egzotiniame sodelyje. 



KLOJAMOJI VEJA, KURIOS PAVYDĖS FUTBOLO AIKŠTĖS

Vienas bene didžiausių pliusų – veja nėra kaprizinga. Vejoms pjauti 
nereikia specialios ir brangios technikos – joms tinka įvairios na-
muose esančios žoliapjovės. Vienintelis patarimas – veją vertėtų 
pjauti skirtingomis kryptimis.
Klojamoji veja – tai dalis ūkio veiklos. Dr. J. Ruškys ūkį pradėjo kurti 
po 1990 metų. „Visą laiką užsiiminėdavome augalininkyste ir aplin-
kotvarka: sėdavome žolynus, įrenginėdavome sporto aikštynus, 
tvarkydavome prekybos centrų ir miesto parkų žaliąsias zonas. Kei-
čiantis laikui ir greitėjant gyvenimo tempui, mes aiškiai suprantame, 
kad aplinkotvarkos ateitis yra klojamoji veja“, – sako pašnekovas.
Gilinantis į klojamosios vejos auginimo ypatumus, teko aplankyti 
Olandiją, Angliją, Vokietiją ir susipažinti su vejos auginimo technolo-
gijomis šių šalių klimato sąlygomis. Dr. J. Ruškys vejos mišinius su-
daro iš atrinktų žolių rūšių, kurių veislės yra tinkamiausios Lietuvos 
klimato sąlygoms ir atspariausios ligoms bei kenkėjams.
„Atsirinktas žolių veisles užsakome iš patikimų kompanijų ir gamin-
dami vejos sėklų mišinį maišome atskiras žolių rūšis pagal auto-
rinius mūsų ūkio receptus, kuriuos aš pats kuriu. Tam, kad žolės 
šaknys užaugtų ir būtų galima mechanizuotai vynioti vejos ritinius, 
reikia maždaug aštuonių mėnesių“, – pasakoja dr. J. Ruškys. 
„Pagrindinį klojamosios vejos žolių mišinį sudariau universalesnį, 
kad veją galima būtų kloti visur. Jeigu kalbamės apie specializuotus 
užsakymus, t. y. jeigu veją klojame ant Gedimino kalno arba įrengi-

Graži ir prižiūrėta veja, tokia kaip puikiausiuose kurortuose – ja galima ne tik papuošti savo namo kiemą, bet ir ne gėda 
rekomenduoti draugams. Veja, kuri atitinka visos šeimos poreikius, turėtų tikti ir vaikų žaidimams, ir jogos užsiėmimas, 
šokiams, iškylai, ir netgi futbolo rungtynėms. Aukštos kokybės klojamoji veja papuošė VII „Išmanaus miesto“ apdovano-
jimų renginį. Agrarinių mokslų daktaro Jono Ruškio ūkio klojamoji veja išryškins geriausius aplinkos bruožus.

nėjame futbolo ar regbio aikštyną – sudarau specifinį žolių rūšių 
mišinį vejai“, – sako ūkininkas.
Vejos užauginimas priklauso nuo gamtinių sąlygų. Sausros metu 
žolyno vystymasis sustoja, todėl jį reikia nuolatos laistyti ir tręšti. 
Kadangi po vasaros sezono Lietuvoje ateina šaltesnis metų laikas – 
žolyną reikia paruošti „žiemos miegui“. Rudenį jis purškiamas spe-
cialiomis priemonėmis, apsaugančiomis nuo įvairių ligų, tręšiamas 
mikroelementais. 
Ateityje dr. J. Ruškio ūkis siūlys įsigyti dekoratyvinių žydinčių vejų, 
primenančių natūralią lauko pievą, kurioje auga gėlės.
Susitvarkyti su 20 ha ūkiu padeda moderni technika iš Olandijos, 
Kanados, Anglijos, Airijos, vyniojanti klojamosios vejos ritinius. Nau-
jausias ūkininko įrenginys leis pateikti į rinką klojamąją veją 120 cm 
pločio ritiniais, kurie bus skirti didelėms teritorijoms apželdinti.

ŪKININKO JONO RUŠKIO ŪKIS
+370 655 61 356
www.klojamojiveja.lt



GARSO BARJERAI 
UŽTIKRINA TYLESNĘ APLINKĄ

Intensyvaus automobilių eismo ar traukinių keliamas triukšmas, dulkės, vibracija ne-
retai tampa tikru iššūkiu šalimais gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms. „Acoustic 
Road“ siūlo paprastą sprendimą, apsaugantį nuo šių neigiamų veiksnių – ekologiškus, 
triukšmą, dulkes ir vibraciją sugeriančius, dekoratyvius bei ilgalaikius garso barjerus, 
kurie prisideda prie saugaus eismo užtikrinimo.

www.garsobarjerai.lt

Daugėjant triukšmo suvaldymo projektų prie greitkelių ir 
geležinkelių infrastruktūros, akustinių sienučių segmentai 
gaminami Lietuvoje. UAB „Garso barjerai“ 2020 m. įgyven-
dino akustinių sienučių segmentų gamyklos projektą, su-
kurdama prekių ženklą „Acoustic Road“. Netrukus baigsis 
pirmieji metai, kai veikia šios bendrovės gamykla Vilniuje, 
Aukštuosiuose Paneriuose. 
„Iki metų pabaigos būsime pagaminę daugiau kaip 40 
tūkst. m2 produkcijos. Gamykla jau pagamino tūkstan-
čius kvadratinių metrų garso barjerų segmentų, iš kurių 
sumontuotos akustinės sienutės Lentvario, Šiaulių (Ža-
liukų g.) ir Mažeikių geležinkelio stotyse, dabar įgyvendi-
namas Kaišiadorių ir pradedamas įgyvendinti Kretingos 
akustinių sienučių prie geležinkelio projektas“, – apie nu-
veiktus darbus pasakoja UAB „Garso barjerai“ technikos 
direktorius Rytis Benevičius.
„Acoustic Road“ triukšmo barjerų dizainas ypač patrau-
klus, kiekvienam projektui įmonės produkcija gaminama 
pagal individualius projektus. Kiekvienai akustinei sie-
nutei pagaminti segmentai yra unikalių spalvinių raštų, 
matmenų ir formų. Jie gaminami iš natūralių medžiagų 
(medienos ir betono pagrindu), o jų spalvą lemia natūralus 
pigmentas, todėl jų spalvos dera prie supančios aplinkos. 
Medieną, kaip atsinaujinančią žaliavą, naudojanti bendro-
vė prisideda prie aplinkos išsaugojimo. 
Garso barjerai yra patvarūs, atsparūs drėgmei, kelio drus-
koms, išmetamosioms dujoms, smūgiams. Taip pat jie 
yra ekologiški ir nedaro neigiamo poveikio gamtai, jų eks-
ploatavimo laikas siekia daugiau kaip 30 metų.

„Sumontuoti akustiniai elementai pagerino gyvenimo są-
lygas, geležinkelio triukšmas sumažintas daugiau nei du 
kartus. Taip saugoma žmonių sveikata, gerėja savijauta 
ir darbingumas, dingsta įtampa – žmogus gali pailsėti“, – 
sako R. Benevičius. 

 +370 682 44 734 rytis@acousticroad.eu



IŠMANUS UŽUOLAIDŲ VALDYMAS

www.celestinatekstil.lt renversa@gmail.com Savanorių pr. 214, LT-50194 Kaunas Mob. +370 698 48901

ŠRIFTAS: Trajan Pro

užuolaidų salonas

BōHEME HOUSE boutique hotel | Kaunas | www.bohemehouse.lt



Projektai ir Co   –  viena didžiausių 
įmonių Lietuvoje, teikianti kompleksines 
projektavimo ir inžinerinių konsultacijų 
paslaugas.

Įmonėje dirba apie 100 įvairių sričių specialistų – architektai, konstrukto-
riai, inžinieriai, geodezininkai, techniniai prižiūrėtojai.

Įmonės specializacija – pastatų, elektros, vandentiekio ir nuotekų bei 
dujotiekio tinklų, taip pat susisiekimo komunikacijų projektavimas, geo-
dezijos paslaugos ir statybos techninė priežiūra. 

Projektai ir Co, UAB
Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 447 70120    |    Mob. Tel.: +370 698 51552
projektavimas@zilinskis.com   |   www.projektai.co 

Kodėl VERTA rinktis mus: 

Kasmet įgyvendiname iki 1000 projektų Lietuvoje bei 
Skandinavijoje;

Galimybė prisidėti prie strateginės reikšmės energe-
tikos projektų;

Naudojame naujausią ir pažangiausią programinę 
įrangą (Tekla, Robot, StaadPro, Primtech 3D; PLS-CADD; 
Revit; MagiCad; Civil 3d ir kt.);

Patikima ir skaidri veikla (įmonių grupė kasmet paten-
ka tarp daugiausiai mokesčių Lietuvoje sumokančių 
bendrovių).




