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Purso Blatic  |  Savanorių pr. 178F, Vilnius

 Tel.: +370 619 66 222 | egidijus.bunikis@purso.com

Langai laiko
išbandymams
Aliuminio langai, durys ir fasadai su 
termoizoliaciniu užpildu, pritaikyti 
itin sudėtingoms aplinkos sąlygoms. 
Langų profiliai gaminami tvariai iš 
perdirbto aliuminio. Dėl sandarios 
konstrukcijos ir izoliacinių savybių, 
mūsų produktai užtikrina aukščiausią 
komfortą vartotojui. 

Purso ECO langų techniniai parametrai:

- Konstrukcijos gali būti tiekiamos iš 100% perdirbto aliuminio
- “Passive House Institute” sertifikatas
- Uf vertė iki 0,66 W/m²K (atidaromas langas 1230 x 1480, Ug=0,5 W/m²K)
- Garso izoliacija iki 46 dB Rw
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Sakoma, kad Naujųjų naktį optimistai nemiega iki vidur-
nakčio, jog pamatytų ateinant naujus metus, o pesimistai 
neužmiega, kad įsitikintų, jog senieji metai tikrai išėjo. 

Senų metų pabaiga ir naujų pradžia – tai ne tik naujas 
kalendoriaus lapelis. Tai proga peržvelgti prabėgusias die-
nas ir planuoti naujus projektus.

2021-ieji nebuvo lengvi, bet daugeliui mūsų labiau patin-
ka ateities svajonės nei praeities istorija. Naujos pradžios 
magija tikrai yra pati galingiausia iš visų. Ji sutelkia dėmesį 
į visas nuostabias galimybes, kurių atneš nauji metai. Tai 
šviesa, praskaidrinanti ateities svajonių kelią.

Žinoma, laikytis Naujųjų metų pažadų nėra lengva. Au-
gimas ir pokyčiai gali būti sudėtingi, o kartais motyvacijai 
prireikia nemažai įkvėpimo. 

Įženkime į naujus metus su dėkingumu už šią naują gali-
mybę kurti naujas svajones. Skirkime tiek savo laiko ir jėgų 
mylėti gyvenimą, kad neturėtume laiko neapykantai, ap-
gailestavimui ar baimei.

Jaukių, šiltų ir ramių švenčių visiems!

REDAKTORĖ Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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REJBEN 
nestandartiniai 

baldai - 
vertinantiems 

kokybę ir 
modernumą

STRUCTUM SHOWROOM kartu su REJBEN 
kviečia atrasti naują požiūrį į baldus ir 
paieškoti įkvėpimo savo namams ar įmonei. 
Kokybe išsiskiriantys nestandartiniai baldai 
prisitaiko prie šiuolaikinio žmogaus poreikių 
ir atvaizduoja paskutiniąsias modernumo 
tendencijas. REJBEN komanda įgyvendins 
visus Jūsų norus ir idėjas.

REJBEN ekspozicija Structum Showroom iki vasario 2 d., 
Raitininkų g. 4, Vilniuje.

Daugiau informacijos ir registracija showroom@structum.lt 
+370 623 36 493
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VAIKYSTĖS SVAJONĖS TURĖTI 
URVĄ ĮKVĖPTA VILA

Nuotr.: Iwan Stoecklin 
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Valso kaimelis Šveicarijos Alpėse yra viena vaizdingiausių šalies vietų. 1 250 m aukštyje virš jūros 
lygio įsikūrusioje gyvenvietėje yra daug išskirtinių statinių, o centrinę jos aikštę supa originalūs na-
mai, dengti Valso kvarco plytelėmis.

Giedrė Linden 
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Bėgant metams, kaimas išsaugojo savo tradicinį autentišką 
planą, pastatų tipologiją taip, kad čia būtų patogu gyventi 
ir užsiimti žemdirbyste.

Ko gero, pats galingiausias natūralus Valso slėnio gamtos 
išteklius, pamaitinantis visą aplinką, yra vanduo. Per 
milijonus metų ledas ir lietus giliai išraižė žemės paviršių, o 
kaimui dovanojo šiltą 30 laipsnių terminį šaltinį, besiveržiantį 
tiesiai iš žemės. Vienintelį tokį Graubiundeno kantone.

Vienas įstabiausių čia esančių pastatų yra pastatytas, 
išnaudojant vietos medžiagų pranašumą, struktūrinę 
tipologiją ir topografiją. Tai – ypatinga, prizais įvertinta 
Valso vila. Šis projektas nekeičia aplinkos ir subtiliai į ją 
įsikomponuoja.

Pastatą suprojektavo „SeARCH“ ir CMA architektai Bjarne Mastenbroekas su 
Christianas Mülleris. Kaip rašo architektūros tinklalapis „ArchDaily“, šis pastatas 
buvo vieno iš architektų viso gyvenimo svajonė. Vilą jis projektavo, įkvėptas 
vaikystės idėjos turėti požeminį urvą.
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Vietos valdžia architektą perspėjo: toks neįprastas statinys gali nepatikti 
kaimynams, juolab kad Šveicarijoje, prieš pradedant bet kokias statybas 
ir siekiant gauti visų vietos gyventojų sutikimą, būtina pastatyti medinį 
pastato struktūros modelį. Tačiau, kadangi pastatas nekėlė pavojaus nė 
vienam kaimo pastatui ar terminiams šaltiniams, statybas leista pradėti.

Architektams iškelta ir sąlyga nenugriauti sklype pastatytos tradicinės 
daržinės. Buvusiam sklypo savininkui, tuomet 80-mečiam ūkininkui, 
kaip tik dėl šios griūvančios daržinės ir buvo sunku parduoti valdą. 
Architektas suprato sklypo vertę ir jo detalių sąveiką, todėl įsigijo visą šį 
turtą tokį, koks buvo.

Naujiesiems savininkams buvo svarbu išsaugoti vietos autentiškumą, 
nepataikaujant statybininkų komandai, renkantis medžiagas ar 
sprendimus, taip pat išlaikyti pagarbą miesteliui, jo gyventojams, jų 
pastatams ir nepažeisti aplinkos.



1 3

A R C H I T E K T Ū R A

Architektai seną daržinę pavertė įėjimu į vilą, palikdami nepakeistas 
jos sienas, grindis ir lubas. Atvykę į šią vilą, svečiai iš autentiškos ir 
primityvios daržinės persikelia į modernų, atvirą bei svetingą pastatą. 
Modernumas prasideda nuo visiškai atviro betoninio tunelio, 
vedančio į naująjį pastatą, su atviromis nišomis, kad į jį patektų kuo 
daugiau dienos šviesos.

Vila turi gaubtą vietiniu kvarcitu dengtą fasadą, pro kurio didžiulius 
langus atsiveria puikūs vaizdai.

Pastato vidų architektai suprojektavo taip, kad dienos šviesos tektų 
kiekvienam kambariui ir iš visų jų atsivertų vaizdinga panorama.

Statydami namą statybininkai netyčia iškirto šulinį ir architektai nutarė 
tuo pasinaudoti. Jie sujungė šulinį su nuolatiniu geriamojo vandens 
šaltiniu, įrengtu vilos kiemelyje.

Siekdami išvengti per daug šiuolaikinio dizaino detalių tradicinėje 
aplinkoje, architektai nusprendė taip įkomponuoti dviejų aukštų 
išgaubtos elipsės formos gyvenamą pastatą, kad, atrodo, jog jo 
apskritai nėra. Rezultatas išėjo įspūdingas: pastatytas vos išoriškai 
matomas pastatas, o architektūrinis poveikis aplinkai padarytas 
didžiulis.
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MINIMALIZMAS INTERJERE: KAIP 
JĮ PAVERSTI NE TIK ESTETIŠKU, BET 
IR FUNKCIONALIU?
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Gruodžio 2 dieną įvyko STRUCTUM organizuota nuotolinė konferencija „Minimalizmas interjere: unikalus gyvenimo 
stilius, kurio epicentre mažiau virsta daugiau“. Joje pranešimus skaitė specialistai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, kurie 
diskutavo apie tai, kaip turėtų atrodyti minimalizmas namuose, kad jis ne tik atrodytų estetiškai, bet ir būtų funkcionalus.

Marius Salys
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ESTETIŠKAS IŠMANUMAS: MINIMALIZMAS INŽINERINĖSE 
SISTEMOSE

Tam, kad pasiektume minimalizmą, reikia įdėti labai daug 
pastangų, sako „Jung Vilnius“ direktorius Raimundas 
Skurdenis. Jis akcentuoja, kad interjerui labai svarbus 
ergonomiškas apšvietimas, taip pat ekonomiškai 
naudojamas šildymas, vėdinimas ir vėsinimas (ŠVOK).

„Nors už lango matome sniegą, klimatas šiltėja, todėl vis 
aktualesnė apsauga nuo saulės ir saulės spindulių valdymas. 
Tam reikalingos išmanios sistemos“, – teigia R. Skurdenis.

Dažna problema kuriant minimalistinį interjerą – daug 
skirtingų sistemų. Jos turi daug jungiklių ir valdiklių, kurie ne 
tik neatrodo estetiškai ir trukdo minimalizmui, bet ir sukelia 
didelį galvos skausmą galutiniam vartotojui.

Išeitis – išmanaus namo valdymo sistema, kuri viena pati 
valdo skirtingas inžinerines sistemas. Jos turi ir kintamą 
dizainą, kuris keičiasi pagal kliento poreikius. Tokia sistema 
turi mažą ir kompaktišką prietaisą, kuris puikiai papildo 
minimalistinį interjerą.

„Tai yra viena ir aiški sistema, pritaikoma prie kliento 
poreikių. Tai universali sistema, turinti daug funkcijų“, – sako 
R. Skurdenis.

Vienas iš pavyzdžių – išmanus veidrodis, kuris yra ne tik 
veidrodis, bet ir atstoja planšetę ar televizorių. Taip pat – į 
lubas integruotos garso kolonėlės, kurios įjungtos išvažiuoja 
iš lubų ir dar geriau atlieka savo funkciją.

„Dirbtinis intelektas iš pradžių labiau ateis į biurus, nes 
įmonės į tokius dalykus investuoja, bet vėliau pasibels 
ir į privačius namus. Jau dabar yra Lietuvos mokslininkų 
sprendimų, kuriuos galima pritaikyti išmanioms sistemoms“, 
– sako R. Skurdenis.

„SADOLIN“ 2022 METŲ SPALVA IR DAŽŲ PRITAIKYMAS 
SIEKIANT MINIMALIZMO

„Mūsų spalva yra lengva ir tarsi gaivaus oro gurkšnis – „Bright 
skies“. Tai šviesi spalva, sukurianti lengvumo ir gaivumo 
pojūtį, erdvės, prikelianti naujam gyvenimui“, – sako „Akzo 
Nobel Baltics“ generalinis direktorius Ramūnas Urbonas.

Pastaruoju metu pastebima tendencija, kai dėl pandemijos 
žmonės daug laiko praleidžia namuose. Tai nulemia poreikį 
apgalvoti kiekvieną namų kampelį. WORKSHOP spalvų 
paletė skirta derinti spalvas, kuriant džiugius ir universalius 
namus. Ji tinka su „Bright Skies“ spalva, leidžia padalyti 
erdves, jas atskirti. Jos tinka ugdymo įstaigose.

Dabar žmonės nori į namus įsileisti daugiau gamtos. Tam 
skirta GREENHOUSE spalvų paletė, kurioje yra natūralūs 
atspalviai, įnešantys pozityvumo iš gamtos. Labai šilta ir 
jauki, artima žmogui spalvų paletė, tinkanti biuro interjerui, 
patalpos taps gyvesnės, bus jaukiau.

Dar viena spalvų paletė – STUDIO. Šilti ir įkvepiantys 
atspalviai ramybės oazei. Tokios spalvos guodžia ir ramina, 
suteikia švelnumo ir žavesio bet kokiam kambariui, todėl 
labai tinka gydymo įstaigoms.

SALON spalvų paletė – gaivūs atspalviai atviroms viskam 
erdvėms. Ši paletė puikiai tinka projektuojant viešbučius ir 
restoranus. Būtent tokiose erdvėse susitinka žmonės, dalijasi 
savo patirtimis.

„JUNG VILNIUS“ DIREKTORIUS 
RAIMUNDAS SKURDENIS

„AKZO NOBEL BALTICS“ GENERALINIS 
DIREKTORIUS RAMŪNAS URBONAS
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MINIMALIZMAS VONIOS KAMBARYJE 2022-AISIAIS: AR 
ATEINA REVOLIUCIJA

„Ar ateina tokia revoliucija, kai vonios kambaryje reikės 
mažiau, bet tai visiškai patenkins mūsų poreikius? Šiuolaikinis 
vartotojas siekia šiek tiek daugiau: minimalizmas turi 
būti funkcionalus, kad turėdami mažiau neprarastume 
galimybių“, – sako „Geberit“ pardavimo vadovas Tadas 
Ivanauskas.

„Geberit“ vadovaujasi idėja, kad dizainas turi atitikti funkciją 
– būtina išvengti nereikalingų detalių. Bene geriausiai 
minimalizmo sąvoką išpildo „Geberit“ pristatoma nauja 
„One“ serija.

„Tai yra pavyzdys ir teisingas požiūris, kaip turi būti 
projektuojamas vonios kambarys“, – sako T. Ivanauskas.

Sujungiant išorinius ir vidinius sprendinius sutaupoma 
vietos, funkcija perkeliama į vidinę sienos pusę, tačiau 
neprarandamas funkcionalumas. Tai ypač svarbu, kai 
pasaulinė tendencija yra tokia, kad būsto, o kartu ir vonios 
kambario, erdvė kasmet mažėja.

„Geberit One“ serija – visa vonios kambario serija. Jos 
akcentas – unikalus ir išskirtinis WC puodas, kuris yra 
funkcionalus, jame paslėptos papildomos dizaino detalės. 
Integruotas itin greitas ir tylus vandens nuleidimas, ant jo 
nekimba nešvarumai. Galima keisti WC puodo montavimo 
aukštį atsiradus poreikiui, negriaunant apdailos.

Šios serijos praustuvas atrodo 16 proc. mažesnis, tačiau 
iš tiesų jis yra 5 proc. talpesnis. Tai nulemia mažesnė 
išorinė projekcija, kuri yra išplėsta vidinėje projekcijoje. 
Tai suteikia vonios kambariui ne tik funkcionalumo, bet ir 
kompaktiškumo.

Dušo erdvė išsiskiria tuo, kad neturi barjerų, konstrukcija 
integruota į sieną be papildomų laikiklių ir yra labai tvirta.

„Kalbant apie minimalizmą negalima pamiršti, iš kur jis 
atsirado – tai Skandinavijos šalys. Vienas mūsų produktų 
„Ifo“ yra įkvėptas gamtos, atspindi ne tik natūralumą, bet ir 
tvarumą, kai produktas gaminamas arčiau mūsų“, – sako T. 
Ivanauskas.

„GEBERIT“ PARDAVIMO VADOVAS 
TADAS IVANAUSKAS
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VIENTISO DIZAINO VONIOS KAMBARIO IŠPILDYMAS SU 
„KAME“

Kalbėdamas apie vientiso dizaino vonios kambario 
išpildymą, „Kame“ pardavimo vadovas Žydrūnas 
Lietuvninkas pristatė vonios kambariui skirtą „Kame exclusive“ 
katalogą, kuriame yra aukščiausios kokybės produktų vonios 
kambariui. Šie produktai pagaminti iš natūralaus medžio 
lukšto, dektono, marmuro ir „Corian“ stalviršių. Išskirtinumas 
– ilgaamžis dizainas. Taip pat siūlomos inovacijos apšvietimo 
sprendimams, pavyzdžiui, STRUCTUM „showroom’e“ 
pristatyta „Soft lift“ apšvietimo sistema.

„Amber“ serija išsiskiria pagrindine detale – ąžuolo masyvo 
rankena per fasado plotį. „Soft“ serija pasižymi retro stiliaus 
užapvalintais kampais. Prie tokių gaminių siūlomas keraminis 
praustuvas arba dektono ir betono stalviršis. Serija turi plačią 
ūkinę spintelę su vidiniu LED apšvietimu.

„Natura“ serija pagaminta iš natūralaus medžio lukšto. Jos 
akcentas – 45 laipsnių kampu suleisti fasadai. „Natura Color“ 
serija išsiskiria iš abiejų pusių dažytais fasadais, taip pat 
suleistais 45 laipsnių kampu. „Loft“ serija – populiariausia 
serija be rankenėlių. Jos gaminiai taip pat dažyti iš abiejų 
pusių.

MAKSIMALUS KOMFORTAS MINIMALISTINĖJE VONIOS 
ERDVĖJE

„Laufen“ daug dėmesio skiria funkcionalumui, todėl siekiant 
maksimalaus komforto minimalistinėje vonios erdvėje 
„Laufen“ siūlomas sprendimas yra „Cleanet Riva“ ir „Cleanet 
Ravia“ unitazas su bidė funkcija.

„Vos kelios smulkmenos išduoda, kad tai nėra paprastas 
unitazas. O pagal funkcionalumą, higieną ir kitus aspektus 
šiuo metu tai turbūt yra geriausias unitazas rinkoje“, – sako 
„Laufen Nordic“ biuro vadovas Baltijos šalyse Nerijus Bakšys.

„Laufen“ minimalistiniams sprendimams svarbu švarios, 
paprastos linijos, grynos formos. Todėl neseniai pasiūlyta 
revoliucinė sanitarinės keramikos „SaphirKeramik“ linija, 
kurios akcentas – mažiau yra daugiau. Jos gamybos ir 
energinės sąnaudos mažesnės, taip pat mažesni išoriniai 
matmenys. Tai suteikia daugiau dizaino galimybių, 
atsparumo ir tūrio.

Dizaino principas grindžiamas solidžiomis, tvariomis 
medžiagomis. Taip sukurta nauja kolekcija „Sonar“: 
ekspresyvi, tačiau kartu ir minimalistinė. Taip pat pristatyta 
baldų kolekcija „Boutique“.

Akcentuota, kad labai svarbu rinktis ribotą spalvų paletę, 
tam tinkama „Kartell by Laufen“ kolekcija. Ji leidžia kurti 
sterilų ir minimalistinį interjerą.

 „KAME“ PARDAVIMO VADOVAS
 ŽYDRŪNAS LIETUVNINKAS

„LAUFEN NORDIC“ BIURO VADOVAS 
BALTIJOS ŠALYSE NERIJUS BAKŠYS
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TECHNOLOGINIS MINIMALIZMAS

„Anksčiau atlikęs tik praktinę funkciją, dabar vonios 
kambarys atlieka ir emocinę funkciją, todėl kyla ir kokybės 
reikalavimai“, – sako „Viega“ pardavimo konsultantas 
Ramūnas Kašėta.

„Viega“ dušų kabinos latakus „Advantix Cleviva“ galima 
montuoti bet kurioje vietoje: tiesiai prie sienos, centre, 
ekscentriškai, pailginti dušo profilį. Tokiems latakams 
taikomas platus dizaino pasirinkimas. Naudojamas bangos 
formos sifonas išsiskiria savo konstrukcija, savaiminio 
išsivalymo efektu, todėl susikaupia mažiau nešvarumų.

Šis latakas yra higieniškas, galima pasirinkti individualią 
vietą, naudojamas drenažo profilis su nuolydžiu, dušo profilį 
galima sutrumpinti.

Taip pat pristatytas „Advantix Vario“ dušo latakas. Galimi 
įvairūs tokio latako įrengimo variantai. Latako profilis 
pasižymi stiprumu, standumu ir tvirtumu, geru cheminiu 
atsparumu ir lengvu apdorojimu.

ASMENINIS MINIMALIZMAS

Architektė, studijos „Mild Studio“ įkūrėja Lina Bakienė teigia, kad asmeninis 
minimalizmas priklauso nuo konteksto, vietos, laiko ir žmonių. Kiekvienas jį 
supranta skirtingai, per savo patirtį ir poreikius.

„Tam, kad sukurtume minimalistinį dizainą, reikia ne tik projektuotojo, bet ir kliento 
bei rangovo noro“, – sako L. Bakienė.

Kaip pavyzdį ji pateikė vienos įmonės Vilniuje biurą, kuris įrengtas minimalistiškai. 
Jame nebijota panaudoti tamsių spalvų, o panaudoti produktai – kompaktiški ir 
funkcionalūs.

Ji taip pat papasakojo apie tai, kaip buvo rengiamas naujas „Mild Studio“ biuras, 
jame panaudotas neapdorotas dizainas, atspindintis statybų minimalizmą.

„VIEGA“ PARDAVIMO KONSULTANTAS 
RAMŪNAS KAŠĖTA

ARCHITEKTĖ, STUDIJOS „MILD STUDIO“ 
ĮKŪRĖJA LINA BAKIENĖ
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NUOLAT KINTANTIS INTERJERAS: KAIP 
MINIMALISTINIAME IR SKANDINAVIŠKAME 
INTERJERE SUKURTI SAVITUMĄ IR JĮ 
SUASMENINTI?

Architektė ir interjero dizainerė Justina Garbštė 
bei „Veika“ veiklos vystymo vadovas Arkadijus 
Bliuminas kalbėjo apie nuolat kintantį interjerą ir 
tai, kaip jame sukurti savitumą.

„Skandinaviškas dizainas pasižymi tuo, kad jame 
norisi natūralių spalvų, kuo paprastesnio gyvenimo 
stiliaus. Tai, kas paprasta, yra genialu. Tad kuo 
mažiau turime, tuo labiau tai vertiname“, – sako 
architektė J. Garbštė.

Jos kurtas dizainas išsiskiria tuo, kad jame 
naudojami keturi gerai žinomi elementai: žemė, 
oras, ugnis ir vanduo.

Pirmasis elementas – žemė. Iš jos įkvėpimo suteikė 
akmuo, tiksliau kalbant, – oniksas, kuris suteikia 
užburiančio vaizdo įvairių erdvių dizainui, ypač 
sienoms. Pojūtį dar labiau sustiprina išgaunama 
3D faktūra.

Antrasis elementas – oras. J. Garbštė teigia, kad su 
oru jai labiausiai asocijuojasi plunksna. Padidinus 
jos faktūrą, tokį dizainą galima pritaikyti įvairių 
erdvių sienoms, tai išryškina minimalizmą. Įvairiai 
pritaikytos plunksnos faktūros padeda ne tik sukurti 
išskirtinį vaizdą, bet ir atskirti skirtingas erdves. Taip 
pat galima naudoti ir debesų ar lapų faktūras.

Trečiasis elementas – ugnis. Šis elementas įkvėpė 
naudoti anglies, medienos ir lavos faktūrą, kuri 
suteikia unikalaus dizaino sienai ir visam interjerui.

Ketvirtasis elementas – vanduo. Iš šio elemento 
dizainui galima pritaikyti bangos, ledo, sniego ir 
povandeninio pasaulio faktūros.

ATRAMŲ DIZAINAS: KOLEKTYVINIS MODELIS 
INDIVIDUALIOMS INTERPRETACIJOMS

„Arenas Basabe Palacios arquitectos“ įkūrėjas ir projektų 
vadovas dr. Luisas Palaciosas kalbėjo apie atramas dizainui. 
Jis pristatė sprendimus, kuriuose panaudota mediena.

Vienas iš jo pristatytų projektų – nedidelis butas Madride, 
Ispanijoje, pavadintas „Wooden Snake“. Jame pasitelkiamas 
minimalistinis dizainas, visos erdvės sujungtos atsisakius 
nereikalingų sienų, taip net ir mažame plote atrodo, kad 
butas yra labai erdvus.

Kitas pateiktas pavyzdys – kiek didesni gyvenamieji namai 
Madride. Juose mediena naudojama tiek vidaus interjerui, 
tiek pastato eksterjerui – fasadui.

Taip pat apžvelgtas ir Kultūros centro Madride projektas, 
kuriame mediena turėjo svarbų vaidmenį įrengiant centro 
vidų, ypač panaudojant medieną pastato konstrukcijoms ir 
sienų apdailai. Vidaus interjeras daugiausia švarus, baltas, 
aiškiai matomas minimalizmas.

Galiausiai L. Palaciosas pristatė savo projektuotą bendrabutį 
Madrido centre, kuriame taip pat dominuoja medinė 
architektūra ir minimalizmas.

ARCHITEKTĖ IR INTERJERO 
DIZAINERĖ JUSTINA GARBŠTĖ

„ARENAS BASABE PALACIOS ARQUITECTOS“ 
ĮKŪRĖJAS IR PROJEKTŲ VADOVAS DR. LUISAS 

PALACIOSAS

„VEIKA“ VEIKLOS VYSTYMO 
VADOVAS ARKADIJUS 

BLIUMINAS 
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V I Z I J A

Gyvename technologijų epochos metu. Modernėjant pasauliui 
kinta ir švietimas, atsiranda nestandartinių veiklų paklausa ir 
platėja jų spektras. Mūsų komanda „Structum“ konkurse „Moderni 
švietimo įstaiga“ pristato sukurtą SMM (Sveikos mitybos mokyklą), 
kuri suteiktų galimybę studijuoti sveiko maisto gaminimo technikas 
jaunimui nuo 12 iki 18 metų. Idėja įkurti būtent tokios paskirties 
mokyklą atsirado netikėtai, stebint aplinkinius. Nėra paslaptis, 
kad dažniausiai jaunimo pasirenkamas maistas yra vadinamasis 
greitmaistis, tai nėra labai sveika, bet užtat skanu ir greita. Taigi 
mūsų sumanymas kaip tik leistų pakeisti jaunųjų žmonių mitybos 
įpročius bei padėti jiems pramokti gaminti skanų ir sveiką maistą.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS 

II KURSO INTERJERO DIZAINO KRYPTIES DN20D-1 STUDENTAI:

ANASTASIJA BELŠOVA, LUKAS BIČIŪNAS, EMILIJA NORVYDAITĖ.

BELSOVAANASTASIJA@GMAIL.COM, + 370 675 89 740

LUKIZAS2000@GMAIL.COM, + 370 607 42 314

EMILIJA.NORYDAITE@GMAIL.COM, + 370 612 46 414



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

Santykį su gamta ir sveiku gyvenimo būdu prarandantis 
šiuolaikinis jaunimas galės atrasti jį iš naujo Sveikos mitybos 
mokykloje. Kaip kartą pasakė XVII amžiaus pradžios prancūzų 
rašytojas, filosofinio ir moralinio pobūdžio kūrinių autorius 
François de La Rochefoucauld’as, „valgyti yra būtinybė, bet 
valgyti protingai yra menas“.

Mokyklos dizainas įkvėptas gamtos – jos ritmų ir įvairovės. 
Būtent todėl pastato interjere panaudota daug augalų motyvų 
ir turtinga spalvų gama. Dideli langai suteikia daug natūralios 
šviesos ir pozityviai veikia žmogaus būseną. Siekta suprojektuoti 
SMM ne kaip paprastą maisto gaminimo mokyklą, o kaip 
vietą naujoms pažintims, bendravimui, palaikymo atradimui, 
kaip vietą, kur mėgstama veikla gali atrasti gerbėjų. Mūsų 
švietimo įstaigoje būtų gaminami ne tik žinomi patiekalai, bet 
ir skanumynai pagal naujas technologijas. Viena tokių maisto 
ruošimo technologijų – itin populiari Skandinavijoje „Sous Vide“ 
Lietuvoje pradėta taikyti vos prieš penkerius ar šešerius metus. 
(Pačios technologijos esmė: produktai kartu su prieskoniais 
dedami į specialius plastikinius maišelius, iš jų ištraukiamas oras 
ir jie užlydomi. Vėliau šie maišeliai su produktais panardinami 
į vonelę ar puodą su vandeniu, kuriame tikslią temperatūrą 
palaiko cirkuliatorius. Maišeliai su produktais ilgą laiką (kartais – 
net iki 72 valandų) verdami žemesnės nei 100 ºC temperatūros 
vandenyje. Temperatūra produkto viduje susilygina su vandens 
temperatūra. Šitaip gaminami produktai neperkaista, išsaugo 
visas maistingąsias medžiagas, natūralų skonį, aromatą ir 
tekstūrą.) Gastronomijos primadona Aldona Gečienė „Sous 
Vide“ technologiją pradėjo taikyti viena pirmųjų Lietuvoje, 
dabar prie technologijos plėtojimo prisidėtų ir SMM.

JUNG. Patikimas, pasaulyje vertinamas gamintojas, platus asortimentas, 
naujos technologijos, dėmesys gaminių saugumui, energiją taupanti gamyba. 
Naudoti produktai: LS 1520-18 A WW ; 32040 vert anglais 3217849; „JUNG 
LB-Management“ modulinė šiuolaikinio apšvietimo ir žaliuzių valdymo sistema.

TARKETT. Platus sprendimų pasirinkimas, pasaulinis grindų ir sportinių dangų 
sprendimų lyderis, kokybė. Naudoti produktai: 21455024; 26540300; 3217849; 
3217257.

SCALAMID. 35 metų patirtis, universalumas, profesionalumas, dėmesys kokybei 
ir inovacijoms. Naudoti produktai: 177 stucco eroded light.

ISKU. Šiaurietiškos kokybės ir dizaino etalonas, funkcionalumas, gamtos išteklių 
tausojimas, unikalumas. Naudoti produktai: drabužių kabykla „Oksa“; baro 
kėdė „Vilja“, 65 cm; kavos staliukas „Diva“, 70 cm, 919103; 1507-1 jungiamasis 
mokyklinis stalas „Summa GA“; spinta su stalčiais „Tendo Oppi“, 1453-154.

GROHE. Daugiau nei 300 apdovanojimų, aukšti reitingai, inovacijos, dizainas 
ir plėtra yra glaudžiai suderinti, estetiška ir funkcionali produkcija. Naudoti 
produktai: 19930IG0; 3960900H; 40632IG0; 38844P00; GROHE SENSE 
GUARD; 39899000.

CORIAN. Ilgaamžiška kokybė, didelis pasirinkimas, galimybė įsigyti produktą 
pagal specialų užsakymą, „Corian®“ paviršiai yra atsinaujinantys ir iš prigimties 
draugiški aplinkai, lengvai valomi higieniški paviršiai. Naudoti produktai: ARTISTA 
BEIGE.

BRASTA GLASS. Kvalifikuoti darbuotojai, daugiau nei 15 metų patirtis, aktyvus 
dalyvavimas pasaulinėse parodose. Naudoti produktai: dušo sienelė „Ema“.

BMK. Didelė produkcijos bazė, modernios švietimo technologijos, nuodugnus 
kliento poreikių analizavimas. Naudoti produktai: V11H993040; GX175.

BIOWNLIGHT. Inovatyvu, atspindi biologinius žmogaus poreikius, taupo 
energiją, perima bioritmą. Naudoti produktai: „BIOWN light“ išmani LED 
apšvietimo sistema.

PURSO. Ekologiška antrinių žaliavų gamyba, profesionalumas, efektyvumas, 
komfortas, stilius. Naudoti produktai: LK75ECO; LK100ECO.

TOPCOLOR. Kokybė, nuolatinis produkcijos gerinimas, ekologiška produkcija, 
platus pasirinkimo spektras, daugiau nei 17 metų patirtis. Naudoti produktai: S 
0507-B80G; S1020G20Y; S 0510-G; S 0502-B50G.



V I Z I J A

Ateities švietimo įstaigą įsivaizduoju kaip atvirą, lanksčią, demokratišką, 
skaidrią instituciją, kurioje mokiniams suteikiama veiklos ir kūrybos laisvė. 
Projekte pasirinkta pavienių dvišlaičių namų koncepcija, kuri simbolizuoja 
antrus namus, bendradarbiavimą, bendruomenės kūrimą bei pilietiškumo 
ugdymą. Pilietiškumas, bendruomenė ir atsakomybė prasideda nuo savo 
kiemo, tad ateities švietimo įstaiga per architektūrą turi perteikti individo 
bendruomenėje idėją bei ją ugdyti. Pasaulis juda tvaraus judumo principų 
link, tad švietimo įstaigos koncepcija taip pat siekta parodyti, kad judėjimas 
yra neatsiejama žmogaus dalis, ir mokiniai tarp klasių turi judėti gryname 
ore, susimojuoti pakeliui su pažįstamais bei prižiūrėti aplinką vienu metu. 

Klasėse įrengtos interaktyviosios lentos ir 3D spausdintuvai – šios priemonės 
tampa kasdieniais mokinių įrankiais. Tačiau nepamirštos ir tradicinės 

MARIUS KANTAKEVIČIUS

/
MARIUS.KANTAKEVICIUS@GMAIL.COM 

+ 370 636 22 640

mokymo priemonės – įrengta visiems atvira biblioteka su erdvėmis 
namų darbams ruošti. 

3D modelis sukurtas su „SketchUp Pro“ programine įranga, 
vizualizacijos – su vizualizavimo varikliu „V-Ray for SketchUp“ bei 
„Chaos Cloud“ debesijos vizualizacijų generavimo paslauga. 



JUNG komanda visuomet nustebina išskirtiniais 
jungiklių dizainais. Šį kartą pasirinkti JUNG LS 990 
CORBUSIER dizaino jungikliai, spalvas priderinant 
prie interjero. Nedaug gamintojų gali pasiūlyti 
tokią prabangą pritaikyti jungiklių spalvas pagal 
įnoringiausius interjero reikalavimus, tačiau JUNG 
visuomet pasiruošę padėti ir pagaminti norimo 
atspalvio jungiklius. 

TARKETT. Pasirinktos žalio atspalvio kiliminės plytelės 
„Traverse“. Dėl žaismingumo savaime keičiant 
atspalvius bei šešėlius priklausomai nuo apšvietimo 
kampo ši danga puikiai tiko pagyvinti švietimo 
įstaigos interjerus.

SCALAMID siūlomi fasadų sprendimai įdomūs, 
traukiantys akį, bei nesunkiai įgyvendinami. Projekte 
pasirinkti keli fasadų variantai – šviesių plytų dekoras 
ir tamsinto metalo plokštės. Atspalviai įsikomponuoja 
į bendrą dizainą, įneša dinamikos bei modernaus 
atšiaurumo. 

ISKU. Gamintojas pasižymi labai plačiu specializuotų 
baldų švietimo įstaigoms asortimentu, tad nebuvo 
sunku rasti ergonomiškų bei patraukliai atrodančių 
baldų. Klasėse naudojami „Summa“ individualūs 
stalai, didesni „MyFLow“ stalai, „Prima“ kėdės, 
mokytojų patogumui „Matrix“ elektriniai stalai bei 
„Oppi“ spintelės mokymo priemonėms susidėti. 
Projektuojant bibliotekos erdvę pasirinkti „MyFlow“ 
stalai, individualiam skaitymui skirti „MyFlow Lounge“ 
krėslai. Krėslais sukurta atskira atokesnė erdvė, skirta 
mokymuisi. 

GROHE. Pasirinkti kompaktiški ir dailūs elektroniniai 
sensoriniai „Eurosmart Cosmopolitan E“ maišytuvai 
su vandens maišymo bei temperatūros ribojimo 
funkcija. Jie atrodo paprastai ir įsipaišo į minimalistinį 
interjerą. 

CORIAN stalviršių dangos, integruotos praustuvų 
zonoje, pasirenkant šviesią akmens masės dangą. 
Ši danga lengvai prižiūrima ir išsiskiria santūriu 
raminančiu dizainu dinamiškoje erdvėje.

BRASTA GLASS. Pasirinktos tualeto pertvaros 
„Sausutis“, kuris pasižymi labai patraukliu kainos ir 
kokybės santykiu. Spalvinė gama – pilka, įsiliejanti į 
interjerą ir nepaskęstanti jame. 

BMK. Klasėse naudojami interaktyvūs ekranai „Smart 
GX 86“. Šie ekranai pasižymi plačiu atliekamų veiksmų 
spektru, integruota programine įranga lietuvių kalba, 
belaidžiu valdymu bei atitinka tvaraus dizaino 
principus. 

BIOWNLIGHT šviestuvai jau sulaukė pripažinimo bei 
apdovanojimų, tad buvo malonu juos integruoti 
interjere. Panaudoti pakabinami šviestuvai, 
suteikiantys neįkyrią dienos šviesos imitaciją, kuri 
puikiai tinka švietimo įstaigai. Džiugu, kad ateities 
mokyklose bus tokių šviestuvų, o ne jau atgyvena 
tampantys LED šviestuvai. 

PURSO. Fasado elementams pasirinkta PURSO LK75 
langų sistema, ji pasižymi aukšta kokybe, atsparumu 
aplinkos poveikiams bei išskirtiniu dizainu. Šie langai 
padidina vieno aukšto klasės-namuko erdvę ir suteikia 
didingumo įspūdį.

TOPCOLOR. Projekte naudoti „Xpert“ įvairių atspalvių 
dažai, pasižymintys lengva priežiūra ir ilgaamžiškumu. 
Šios savybės labai svarbios ateities švietimo įstaigoje.
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Moderni pradinė mokykla „Kukutis“ projektuojama tankiai apgyvendintame 
miesto rajone, šalia miesto parko. Pradinės mokyklos koncepcija susideda iš 
keturių siekių:

1. Formos kompaktiškumas. Pastato forma – archetipinė, kompaktiška, 
leidžianti transformuoti vidaus erdves ir savo masteliu nekonkuruojanti su 
aplinkiniui užstatymu. Trys tūriai sukuria vidinę kiemelio erdvę, kurioje saugiai 
gali žaisti vaikai, statinys gauna pakankamai insoliacijos iš rytų ir vakarų. 

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

3. Suplanavimo efektyvumas. Interjeras susideda iš dviejų pagrindinių 
erdvių – pagrindinės klasės ir renginių salės, kurios į visumą sujungiamos 
projektuojant holą ir vidinį kiemelį. Hole yra mini žaidimų salelės, skirtos 
poilsiui, kuriamas vizualus ryšys su vidiniu kiemeliu ir lauku. Pagrindinėse 
erdvėse panaudoti moduliniai baldai, leidžiantys greitai ir patogiai 
transformuoti erdves, pritaikant jas prie besikeičiančių mokinių ir mokymo 
proceso poreikių. 
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4. Inovatyvumas. Mokymo procesą palengvina šiuolaikinės 
technologijos – išmanus apšvietimas, davikliai, padedantys reguliuoti 
pastato vidaus klimatą, išmanūs įrenginiai mokiniams edukuoti ir juos 
užimti, skaitmeninės mokymo lentos, padedančios mokytojui aiškiai 
išdėstyti norimas žinias. 

Įgyvendinę ir į visumą sujungę visus šiuos keturis aspektus ir turime 
inovatyvią, į ateitį orientuotą mokymo įstaigą, kurioje norisi būti, 
bendrauti ir mokytis naujų dalykų.



Parinkta PURSO trisluoksnė aliuminio profilio langų sistema, 
pasižyminti puikiomis akustinėmis bei šiluminės izoliacijos 
savybėmis. Taip pat neblizgus jų stiklas užtikrina sveiką, saugią 
vaikams aplinką. 

BMK hibridinio mokymo įranga su ekranu mokymosi erdvėje 
keičia įprastą lentos naudojimą ir suteikia neribotas galimybes 
projektuoti norimą mokymosi medžiagą, susisiekti su nuotoliniu 
būdu prisijungusiais mokiniais, įrašyti norimą medžiagą ir ją 
patogiai perklausyti. Įrangos montavimo paprastumas, svarbus 
keičiant erdvės funkciją ar norint panaudoti įrangą kitose 
mokymosi erdvėse.

ISKU elegantiški ir ergonomiški baldų modeliai yra vienas 
pagrindinių elementų švietimo įstaigoje. Projekte naudojami 
moduliniai, lengvai sustumiami ir išardomi baldai, kurie suteikia 
galimybę greitai ir be didelių pastangų perorganizuoti erdves. 
Baldams parinkti spalviškai gaivaus kolorito audiniai ir medžiagos, 
suteikiantys erdvei lengvumo ir nuotaikos. 

Bendrose erdvėse naudojami personalizuoti išskirtinio dizaino 
JUNG jungikliai LS 990, nurodantys, kas konkrečiai yra įjungiama 
ar išjungiama. Toks sprendimas padeda lengvai susiorientuoti 
viešosiose erdvėse, ypač kur yra daug jungiklių. Naudojami 
klasikinio dizaino LS990 dizaino jungikliai ir kištukiniai lizdai, 
pastatui valdyti pasirinkta KNX išmanioji sistema – kompaktiškas 
pastato valdiklis. Projektui parinkti potinkiniai KNX judesio ir 
būvio davikliai, valdantys šviesas ir šildymą.

Švietimo įstaigos eksterjerui yra parinktos SCALAMID plytų ir 
korteno imitacijos fasado plokštės. Fasadas iš šių medžiagų 
dera ir prie gamtinio, ir prie urbanistinio konteksto, nes atkartoja 
natūralių medžiagų tekstūras. Plokštės yra atsparios UV bei 
grafičių dažams ir gali būti dažnai valomos ir nekeičia savo 
savybių. Plokštės taip pat pasirinktos dėl ventiliuojamo fasado 
funkcijos ir kad jos savo svoriu žymiai neapkrauna pastato 
konstrukcijų. Tekstūrinės ir vientisos spalvos plokštės naudojamos 
ir pastato interjere, sukuriant tekstūrinį ryšį su pastato eksterjeru.

Sanitarinių mazgų grindys yra dengiamos TARKETT vandeniui 
atsparia viniline grindų danga iš „Granit Multisafe“ kolekcijos. 
Neslidžios, atsparios drėgmei lengvai valomos grindys idealiai 
tinka intensyvaus judėjimo vietose. Holo ir aktų salės erdvėms 
parinkta šviesios, taškuotos tekstūros heterogeninė ritininė grindų 
danga „Rainbow“ iš „Acczent Excellence“ kolekcijos, pasižyminti 
geromis akustinėmis savybėmis ir tvirtumu. Mokymosi erdvėje 
numatyta parketą imituojanti heterogeninė ritininė grindų danga 
ACCZENT EXCELLENCE 80 su akustiniu paklotu, kuri dėl savo 
tekstūros suteikia jaukų namų erdvės įspūdį.

Pagrindinių erdvių sienų ir lubų paviršiams yra parinkti 
TOPCOLOR XPERT MATIX šviesaus kolorito matiniai dažai, kurie 
yra atsparūs dėmėms ir intensyviam plovimui bei gerai paslepia 
sienos nelygumus, kas yra itin aktualu dažnai naudojamose 
erdvėse.

BIOWN LIGHT produkcijos kabantys cirkadiniai „Skylighter“ 
šviestuvai panaudoti renginių salėje ir mokymosi klasėje. Dėl 
šių išmanių šviestuvų efektyviai ir tolygiai apšviečiamos erdvės, 
šviestuvai atkartoja natūralios dienos apšvietimą sukurdami 
draugišką ir pritaikytą žmogaus fiziologiniams poreikiams 
aplinką. 

BRASTA GLASS LTT Compakt dizaino sanitarinių mazgų pertvaros 
parinktos dėl efektyvios erdvės suplanavimo galimybės. 
Medžiagų paviršiai yra iš drėgmei atsparios medžiagos, o tai yra 
būtina įrengiant šlapias patalpas statiniuose. 

GROHE sanitariniuose mazguose – modernaus dizaino 
bekontakčiai maišytuvai EUROSMART COSMOPOLITAN, kuriuos 
lengva valyti ir higieniška naudoti. Pakabinamas GROHE tualetas 
iš „Bau“ kolekcijos yra derinamas su „Tectron Scate“ vandens 
nuleidimo mygtuku, valdomu integruotu infraraudonųjų 
spindulių jutikliu. 

CORIAN produkcija panaudojama praustuvų spintelėms 
sanitariniuose mazguose. CORIAN kriauklė yra montuojama į 
stalviršį iš „Silver Linear“ kolekcijos, kuris pasižymi ilgaamžiškumu 
ir patvariu naudojimu. Linijinė stalviršio tekstūra derinama prie 
bendros pradinės mokyklos interjero koncepcijos. 
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Tikriausiai daugelis mūsų vaikystėje norėjome tapti kosmonautais, tačiau 
augdami supratome, kad tai realybėje sunkiai įgyvendinama. Tam, kad šios 
svajonės pildytųsi dažniau, sukūrėme modernios ateities švietimo įstaigos 
projektą – „Jaunųjų astronomų“ mokyklą, kurioje 14–18 metų moksleiviai 
galėtų ne tik tobulinti savo astronomijos žinias, ruoštis respublikinėms 
bei tarptautinėms astronomijos olimpiadoms, bet ir pradėti savo kelionę 
kosmoso link.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO 
KOLEGIJA

GODA KIAUNYTĖ IR KSENIJA SMIRNOVA

/
GODA.KIAUNYTE@STUD.VTDKO.LT
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Mokykla iš išorės ir vidaus diktuoja, kad čia mokomasi astronomijos: 
pastato fasadas – unikalių formų, sienos dengtos šviesiomis akmens 
dekoro SCALAMID „509 giovani 1“ plokštėmis. Šios plokštės yra 5 
stiprumo klasės bei nulakuotos itin kokybišku laku, kuris užtikrina ne 
tik spalvų stabilumą, bet ir atsparumą UV spinduliams bei grafičių 
dažams. Plokštės gali būti valomos daugybę kartų nepažeidžiant 
dekoro. 

Už laiptų įrengėme poilsio zoną. Joje naudojome ISKU baldus. 
Derinome pufus Kivikko (jie idealiai tinka viešosioms erdvėms. Šie 
pufai gaminami įvairių formų ir dydžių, gali būti jungiami į mažesnes 
ar didesnes kompozicijas), MyFlow stalus (jie yra gana lengvi, kad 
būtų galima pristumti taip, kaip yra patogiausia, be to, galima 
rinktis iš įvairių dydžių) bei MyFlow XL fotelius (jie puikiai izoliuoja 
sėdintįjį nuo išorinės aplinkos, be to, veikia kaip akustinis elementas, 
slopinantis triukšmą. Viena iš klasių sukurta taip, kad mokytojas ir 
moksleiviai galėtų kiekvieną kartą prisitaikyti erdvę pagal poreikius, 
todėl naudojame ISKU universalius stalus MOVE ant ratukų, kurie 
gali būti laisvai stumdomi ar paslepiami tam skirtoje spintoje.

Poilsio zonoje pro vitrininius langus atsiveria vaizdas į išorę. Čia 
naudojome PURSO langų sistemas, kurios pasižymi ilgaamžiškumu, 
gera garso izoliacija bei didele varža, išlaikančią patalpoje esančią 
šilumą ir taip sumažinančią žiemą išnaudojamų išteklių naudojimą.

Norėdamos sukurti tamsaus nakties dangaus imitaciją sienas bei 
lubas dažėme juodais TOPCOLOR XPERT MATIX serijos dažais. Šie 
dažai ypač atsparūs dėmėms ir intensyviam plovimui (1 stiprumo 
klasė), didesnio dengiamumo visiškai matiniai dažai su vaško priedais 
vidaus darbams. Padengtas paviršius sudaro atsparią dangą, kurią 
galima valyti drėgnuoju ir sausuoju būdais bei dezinfekavimo 
priemonėmis.

Koridoriaus ir poilsio zonoms pasirinkome TARKETT Terrazzo BLUE 
grindų dangą. Ši grindų danga idealiai tinka intensyviam judėjimui, 
be to, pasižymi puikiu atsparumu įspaudams (0,01 mm). Galėjome 
rinktis net iš 127 dizainų, todėl Terrazzo BLUE atitinka mūsų poreikius 
ne tik dėl techninių savybių, bet ir dėl pasirinkto dizaino.

Klasėse naudojome komercinės klasės ir itin lengvai valomas 
STARFLOOR CLICK SOLID 55 & 55 PLUS – Antik Oak WHITE vinilines 
plyteles.

Visoje mokykloje nusprendėme iškabinti ryškius žinomų mokslininkų, 
astronomų ir fizikų portretus, kurie tapo visos įstaigos akcentu. 
Dominuojant ryškioms spalvoms, norėjome ir tokių pat ryškių 
bei išsiskiriančių jungtukų JUNG, kurie įsilietų į bendrai kuriamą 
atmosferą. Tam naudojome klasikinių jungiklių seriją LS 990, tad 
galėjome rinktis iš ypatingos spalvų įvairovės. Be to, poilsio zonoje 
naudojome kištukinius lizdus su USB jungtimi.

Ypač svarbios ir auditorijos, kuriose moksleiviai praleis didžiąją 
laiko dalį. Tinkamas apšvietimas – vienas iš svarbiausių aspektų 
besimokančiam moksleiviui. Tad pasirinkome BIOWNLIGHT prie 
dienos ritmo prisitaikančius ir netrikdančius natūralaus žmogaus 
bioritmo šviestuvus. Tai ne tik gerina mokymosi produktyvumą, 
miego kokybę, bet ir mažina nuovargį. 

Mokymosi procesą palengvina ir modernizuoja klasėse įrengti BMK 
interaktyvieji ekranai. 

„Smart MX“ interaktyviųjų ekranų serija turi automatinį įrankių 
atpažinimą kiekvienoje aplinkoje, leidžia vienu metu atlikti visų 
tipų veiksmus: rašyti rašikliu, valdyti programas pirštu ir trinti delnu. 
Yra visas suderinamumas su visomis programomis ir operacinėmis 
sistemomis, tarp jų ir „Chrome OS“. „Energy Star“ sertifikatas 
užtikrina žemiausias energijos sąnaudas. Visa programinė įranga, 
įskaitant ir internetinę mokymosi sistemą bei integruotą priedą, yra 
lietuvių kalba.

Mokyklos tualeto patalpoms naudojome GROHE ALLURE kolekcijos 
maišytuvus, kurie savo minimalizmu sukuria nepriekaištingą estetiką, 
bei ESSENCE kolekcijos praustuvus.

Tualeto patalpose taip pat naudojome BRASTA GLASS LTT – 
COMPAKT WC pertvaras, kurios pasižymi ilgaamžiškumu, patvarumu 
ir kokybe. Jos atsparios aplinkos veiksniams bei lengvai prižiūrimos, 
jų medžiaga visiškai netoksiška, atspari vandeniui, šilumai.

WC stalviršiui pasirinkome CORIAN Basalt Terrasso dirbtinį akmenį. 
CORIAN paviršius nėra impregnuojamas ar padengiamas kokiomis 
nors izoliacinėmis medžiagomis. Skirtingai nei akmuo ar medis, pati 
CORIAN medžiaga yra beporė ir vienalytė per visą storį, todėl jokie 
skysčiai neįsigeria ir nelieka dėmių.
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MATEMATIKOS PRIVATI PRADINĖ MOKYKLA

Kuriamas išmaniosios matematikos pradinės mokyklos konceptas, skirtas 6–12 metų 
vaikams. Šis projektas kuriamas tam, kad vaikai ne tik domėtųsi, bet ir sietų savo 
gyvenimą toliau su šiuo mokslu, nes būtent šis mokslas gali atvesti iki labai aukštų 
pasiekimų. 

Pastate įrengta didelė salė renginiams arba susibūrimams, valgykla, poilsio zona, 
panoraminis koridorius, mokytojų kambarys, 4 atskiri sanitariniai mazgai ir budėtojo 
zona.

Kadangi mokykla yra privati, mokinių skaičius yra ribotas (apie 80). Taip buvo 
sugalvota įrengti 4 dideles klases su atskiromis drabužinėmis. 

MOKYKLOS LOGOTIPAS

Būtent toks logotipas mums asocijuojasi ne tik su matematinėmis figūromis, bet ir su 
daugeliui žinomu Pietų Korėjos išgyvenimo dramos transliuojamu televizijos serialu 
„Squid Game“. Kadangi seriale dominuoja šios figūros, nutarėme susieti jas su mūsų 
interjeru. Taip ir kilo šio logotipo idėja.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA
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Visos patalpos bus nudažytos tam tikromis spalvomis: 
žalia spalva dominuojanti, nes ji gali padėti nusiraminti 
ir susikoncentruoti. Kaip akcentas įvairiose zonose 
naudojamos ir kitos žemiškos spalvos. Geltona, mėlyna, 
rusva ir oranžinė. Šios spalvos įneša šviesos į erdvę ir sukuria 
šiltą ir saugią atmosferą.



TARKETT. Grindų danga. Klasėse naudojama viena iš natūraliausių ir tvirčiausių 
grindų dangų rinkoje, „Tarkett“ linoleumas. Rinkomės įvairių spalvų grindų dangą, 
kad būtų paįvairinta atmosfera.

ISKU. Baldai mokymosi erdvėse. Rašomasis stalas PRIMA 1130, stalo ypatybės 
garantuoja maksimalų komfortą, saugumą ir nesudėtingą priežiūrą. Jungiamojo 
tipo minkšti baldai „Amphi“. Šie pufai yra itin patogūs sėdėti, bet taip pat veikia 
kaip akustinis elementas. Modulinė sofa KAARI sukuria jaukią ir privačią erdvę. 
Akustinis fotelis „Box Lounger“ pasižymi unikaliu dizainu ir akustiniais sprendimais, 
leidžiančiais efektyviai slopinti išorinį triukšmą. Magnetiniai pufai „Mukula“, naujas 
ir šiuolaikiškas erdvės ir sėdimų vietų sprendimas dienos centrams, mokyklų 
klasėms ar namų aplinkai. „Mukula“ veikia ne tik kaip triukšmą sugeriantis interjero 
elementas, bet ir suteikia erdvei ryškumo ir gyvybės. 

GROHE. BAU COSMOPOLITAN E INFRA-RED ELECTRONIC BASIN MIXER. 
Bekontaktis maišytuvas, naudojamas sanitariniuose mazguose. „Essence Vessel 
basin 45“. Praustuvų būtų kiekviename sanitariniame mazge po tris. EURO 
CERAMIC FLOOR STANDING WC FOR CLOSE COUPLED COMBINATION, CUBE 
CERAMIC EXPOSED FLUSHING CISTERN FOR CLOSE COUPLED COMBINATION.

BIOWNLIGHT. Įmontuojami šviestuvai padeda matyti natūralias spalvas uždarose 
patalpose, efektyviau atlikti vizualines užduotis dirbant ilgas valandas uždarose 
patalpose.

SCALAMID. Fasadui naudojame aukštos klasės dekoratyvinę išorės apdailą. 
SCALAMID neblunka ir ilgai veikiant UV spinduliais. Medžiaga nėra pažeidžiama 
ar deformuojama esant ekstremaliai temperatūrai. Taigi pasirinkome medžio 
plokštes „353_1 cherry wood“.

JUNG. Apšvietimo ir užtamsinimo įrangos valdymo sistema. „French / Belgian 
sockets“ kištukiniai lizdai.

CORIAN. Sanitariniuose mazguose pasirinkome stalviršius iš CORIAN. „Sparkling 
Granita“.

TOPCOLOR. Savo projekte sienoms dekoruoti naudojome labai daug šios 
įmonės spalvų.

BMK. Renginių salėje naudojome interaktyvųjį ekraną SMART MX265-65.

PURSO. Langai mokyklose ypač svarbūs, todėl rinkomės būtent aukštos kokybės 
storesnio stiklo langus, kurie leidžia sumažinti garso izoliaciją.

BRASTA GLASS. Sanitariniuose mazguose rinkomės pertvaras „Brasta-3“, nes tai 
geros kokybės ir estetikos garantas.
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GAMTOS MOKSLŲ MOKYKLA

Kuriamas išmanios gamtos mokslų mokyklos konceptas skirtas mokiniams nuo 9 iki 
12 klasės, kurie domisi gamtos mokslais ir norėtų daugiau apie tai sužinoti ir galbūt 
ateityje dirbti šioje sritiyje. Šiame pastate buvo įrengti du aukštai. Pirmame aukšte 
buvo paskirstytos trys zonos, tai valgomojo zona su bufetu, taip pat poilsio zona 
ir aktų sale. Antrame mokyklos aukšte zonos paskirtos mokymusi, t. y. kabinetai, 
nes mokykla yra siejama su gamtos mokslais, taip pat buvo paskirta atskira zona 
laboratorijai sukurti.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

LUKAS MILINAVIČIUS, VALERIJA MALIK, IR 
VIKTORIJA SKIRUTYTĖ



JUNG „LED wall luminaire (warm dim) Plug & Light“. Pritemdomas 
šviesos priedas patalpoms apšviesti. Tvirtinama prijungus prie „Plug & 
Light“ sistemos šviesos lizdo. Asimetriška optika be akinimo. Šviesa be 
mirgėjimo visu pritemdymo diapazonu.

TARKETT grindų dangos. Pirmame aukšte hole naudojamos 
„Eclipse Premium – Eclipse WHITE GREEN 0677“. „Eclipse Premium“ 
homogeninės vinilinės grindų dangos, sujungiančios kokybę, funkcinius 
poreikius ir mažas priežiūros išlaidas judriose vietose – švietimo ir 
sveikatos priežiūros patalpose. Pirmame aukšte aktų salėje, apsauginio 
kambaryje ir valgykloje taip pat naudojama „Eclipse Premium – Eclipse 
ORANGE 0784“ homogeninė grindų danga. Antrame aukšte klasėse 
siūloma naudoti „Eclipse Premium – Eclipse WHITE BLUE 0669“ 
homogeninę grindų dangą. O tualetuose naudota „Tapiflex Excellence 
80 ir ACCZENT EXCELLENCE 80 – Cubic BRIGHT ICE BLUE“ vinilinių 
grindų danga.

SCALAMID „Unicolors“ kolekcijos „N 916 (RAL 6017)“ ir „N 917 (RAL 
5005)“ dekoratyviniai fasado dažai, užtikrinantys modernų vaizdą. Taip 
pat jie bus dekoruoti pritaikant plytelių stilių.

ISKU baldai mokymosi erdvėse: jungiamasis mokyklinis stalas „Summa 
GA“ (žalias) idealiai tinka tiek individualiam mokymuisi, tiek darbui 
grupėje. Galimi skirtingi stalviršio briaunos variantai. Rėmo spalva – 
balta. Mokyklinis stalas „Prima 1130“ (mėlynas) su tiesiu stalviršiu turi 
aukščio reguliavimo mechanizmą ir gerai apgalvotas bei mokymosi 
procesui idealiai tinkančias detales. Mokyklinė spinta su stalčiais 
„Tendo Oppi“ pasižymi įvairiais daiktų laikymo sprendimais, idealiai 
tinkančiais mokymosi ir biuro aplinkai. Spintelė gali būti panaudojama 
ir kaip erdvę skaidanti sienelė. Lentynos gali būti įrengtos vertikaliai 
(pavyzdžiui, knygoms laikyti) arba horizontaliai. Spintelės nugarinės 
dalies apmušimas yra papildomas pasirinkimas, suteikiantis baldui 
ryškumo ir padidinantis komfortą. Taip pat pirmame aukšte poilsio 
zonoje naudojami „Kivikko“ pufai. „Kivikko“ baldų serija idealiai tinka 
viešosioms erdvėms. Šie baldai, gaminami įvairių formų ir dydžių, gali 
būti jungiami į mažesnes ar didesnes kompozicijas ir taip sukuriamos 
patrauklios ir originalios sėdimosios vietos bet kokio dydžio erdvėse. 
„Kivikko“ baldų linija pasižymi ekologiškumu. Šie baldai kuriami iš 
gamybos proceso metu likusių atraižų, putplasčio bei kitų medžiagų. 

GROHE potinkiniai WC bakeliai EURO CERAMIC WALL HUNG WC, 
BASIC, bekontakčiai nuleidimo mygtukai NOVA COSMOPOLITAN 
FLUSH PLATE, bekontakčiai maišytuvai praustuvams CONCETTO 
SINGLE-LEVER BASIN MIXER 1/2″ S-SIZE.

CORIAN „Beech Nuwood“ stalviršiai puikiai tinka, nes lengvai valomi. 
Taip pat tualeto kriauklės „Care 5510“.

BRASTA GLASS klasių durys „Varčia su viršlangiu nišoms“. Slankiosios 
berėmės konstrukcijos stiklai montuojami su atviromis ratukų 
sistemomis. Šios konstrukcijos tinka itin mažose erdvėse. 

BMK klasėse naudojami projekciniai ekranai AVTEK VIDEO PRO 240BT.

Atspindžio koeficientas: 1.0

Vaizdo proporcijos: 4:3

Taip pat naudojamas lengvai pritaikomas lazerinis projektorius EPSON 
EB-L200SX puikiai perteikia aukštos kokybės turinį, suteikiamos ekrano 
dydžio keitimo ir belaidžio arba laidinio prijungimo galimybės. 
Biologijos 3D mokomieji objektai. 3D spausdintuvas MAKERBOT 
„Replicator Z18“. Su juo galima pasigaminti ypač didelius ir ypač 
aukštus pramoninių idėjų modelius ir prototipus. Mobilus, elektrinis 
stovas skirtas 55-86" interaktyviems ekranams. 

BIOWNLIGHT įmontuoti SKYLIGHTER SL-B6-2765-1-S reguliuojami 
šviestuvai gali būti reguliuojami, gali keistis jo intensyvumas ir šviesos 
temperatūra.

PURSO „LK78X – exceptional energy efficiency“ LK78X aliuminio 
konstrukcijos (langai) stacionarūs į vidų ar išorę atsidarantys langai. 
Per visą sistemos gyvavimo ciklą joms reikia minimalios priežiūros, o 
pasibaigus eksploatavimo laikui yra visiškai perdirbama. Stiklo / užpildo 
plokštės storis – 23..60 mm

Rėmo gylis – 78 mm

Rėmo plotis – 30..150 mm.

TOP COLOR PREMIUM 20 sienų dažai S1040-Y20R. Ypač atsparūs 
intensyviam plovimui (1 stiprumo klasė) lateksiniai dažai vidaus 
darbams. Itin gerai dengia paviršių. Paskirtis: labai dažnai plaunamų 
gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienoms ir luboms. Dengiamumas: 
11–14 m2/L dažant vieną kartą. Pusiau blizgūs, vidaus darbams. 
Atsparumas plovimui: 1 klasė EN 13300; iki 20 000 ciklų (ypač atsparūs 
intensyviam plovimui).
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Talentais gimstama ar tampama? Tikiu, kad kiekvienas žmogus yra talentingas, tik dėl 
nusistovėjusios sistemos, kai mokyklose vaikai „štampuojami“, būna sunku atrasti tuos talentus.

Mokykla turėtų būti vieta, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi ypatingai. Būtent tokia yra šios 
mokyklos idėja – sukurti erdvę, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi saugiai, patogiai ir galėtų 
ieškoti savo talentų. Mokyklos patalpos planuojamos ne atsitiktinai, o pagal žmogaus 
smegenų pusrutulių veiklą. Mūsų dešinysis smegenų pusrutulis atsakingas už kūrybą, 
bendravimą ir vaizduotę, taigi įžengus pro mokyklos duris dešinėje įrengta poilsio zona ir 
menų klasės. Kairysis smegenų pusrutulis atsakingas už logiką, taigi ir mokyklos kairėje rasime 
tiksliųjų mokslų klases. Smulkmena, tačiau galbūt tai sužinojęs vaikas susidomės neurologija ir 
taps gydytoju, gelbstinčiu gyvybes.

Mokyklos eksterjere taip pat užslėpta mokslo mintis – pastato stogo konstrukcija imituoja 
mūsų planetą, o detalė, jungianti stogą ir žemę, – tai Žemės ašis, rodanti tikslų mūsų planetos 
pasvirimą. 

Kuriant šią mokyklą siekta kuo daugiau informacijos vaikams perduoti įdomiai ir nenuobodžiai. 
O kad mokykloje būtų jauku ir gera, interjeras planuotas atsižvelgiant į vaikų elgseną ir 
poreikius. Interjerui naudojami išmanūs sprendimai, neįprastos spalvos, formos ir įdomus 
apšvietimas. 

INTERJERO DIZAINERĖ GINTARĖ BENDORIŪTĖ

/

STUDIJA „STILINGAS BŪSTAS“

INFO@STILINGASBUSTAS.LT

+ 370 623 51 987



JUNG. Išskirtinio dizaino jungikliai LS 990 naudojami visoje mokykloje. Tokius 
jungiklius ne tik lengva suprasti vaikams, jie papuošia ir mokyklos erdves, 
suteikia žaismingumo ir tampa visą interjerą jungiančiomis detalėmis.

TARKETT. Pasirinkta vinilinė heterogeninė grindų danga „ACCZENT 
EXCELLENCE 80 – Bubbles COLD MIX“. Ji saugi, atspari įbrėžimams, 
lengvai valoma ir puikiai atrodanti, todėl tai ne tik praktiškas, bet ir gražus 
sprendimas.

SCALAMID. Pastato fasadui pasirinktas FCM 122 917 dekoras. Išskirtinė 
fasado palva sustiprina inovatyvios mokyklos idėją.w

ISKU. Mokyklos poilsio zonoje pasirinkta naudoti įvairaus aukščio ir spalvų 
„Amphi“ pufus. Jie žaismingi, patogūs sėdėti įvairaus amžiaus ir ūgio 
vaikams, taip pat labai lengva keisti jų vietą.

GROHE. Naudojami EUROSMART COSMOPOLITAN E maišytuvai. 
Modernaus dizaino, bekontaktis maišytuvas – puikus pasirinkimas norint 
užtikrinti higieną, patogų ir lengvą naudojimą. 

CORIAN. Sanitariniuose mazguose praustuvų stalviršiams pasirinkta naudoti 
SPARKLING GRANITA stalviršis. Jis – tvirtas ir lengvai valomas, o pasirinkta 
balta spalva puikiai dera prie kuriamo interjero.

BRASTA GLASS. Sanitariniuose mazguose pasirinkta naudoti „EMA“ dušo 
sieneles. Jos stabilios, saugios ir puikiai atrodančios.

BMK Klasėse ir poilsio zonoje naudojamas interaktyvus ekranas „Avtek 
touchscreen 6 connect 98"“. Šis ekranas pasirinktas dėl išmanaus valdymo 
galimybės, veikimo nuo prisilietimo ir didelės įstrižainės.

BIOWNLIGHT. Mokyklos patalpų apšvietimui pasirinkti inovatyvūs šviestuvai 
„Skylighter“. Jie puikiai išpildo modernios mokyklos idėją, atrodo subtiliai, 
neapkrauna interjero. 

PURSO. Projektui pasirinkta naudoti trisluoksnius langus PURSO LK78X. 
Jie pasižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis, todėl idealiai tinka mūsų 
klimatui.

TOPCOLOR. Vaikams skirtos erdvės reikalauja ypatingos priežiūros, todėl 
mokyklos vidaus sienoms pasirinkta naudoti visiškai matinius „Xpert Matrix“ 
dažus. Šiais dažais nudažytos sienos yra itin atsparios dėmėms, o prireikus 
sienas galima valyti tiek sausu, tiek šlapiu būdu visiškai nepažeidžiant dažų.
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Darželis – tai vieta, kurioje vaikas praleidžia daugiausia laiko. Kur aktualu patalpų jaukumas 
ir daiktų praktiškumas. Vaikas į darželį ateina su savo namų jaukumo supratimu, savo norais 
ir suvokimu apie jį supančią aplinką. Savo interjere siekiau parodyti, kad kiekvienoje grupėje 
galima sukurti savo įsivaizduojamą jaukų miestelį su jam skirtomis veiklomis bei spalvomis, 
kurios šiuo atveju suteikia jaukumo. Šviesios neperkrautos erdvės, loginio mąstymo bei 
vaizduotės reikalaujantys užsiėmimai erdvėje kuria malonią atmosferą, kurioje norisi kurti tą 
mažąjį savo miestelį. Šiuo atveju ne tik spalvomis, vyraujančiomis interjere, kuriamas jaukumas 
ir savitumas, jų neįprastumą stengiuosi atskleisti išbandydama naujus sprendimus sienoms 
dekoruoti, tokius kaip sienų dažai, ant kurių galima piešti kreidomis; magnetinai dažai, 
leidžiantys dėlioti ant sienų įvairias figūras; bei fototapetai, suteikiantys patalpai išraiškingumo. 
Dėl išmaniųjų sistemų erdvėse pavyko palaikyti ne tik tinkamą apšvietimą bet kokiai veiklai, 
bet ir sukurti lengvumo ir saulės įspūdį „danguje“, šiuo atveju lubose. Taip pat kiekvienai 
zonai suteikti savitumo atskiriant jas jungtukų logotipų dizainu. O medžio imitacijos grindų 
danga leidžia sustiprinti realistiškumą. Leidžia jaustis it esant ten, kur miela, šilta ir jauku. 
Tinkamai parinkta vonios įranga padeda palaikyti švarą, praktiškumą, saugumą nuo bakterijų 
kuriamame interjere.

Kiekvienam miesteliui reikalingos taisyklės, savitumas, originalumas bei saugumo pojūtis. 
Pojūčius kuria ne tik asmenys, gyvenantys jame, šiuo atveju vaikai; juos kuria ir pati aplinka su 
kiekviena smulkia detale, kuri nėra akivaizdžiai matoma, bet jaučiama būnant toje aplinkoje, 
tame interjere. Tad nebijokime leisti reikštis vaikams savo mažuose miesteliuose, ir sau – tuose 
interjeruose, kuriuos kuriame.

INTERJERO DIZAINERIS, 

STUDIJA „SON.INTERJERAI“

SONATA STAUGAITIENĖ

/
SON.INTERJERAI@GMAIL.COM

+ 370 686 69 296



JUNG gali pasiūlyti daugybę puikių sprendimų, 
kuriuos galima panaudoti mokslo įstaigose, būtent 
darželio kuriamame interjere naudojau išskirtinio 
dizaino jungiklius LS 990 taikydama logotipus, 
kurie padeda vaikams atskirti, kuriai patalpai 
naudojamas jungiklis. Taip pat būvio ir judesio 
jungiklius, kurie padeda išlaikyti tinkamą šviesos 
sklaidą koridoriuose. KNX sistema padėjo visas 
sistemas sujungti į vientisą tinklą.

TARKETT grindų danga pasirinkta darželiui 
dėl savo komforto, praktiškumo, švaros ir 
ilgalaikiškumo. Juk kuriant vaikų darželio interjerą 
labai svarbu, kad ši aplinka stimuliuotų mažų vaikų 
pojūčius. Grindys turėtų būti patogios vaikščioti 
ir žaisti. Grindims pasirinkta „iD Inspiration 55 – 
Highland Oak NOISETTE“ vinilinė grindų danga. 
„iD Inspiration“ užtikrina didesnį moduliškumą, 
leidžiantį judriai transformuoti erdvę, kad ši atitiktų 
besikeičiančius darbo ir gyvenimo poreikius, 
nekenkiant sveikatai ir aplinkai. O gamtos 
įkvėptos spalvos ir temos, kurias sustiprina didelės 
raiškos spaudos realistiškumas, leidžia pasirinkti 
geriausią natūralaus dizaino raštą, atspaustą 
ant aukščiausios kokybės vinilo medžiagos, kad 
interjeras būtų jaukus.

SCALAMID. SCALAMID FCW 400 102 ir SCALAMIC 
FCM 120 916 fasadui suteikė žaismingumo, 
savitumo. Lyg dalelė gamtos ir savitai žali atspalviai 
fasade leidžia visą pastatą su lauke esančiomis 
žaidimų aikštelėmis surišti į vientisą elementą.

GROHE potinkinės sistemos padeda interjere 
palaikyti švaros, vientisumo pojūtį. Darželyje 
aktualu švara, saugumas, tad pasirinkta naudoti 
jutikliu valdomą automatinį maišytuvą tam, kad 
rankų plovimas taptų higieniškesnis. Praustuvui 
pasirinkta „Bau Ceramic“ dėl savo unikalaus 
dizaino, sklandžiai įsiliejančio į interjerą. „Euro 
Ceramic“ rinkausi WC ir bide.

BIOWNLIGHT. BIOWNLIGHT SKYLIGHTER 
šviestuvas, tiksliai atkartojantis natūralią dienos 
šviesą, uždarose patalpose sukuria vaikams 
draugiškas lavinimosi bei žaidimo ir poilsio 
sąlygas, pagerindama ne tik vaiko darbingumą, 
bet ir fizinę jo savijautą.

PURSO. PURSO langai ir durys, turintys šiltą širdį, 
pagaminti iš 100 % perdirbto aliuminio. Interjere 
šie langai ir durys suteikia unikalumo, savitumo. Jie 
ne tik šildo šaltomis žiemos dienomis, bet ir vėsina 
kaitrią vasarą. 

TOPCOLOR. TOPCOLOR XPERT MATIX dažai, ypač 
atsparūs dėmėms ir intensyviam plovimui, padėjo 
erdvėms sukurti jaukumo. Spalvos – šviesios, 
todėl aktualu darželio patalpose, kur vaikai kuria, 
gyvena ir žaidžia.

BMK.  BMK siūlo labai platų pasirinkimą naujų 
technologijų pritaikytų mokymo įstaigoms. 
Taktiniai kilimėliai skirti sensoriniam pojūčiam 
lavinti puikiai tinka įvairaus amžiaus vaikams.

ISKU. ISKU siūlomos kolekcijos magnetiniai 
MUKULA pufai yra naujas ir šiuolaikiškas erdvės 
ir sėdimų vietų sprendimas. Jie ne tik triukšmą 
sugeriantis interjero elementas, tai ir priemonė 
kaip pagyvinti, paryškinti erdvę.

BRASTA GLASS.  BRASTA GLASS siūlomos LTT-
Compakt pertvaros puikus sprendimas kai norima 
pertvarų neapkrauti nereikalingomis detalėmis, o 
didelė spalvų gama leidžia pagyvinti interjerą.

CORIAN stalviršiai sužavėjo savo naujovišku 
dizainu bei gausia spalvų palete. Kokybės,  
ilgaamžiškumo bei lengvos priežiūros gaminiai 
padeda interjere palaikyti estetiką, higieną, kuri 
yra ypač svarbi darželiuose.
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ARCHITEKTŪRA MoMA 
PARODOSE – FORMUOJANTI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ POKOLONIJINĖJE 
PIETŲ AZIJOJE IR ATSPINDINTI JAV 
RASINĘ DISKRIMINACIJĄ

Niujorko modernaus meno muziejus (MoMA) (angl. Museum of Modern Art) buvo pirmasis muziejus, sukūręs Architektūros ir dizaino skyrių (1931 m.), 
kuris pirmąją parodą, pavadintą „Modernioji architektūra: tarptautinė paroda“, surengė 1932 m. vasarį, o per šešias savaites joje apsilankė 33 tūkst. 
lankytojų. Architektūros tema MoMA ekspozicijose ir edukaciniuose renginiuose žavi netikėtu ir įdėmiu žvilgsniu.

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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REIKŠMINGA VISUOMENĖS TRANSFORMAVIMO 
PRIEMONĖ

MoMa Architektūros ir dizaino skyrius neseniai paskelbė 
apie rengiamą naują parodą, kurioje bus nagrinėjama, kaip 
moderni architektūra buvusiose imperijų kolonijose padėjo 
formuoti nepriklausomybės atkūrimo erą. 

Nuo 2022 m. vasario 20 iki liepos 2 d. vyksianti paroda 
„Nepriklausomybės projektas: dekolonizacijos architektūra 
Pietų Azijoje, 1947–1985 m.“ nagrinės, kaip šiuolaikinė 
architektūra regione suteikė formą ir išraišką idealistinėms 
visuomenės vizijoms, regionams atgavus nepriklausomybę. 

Paroda naujai nušvies moderniosios architektūros principus 
Pietų Azijoje, daugiausia dėmesio skiriant Indijai, Pakistanui, 
Bangladešui ir Šri Lankai pirmaisiais dešimtmečiais po 
nepriklausomybės nuo kolonijinės valdžios 1947–1948 
m., kai moderni architektūra buvo reikšminga visuomenės 
transformavimo priemonė.

Bus eksponuojama daugiau nei 200 kūrinių, įskaitant 
originalius eskizus, piešinius, nuotraukas, filmus, 
audiovizualinius komponentus ir architektūrinius modelius, 
daugiausia iš Bangladešo, Indijos, Pakistano ir Šri Lankos. 
Parodos katalogas apims archyvines reprodukcijas ir šių 
dienų architektūros fotografijas. Remiantis MoMA, būsimas 
katalogas bus vienas iš nedaugelio leidinių, siūlančių 
tarptautinę diskusiją apie šiuolaikinę architektūrą Pietų 
Azijoje. 

Sutelkiant dėmesį į projektus, kuriuos sukūrė ir įgyvendino 
vietiniai, o ne tarptautiniai architektai, dizaineriai ir 
vystytojai, paroda regiono architektūrinius projektus 
parodys kaip aktyvią jėgą įgyvendinant nepriklausomybę ir 
apsisprendimo teisę. Projektas bus organizuojamas pagal 
temines sekcijas. 
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Institucijų kūrimą pristatys tokie svarbūs viešieji objektai kaip savivaldybės stadionas Ahmadabade 
Indijoje, pastatytas 1959–1966 m., parodant, kad tokių projektų kaip teatrai, stadionai ir kulto 
vietos plėtra yra socialinio, politinio gyvenimo bei pilietinės visuomenės transformacijos pagrindas 
kiekvienoje šalyje. 

Švietimo sektoriaus svarbą parodys tokie pavyzdžiai kaip Dailiųjų menų institutas 
(Faculty of Fine Arts) Dhakos universitete Bangladeše (1953–1955 m.). Akcentuojamas 
tiesioginis poveikis, kurį padarė šalių vyriausybių investicijos į kolegijų ir universitetų 
pastatų statybą, plėtojant aukštąjį mokslą, nukreiptą į savarankiškų visuomenių kūrimą. 
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Politinės erdvės architektūrai atstovaus Tautų salė Naujajame Delyje (1970–1972 m.), kuri buvo pastatyta 
minint 25-ąsias Indijos nepriklausomybės metines. Tai architektūros kaip visuomenės pažangos simboliai, kurie 
išliko svarbi visuomenės gyveno dalis daugelį metų po nepriklausomybės atgavimo. 
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Pramonės ir infrastruktūros pažangą liudys „Ceylon Steel 
Corporation“ biurų pastatas Oruveloje (1966–1969). 
Siekiama pabrėžti ekonominius pokyčius, kurių sukėlė tokie 
projektai kaip Dudhsagaro pieno kompleksas, baigtas statyti 
1973 m., – vienas iš ikoninių projektų, atspindinčių Indijos 
žemės ūkio industrializacijos postūmį.
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RASINĖS DISKRIMINACIJOS ATSPINDYS – PRIVAČIOS IR 
VIEŠOSIOS ERDVĖS

2021 m. surengta (vasario 27–gegužės 31 d.) pirmoji 
MoMA paroda, skirta analizuoti architektūrą rasinės 
nelygybės kontekste. Koks architektūros ir afroamerikiečių 
bei afrikiečių bendruomenių erdvių santykis? Parodoje 
„Reconstructions: Architecture and Blakness in America“ 
dešimt architektų svarstė, kaip rasinė nelygybė formavo 
Amerikos miestus, ir kvietė iš naujo įsivaizduoti bei 
permąstyti „juodumą ir architektūrą“ taip, lyg būtų 
įmanoma pakeisti praeitį ir numatyti kitokią ateitį. Ką reiškia 
būti juodaodžiu amerikiečiu? Ir ką reiškia būti juodaodžiu 
architektu Amerikoje?

Šimtmečius trukęs teisių atėmimas ir rasinė diskriminacija 
sukūrė aplinką, kuri ne tik pažeidė juodaodžių žmonių 
teises, diskriminacinis požiūris įtvirtintas beveik visuose 

Amerikos architektūros aspektuose – tai suformavo paveldėtus 
iš praeities juodaodžiams skirtus gyvenamuosius rajonus, 
atskirus kvartalus, skurdžią infrastruktūrą ir juodiesiems 
neskirtas viešąsias erdves, nevienodą prieigą prie švietimo ir 
finansinių įstaigų.

 Kiekvienas parodos projektas siūlo analizuoti vieną iš 10 
miestų: nuo Majamio ir Naujojo Orleano iki Oklando ir 
Sirakūzų. Rekonstrukcijose nagrinėjami rasizmo ženklai šių 
miestų erdvėse. Juodumo ir architektūros permąstymas – 
kitokios nei įprastos juodaodžių gyvenimo erdvės ateities 
Amerikoje. Edukaciniai moduliai daugiausia dėmesio skiria 
rasizmo iššūkiui Amerikos architektūroje ir viešosiose miestų 
erdvėse.
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DALYKAI, KURIŲ GALBŪT NEŽINOJOTE APIE MoMA: 

Modernaus meno muziejus (MoMA) įkurtas Niujorke ir ati-
darytas visuomenei 1929 m. lapkričio 7 d., praėjus devy-
nioms dienoms po Volstrito katastrofos. Tuo metu tai buvo 
pagrindinis Amerikos muziejus, skirtas išskirtinai šiuolaiki-
niam menui, ir pirmasis tokio pobūdžio muziejus Manha-
tane. 

MoMA įkūrė modernaus meno kolekcionierė Abby Aldrich 
Rockefeller (JAV verslininko mecenato Johno D. Rockefelle-
rio žmona) ir dvi jos draugės – Lillie P. Bliss ir Mary Quinn 
Sullivan. 

MoMA pradėjo savo veiklą šešiose galerijose, išnuomotose 
kukliose patalpose „Heckscher“ pastate, Manhatane. Dėl 
populiarumo per 10 metų muziejų reikėjo tris kartus perkelti 
į vis didesnes patalpas. 

MoMA apėmė šešis kolekcijų skyrius: Tapybos ir skulptū-
ros, Architektūros ir dizaino (1931), Filmų ir medijų (1935), 
Fotografijos (1940), Spaudinių ir iliustruotų knygų (1969) ir 
Piešinių (1971). MoMA buvo pirmasis muziejus, sukūręs Ar-
chitektūros ir dizaino, Filmų ir Fotografijos skyrius.

Nuolatiniai  MoMA  namai dabartinėje vietoje, elegantiš-
kame, modernistiniame pastate buvo atidaryti 1939 m. 
Bėgant metams pastatas buvo ne kartą atnaujinamas ir iš-
plėstas. 

Pirmasis Skulptūrų sodas buvo suplanuotas vos per vieną 
naktį. Dabartinė erdvė, skirta Abby Aldrich Rockefeller, su-
projektuota 1953 m., yra muziejaus širdis. Viena iš daugelio 
intriguojančių skulptūrų yra tikri Paryžiaus metro įėjimo var-
tai, „Art Nouveau“ stiliaus ketaus arka, kurią suprojektavo 
Hectoras Guimardas.

Japonų architektas Yoshio Taniguchi perprojektavo MoMA 
pastatą. Po rekonstrukcijos muziejus atidarytas 2004 m. lap-
kritį, švenčiant 75-ąjį jubiliejų. Buvo sukurtos beveik dvigu-
bai didesnės jo erdvės. 

2019 m. spalį MoMA atidarytas po dar vienos renovacijos ir 
plėtros, kurios projektą kūrė dizaino studija „Diller Scofidio 
+ Renfro“ kartu su „Gensler“. Ekspozicijų erdvės dar labiau 
padidintos. 

2020 m. rugpjūčio 27 d. MoMA atidaryta visuomenei po 
penkis su puse mėnesio trukusio uždarymo dėl pandemijos.
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NAUJAJAME „WIX“ BIURE – 
KIRPYKLA IR MIEGO KAMBARYS
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PAVADINIMAS: ofiso paslaugų ir prekių erdvė 
„Wix Whaaat“ ir stogo terasa

ADRESAS: Didžioji g. 28, Vilnius

ARCHITEKTAI: Studija „Inblum“ (partneris 
Dmitrij Kudin)

i

PLOTAS: 610 kv. m („Whaaat“), 180 kv. m (stogo 
terasa).  

STATYBOS PABAIGA: 2021 m. birželis

INVESTICIJOS: 600 tūkst. Eur.
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Po šešis mėnesius trukusių statybos darbų jau vasarą Vilniaus širdyje, Rotušės aikštėje, atvertos modernios 
erdvės, kuriose patogu ir jauku dirbti ir ilsėtis. „Wix“ biure buvo įgyvendinti nauji sprendimai: pirmame aukšte 
įsikūrė erdvė „Whaaat“, kur darbuotojai gali mėgautis kavos baru, grožio ir kitomis įvairiomis paslaugomis 
bei 180 kv. m stogo terasa, nuo kurios atsiveria senamiesčio vaizdas.
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Daugiau kaip 3,4 tūkst. kv. m bendro ploto „Wix“ biuras plėtėsi pamažu nuo 2020 m. Projektas įdomus 
suprojektuotomis netipinėmis biurui erdvėmis. Darbuotojų gerovei palaikyti įrengtos erdvės, kol kas dar retai 
pasitaikančios net ir moderniausiuose sostinės verslo centruose: „pop-up“ parduotuvės, masažo kambarys, 
kirpyklos salonas, amfiteatras, kino salė, baro zona ir net miego bei meditacijų kambarys.
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Monika Laukaitė, „Wix“ padalinio Lietuvoje vadovė, įsitikinusi – dabar IT 
specialistų vien atlyginimas nebemotyvuoja. Svarbu inspiruojanti erdvė, 
kurioje jie dirba, bendruomeniškumo jausmas ir kuriama atmosfera. Tik 
taip, anot jos, gali gimti kūrybiški sprendimai.

„Wix“ filosofija – tikime, kad tada, kai žmogus jaučiasi komfortabiliai, jo 
rezultatas ir sukuriami produktai yra geresni. Ką mes galime pasiūlyti? 
Visos komandos tikslas turi būti – kaip sudėlioti infrastruktūrą, kad būtų 
įmanoma pasiekti maksimalių rezultatų, dirbant bet kurioje pozicijoje“, – 
teigia M. Laukaitė.

Naujosios biuro erdvės pranašumus papildo ir prie pastato įrengta 180 
kv. m stogo terasa, skirta pietauti su kolegomis, rytinėms treniruotėms ir 
komandų renginiams.

Pasak pašnekovės, svarbiausiu tikslu tapo sukurti namų pojūčio oazę 
darbinėje aplinkoje, kur darbuotojai galėtų prie kavos susitikti su kolegomis, 
su kuriais darbiniais klausimais bendrauti netenka. „Wix Whaaat“ – tai 
vieta, kur galima pakeisti dienos ritmą, susikaupti meditacijos kambaryje, 
pasikviesti antrąją pusę ar draugą kavos, be to, atsivesti vaikus.

 

 

Sudėtingiausiai vyko buvusio nuomininko įrangos griovimas. Ilgai 
svarstėme, kaip panaudoti nepatogias patalpas rūsyje (galvojome net apie 
sporto salę arba pirtį), tačiau po pokalbių su darbuotojais ir diskusijų buvo 
nuspręsta įrengti miego kapsulę ir meditacijos kambarį, kuriuos darbuotojai 
ilgainiui itin pamėgo ir džiaugiasi jų nauda.
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SPALVOTOS DETALĖS TAPO NEATSIEJAMA INTERJERO DALIMI

Architektų biuro „Inblum“ komanda įgyvendino jau penktąjį projektą, 
atspindintį kompanijos „Wix“ filosofiją ir poreikius. Visų biurų 
interjerus vienija panaši atmosfera ir nuotaika, o naujausiosios „Wix 
Whaaat“ erdvės išlaikė ir pratęsė kitų stilistinę idėją. Daugiau bendro 
naudojimo erdvių yra nauja tendencija biurų interjero kūrime, tai 
atsispindi ir „Wix“ pasirinkimuose.

Studijos „Inblum“ partneris, architektas Dmitrijus Kudinas pasakoja, 
kad „Wix Whaaat“ koncepciją diktavo pats pastatas ir jo paskirtis. 
Vilniaus senamiestyje, Rotušės aikštėje, esančiame pastate kadaise 
veikė kino teatras „Maskva“. Vėliau pastatas buvo rekonstruotas, o 
pastaraisiais metais jame veikė naktinis klubas.

Išlikę senieji kino teatro architektūriniai sprendiniai projekto autoriams 
padiktavo naujos erdvės interjero kryptį. Buvusi kino salės erdvė, 
vėliau transformuota į masyvaus baro erdvę, tapo svarbiausiu, 
dominuojančiu naujojo biuro objektu, gerokai besiskiriančiu iš kitų 
patalpų.

Tokį sumanymą atitiko ir užsakovo pageidavimas turėti didelę erdvę, 
skirtą susirinkimams, renginiams.

Aplink centrinį objektą – kavos barą išdėstytos kitos laisvalaikio ir 
paslaugų erdvės papildo bendrą interjero nuotaiką ir išlaiko laisvą, 
žaismingą ir kūrybišką stilistiką. Jose vyrauja šviesūs, balti ir pilki 
atspalviai, papildyti ryškiais baldų ir dekoro akcentais.

DARBO IR POILSIO ERDVĖS – ELEGANTIŠKOS IR PATOGIOS 

UAB „Narbutas Lietuva“ komanda naujosiose „Wix“ biurų erdvėse 
įrengė 38 komfortiškas darbo vietas, taip pat įgyvendino baldų 
sprendimus poilsio ir paslaugų erdvėse.

„Wix“ Vilniaus biuras, įsikūręs Vilniaus širdyje, Rotušės aikštėje, įdomus 
suprojektuotomis netipinėmis biurui erdvėmis. Darbuotojų gerovei 
palaikyti apgyvendinome baldus masažo kambaryje, kirpėjo salone, 
amfiteatre, kino salėje, baro zonoje ir net miego bei meditacijų 
kambaryje. Įdomaus nestandartinio sprendimo reikalavo ir „Pop-
up“ partnerių ir klientų parduotuvėlės baldas, skirtas ,,Wix“ partnerių 
produktams eksponuoti“, – pasakoja UAB „Narbutas Lietuva“ 
rinkodaros vadovė Gabrielė Vaitonytė-Galdikienė.

Siekiant sukurti maksimaliai komfortišką ir ergonomišką darbo aplinką, 
pasirinkti „Narbuto“ ACTIVE reguliuojamo aukščio stalai, pagaminti 
Ukmergės gamykloje. Taip pat neapsieita ir be užsienio tiekėjų baldų 
kolekcijų. Patogumas ir spalvos dominuoja poilsio ir maisto zonose: 
PROSTORIA sofos, pagamintos kroatų gamintojo, italų INFINITI foteliai 
ir baro kėdės, danų gamintojo SOFTLINE ir italų ARPER minkštasuoliai. 
Subtiliai elegantiška darbo zona papildyta švedų „Lintex“ rašymo 
lentomis. Paslaugų erdvėse – italų gamintojo ,PEDRALI spintelės, 
skirtos kirpėjų įrankiams susidėti.

UAB „Narbutas Lietuva“ komanda įgyvendino šį projektą sėkmingai. 
„Džiaugiamės naujose erdvėse galėję įgyvendinti modernius baldų 
sprendimus ir sukūrę inovatyvias, praktiškas ir moderniai papuoštas 
darbo bei poilsio erdves“, – komentuoja pašnekovė.
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IŠMANUS BIURO APŠVIETIMO SPRENDIMAS

Geras apšvietimas padeda atlikti regos reikalaujančius darbus, bet taip daro įtaką mūsų gebėjimui sutelkti dėmesį 
ar atsipalaiduoti. Tai svarbus veiksnys aukštesniam darbo efektyvumui pasiekti, o technologijų kompanijose 
net nedidelis produktyvumo pokytis sukuria didelę pridėtinę vertę. Šiuolaikiniuose biuruose gausu erdvių, skirtų 
darbuotojų gerovei, taip pat tokių, kurios naudojamos kelioms paskirtims, todėl apšvietimo sprendimai turi 
maksimaliai prisitaikyti prie įvairių aplinkybių ir poreikių.

UAB „Delight LT“ jau daugiau kaip 10 metų sėkmingai diegia naujausius apšvietimo sprendimus, kuriuose geriausių 
pasaulyje gamintojų „know-how“, estetika ir kokybė. Šios bendrovės apšvietimo sprendimai įdiegti jau septintajame 
„Wix“ biure. Darbo vietų apšvietimui buvo naudojami „hi-end“ austrų gamintojo XAL šviestuvai su integruotais būvio 
ir apšvietos davikliais, pasižyminčiais ypač aukštu efektyvumu ir labai žemu akinimo rodikliu. Hole panaudoti garsą 
absorbuojantys šviestuvai „Lily“, paslėptam apšvietimui panaudotos lietuvių prekės ženklo „Holectron“ linijinės 
sistemos su japonų gamintojo „Nichia“ diodais. 

Pasak UAB „Delight LT“ direktoriaus Laimono Juciaus, kiekviename „Wix“ biure ypatingas dėmesys skiriamas 
darbuotojų komfortui, todėl buvo renkami aukščiausio lygio apšvietimo ir jo valdymo sprendimai.
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„Kadangi „Wix“ yra technologijų kompanija, apšvietimo valdymo sprendimui skirtas ypatingas dėmesys. Šiame biure, 
kaip ir ankstesniuose dviejuose, panaudojome suomių startuolio „Casambi“ „Bluetooth“ bangomis veikiantį apšvietimo 
valdymo sprendimą. Tai vienas inovatyviausių ir vartotojui draugiškiausių sprendimų, leidžiančių įgyvendinti net pačias 
sudėtingiausias apšvietimo valdymo užduotis be jokių laidų. „Casambi“ ekosistema apima šimtų gamintojų produktus 
(šviestuvus, valdiklius, maitinimo šaltinius, sensorius, reles, jungiklius ir pan.), kurie yra visiškai suderinami. Nustatymai 
ir programinės įrangos atnaujinimai į prietaisus atsiunčiami per mobilųjį įrenginį, o visa informacija apie nustatymus 
saugoma „debesyje“, – sako L. Jucius.

Kiekvieną šviestuvą galima valdyti / nustatyti, o tai ypač svarbu šiuolaikiniame biure. Galima suprogramuoti, kada 
šviestuvai įsijungs, kada bus pritemdyti, o kada švies visu pajėgumu. Taip užtikrinamas komfortas ir energinis efektyvumas. 
Taip pat telefonu arba programuojamais jungikliais galima įsiterpti į automatinį apšvietimo valdymą ir priderinti jį prie 
aplinkybių – aktyvuoti vakarėlio, prezentacijos ar kokį kitą iš anksto numatytą apšvietimo scenarijų ar animaciją.
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KOKS BUS ATEITIES MIESTAS? AR ŠIANDIEN TAI ĮMANOMA TVIRTAI 
KONKRETIZUOTI?

Pagal šių dienų tendencijas, linkstančias į tvarumą, galima numatyti, 
kad ateities miestuose pagrindiniu prioritetu ir toliau išliks žmogaus 
gyvenimo kokybė, tačiau to bus siekiama remiantis darnaus vystymosi 
ideologijos paremtais principais. Infrastruktūra taikysis prie žmogaus, 
o ne prie mašinos, platesnė žaliosios architektūros objektų integracija 
panaikins ribą tarp miesto ir gamtos, vietoje griovimo ir užstatymo 
naujais objektais efektyviau bus pernaudojama senoji architektūra. 
Tačiau labiausiai ateityje keisis pati miesto visuomenė, kuri ir formuos 
jo ateitį, radikaliai keisis požiūris į esamų resursų laikinumą. Atsakingiau 
žvelgsime ir į kiekvieno priimamo sprendimo ilgalaikius atoveiksmius, 
kas atsispindės miestų evoliucijoje.

Manome, kad šiandienai mūsų ateities miesto vizijos tvirtai 
konkretizuoti dar nėra įmanoma, nes ji yra itin idealistinė, tačiau 
viliamės, kad su laiku ir visuomenės švietimu ji gali tapti realybe.

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

Kadangi mūsų komanda yra didelė, o autoritetai kiekvienam nariui 
skirtingi, visus paminėti būtų sunku, tačiau kaip pavyzdžius galime 
išskirti Franką Gehry, Shigeru Baną, Jürgeną Mayerį ir Richardą Rogersą. 
Kiekvienas šių architektų atstovauja gan skirtingoms ideologijoms ir 
turi savitus stilius, iš kurių semiamės įkvėpimo spręsdami problemas ir 
kurdami savo dizainą.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Pasirinkome teritoriją Raseiniuose. Labiausiai mus sudomino strateginė 
jos lokacija – pats miesto centras, artimas daugeliui kultūrinių objektų ir 
pagrindinių eismo srautų, prie pat atnaujintos autobusų stoties, į kurią 
suvažiuoja daug žmonių iš apylinkių. Mūsų nuomone, tinkamai utilizuota 
ši vieta gali tapti viena iš pagrindinių miesto lokacijų, ne tik kaip objektas, 
pagerinantis Raseinių gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir traukos centras 
visai apylinkei.

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

Mūsų nuomone, egzistuoja daug aspektų, miestą paverčiančiu 
išmaniu, tačiau pagrindinis ir plačiausias terminas, apibūdinantis 
mūsų išmanaus miesto viziją ir apimantis didžiąją smulkesnių aspektų 
visumą, yra „tvarumas“. Į šį terminą įeina moderni infrastruktūra, 
pritaikyta žmonėms, ne mašinoms. Turi būti visapusiškai integruota 
gamta, priimami ekologiški sprendimai architektūroje ir urbanistikoje, 
prioritetu laikomas esamų objektų išlaikymas ir pernaudojimas bei 
bendras ilgalaikiškumas. Urbanistinis mastelis turėtų būti pritaikytas 
žmogui, užtikrinti sveikatą ir saugumą, miesto erdvės turėtų atitikti 
kiekvienos socialinės grupės poreikius. Tvarus miestas taip pat turėtų 
būti demokratiškas – formuojamas jame gyvenančių žmonių, todėl 
dar vienu iš kertinių aspektų galima laikyti ir „išmanius“ gyventojus.

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

Kurti mūsų komandą įkvepia itin įvairus spektras faktorių, kiekvieną 
narį motyvuoja unikalios priežastys – nuo iššūkių ir užduočių 
problematikos iki noro pasitarnauti visuomenei, garbės ir pripažinimo. 
Originaliausios mintys mums dažniausiai kyla spontaniškai, įvairiose 
vietose – jas sukelti gali gerosios praktikos pavyzdžiai, autoritetai bei 
mus supanti aplinka ir patirtys.

KAUNO TECHNOLOGIJOS 
UNIVERSITETAS 

DALYVIAI: KOMANDA „BARDANE“ 
(TAUTVYDAS ZYKEVIČIUS, KRISTINA 
MARCINKUTĖ, DŽIUGAS URBONAS, 
GUSTĖ JANUŠAUSKAITĖ, GEDIMINAS 
VILIŪNAS, JURAS JURGELIONIS, 
MARTYNAS STAKVILEVIČIUS)

VADOVAS: VIDMANTAS MINKEVIČIUS

PASIRINKTA TERITORIJA: CENTRINĖ 
RASEINIŲ DALIS 



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

Manome, kad išmanumas – kuo mažesnis resursų 
panaudojimas norint sukurti ką nors naujo. Šiuo atveju 
tai būtų senų pastatų prikėlimas naujai paskirčiai. Tai 
yra savotiška besikeičiančio pasaulio interpretacija, kaip, 
pavyzdžiui, industrializacijos laikotarpiu buvo imta statyti 
daug gamyklų, kurių daugelį teko vėliau uždaryti dėl 
pasikeitusių poreikių bei sparčiai besivystančių technologijų. 
Šiuo metu itin populiaru tas gamyklas pirkti ir pritaikyti 
naujoms paskirtims – įrengti gyvenamuosius loftus, 
kultūrines erdves, meno galerijas ir t. t.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE 
TERITORIJOJE?

Mus patraukė Kėdainių teritorijos objektas dėl savo 
autentiškumo, statybų laikotarpio bei iššūkio prikelti jį 
naujai paskirčiai išsaugant kiek įmanoma daugiau jame 
esančių vertybių. Kėdainių miesto gyventojai nuo seno 
menami kaip darbštus ir veiklūs žmonės, tačiau dažnai lieka 
nepastebėti. Manome, kad šiam miestui trūksta erdvės, 
kurioje bendruomenė galėtų atsiskleisti ir ugdyti saviraišką 
įvairiais socialiniais bei kultūriniais būdais.

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

Daugelio filmų, knygų, kompiuterinių žaidimų ir t. t. ateities 
vizija – tai automatizuota bei dirbtinė erdvė, kurią sukūrė 
žmogus, beveik išnaudojęs visus žemės resursus. Pasak 
šių teorijų, žemė išvis gali būti nebegyvenama dėl įvairių 
šiandienių veiksnių. Norėtume teigti, kad ateities miesto 
idėjos negalime konkretizuoti dėl tos pačios priežasties, 
jog ateitis iš esmės priklausys nuo mūsų dabartinių veiksmų 
padarinių bei technologijų. 

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

Mūsų kūrybinis pasaulis yra dinamiškas ir skirtingai 
situacijai įkvėpimo semiamės iš jau esamų kitų meninių 
kūrinių. Negalime įvardyti, į ką tiksliai lygiuojamės, tačiau 
tendencingai akį patraukia ir paskatina kurti brutalizmas, 
minimalizmas ir industrinis stilius. Ko gero, didžiausia 
inspiracija mums būtų seni pastatai, kad ir kokia paskirtis 
ar jų laikotarpis būtų. Tai yra puiki erdvė kūrybiškumui 
atsiskleisti kuriant harmoniją tarp modernių, šiuolaikinių 
poreikių ir senosios pastato paskirties bei istorijos.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

DALYVĖS: KOMANDA „KONKRETU“ (DOROTĖ 
GRANICKAITĖ IR GUODA SERAPINAITĖ)

VADOVĖ: ASTA KAZLAUSKIENĖ

TERITORIJA: BUVUSIO KAUNO KOLEGIJOS 
KĖDAINIŲ JONUŠO RADVILOS STUDIJŲ CENTRO 
PASTATO TERITORIJA IR PASTATAS



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

Iš lietuvių tikrai išskirčiau architektus A. Ambrasą ir A. Trimonį. Abu 
drąsūs architektai, kurių kūryba visuomet stipriai palies jausmus. Meno 
poveikis žiūrovui ir yra svarbiausias aspektas kūryboje, jis turi priversti 
susimąstyti, diskutuoti, nurimti ar net supykti. Na, o iš užsienio kūrėjų 
mane labai sudomino Axelis Vervoordtas. Jis, būdamas minimalistas, 
pasirinko įdomų akcentą – istoriją. Šis sprendimas kiek netikėtas 
šiuolaikiniame dizaine, tačiau neapsakomai gražios estetikos, taip pat 
žadinančios emocijas. Yra ir įvairių kitų sričių menininkų, kurie mane 
įkvepia. Pati labiausiai žiūriu į tuos, kurie irgi prieštarauja ir ieško savo 
tiesos. Tai primena mano kūrybinį procesą. Matau, kad iš jų galiu daug 
išmokti.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Radviliškis savaime – labai įdomus miestas. Ir turiu galvoje ne tik 
gražias viešąsias erdves, bet ir pačią miesto audinio kompoziciją, kuri 
ir yra pagrindinis mano pasirinkimo aspektas. Miestas istoriškai linijine 
struktūra susiformavęs palei geležinkelį po truputį „sprogsta“ į šonus. Tai 
labai gražiai atsiskleidžia miesto kompozicijoje, kuri gali būti dar labiau 
paryškinta ir akcentuota, nes tai yra autentika, kurios nereikėtų paslėpti. 
Taip pat Radviliškis – labai drėgnas kraštas, o tai didelis potencialas ir 
resursas akcentuojant populiarią ateities miestų temą – biofiliją.

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

Mano nuomone, išmanus miestas yra įvairiapusiškai kokybiškas 
miestas. Kompaktiškas ir kartu erdvus, netaršus, išnaudojantis resursus 
ir savo potencialą, suteikiantis sveiko gyvenimo būdo galimybes savo 
gyventojams. Manau, tarpdiscipliniškumas yra svarbus aspektas 
išmaniam miestui jis turi spręsti įvairius klausimus, turėti daug funkcijų. 
Radviliškio miesto teritorijai iki išmanumo pirmiausia trūksta vietos resursų 
ir potencialo išnaudojimo. Radviliškis išsiskiriantis miestas, tampantis vis 
inovatyvesniu, tačiau dar turi nemažai galimybių tai labiau pabrėžti. Į tai 
ir orientuosiuosi.

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

Ateities miestas ir bus ateities miestu. Miestas apskritai turi nuolat 
transformuotis, judėti, prisitaikyti ir reaguoti, nepaliaujamai žengti į 
priekį. Kaip augantis organizmas. Dabar ateities miestai modeliuojami 
atsižvelgiant į esamas globalines problemas – klimato kaitą, socialines 
nelygybes, taršą ir taip toliau. Dabartinės strategijos – kol kas tik 
„bandymas“, galbūt ateityje reikės imtis kitokių strategijų, tada vėlgi keisis 
ateities miesto vizija. Dabar labai populiari biofilijos tema – „žalumas“ 
mieste. Šiuo atžvilgiu būtų galima teigti, kad Singapūras yra šiandienis 
ateities miestas, pasižymintis futuristinėmis organinėmis struktūromis, 
tokiomis kaip milžiniški grybai, stygstantys tarp parko medžių. Kitu 
kampu pažiūrėjus į ateities miesto terminą – technologijų aspektas. Vis 
daugiau techninių galimybių spręsti tam tikras urbanistines problemas. 
Pavyzdžiui, Dubajuje jau sukurti policininkams skraidantys motociklai – 
gal ateityje ir mes skraidysime ir gatvių nebeliks? Galima ir tokia ateities 
miesto koncepcija. Nemanau, kad „ateities miestas“ yra apibrėžiamas 
terminas, tai tiesiog fantazija, spėliojimas ir bandymai.

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

Manau, mane labiausiai įkvepia tiesos paieškos. Jeigu kažkas pasakė, 
kad turi būti vienaip ar kitaip, ar tai tikrai tiesa? Tad, jei pajuntu, kad 
kažkas ne taip, pradedu ieškoti savo tiesos. Apskritai, juk niekas nežino, 
kas iš tiesų yra teisinga ir kas ne, viskas yra tik spėliojimai, o su tuo visai 
įdomu pažaisti. Manau, tada, kai randasi prieštaravimų širdyje, ir kyla 
originaliausios mintys. 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

DALYVĖ: MARGARITA AKELAITYTĖ

VADOVAS: SAULIUS MOTIEKA

TERITORIJA: RADVILIŠKIO MIESTO PĖSČIŲJŲ TAKO (ATKARPA 
TARP MAIRONIO G. IR RADVILŲ G.) BEI RADVILŲ GATVĖJE 
ESANČIO LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ PARKO TERITORIJOS IR 
RADVILIŠKIO MIESTO STADIONO PRIEIGOSE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ 
ERDVIŲ SUTVARKYMAS



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

Stengiuosi į nieką nesilygiuoti, kurti tai, kas man patinka, būti savimi ir 
turėti savo braižą. Jei reikėtų pasirinkti, tuomet artimiausias stilius būtų 
„Mid-Century Modern“.

KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Labiausiai sudomino tai, kad teritorija yra išties didelė ir nevaržomai galima 
joje plėstis su idėjomis.

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

Miestą išmaniu paverčia ne tik jo architektūra, bet ir jo funkcionalumas, 
taip pat turi būti išvystyta infrastruktūra, švietimo bei kultūros sritis. 
Pasirinktai teritorijai iki išmanumo trūksta tikrai nedaug, Raseinių miestas 
yra išvystytas, todėl belieka duotoje teritorijoje sukurti funkcionalų 
miestelį, kuriame gyvenanti bendruomenė jaustųsi jaukiai.

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

Bėgant laikui žmonės vis dažniau atsigręžia į gamtą, tad ir ateities miestai 
turėtų būti kuriami arčiau žalumos. Tvirtai konkretizuoti ateities miestą 
būtų sunku, nes naujovės pasiekia mūsų pasaulį kasdien, todėl galime 
vadovautis tik tendencijomis.

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

Mane kurti įkvepia gamta. Pradėjus studijuoti interjero dizainą akis 
užkliūva net už menkiausių detalių, pastebiu gamtoje įvairias tekstūras, 
atspalvius ir neapsakomą gamtos didybę.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR 
DIZAINO KOLEGIJA

DALYVĖ: PAULINA MITKEVIČIŪTĖ

VADOVAI: RASA MAZŪRIENĖ IR 
ASTA KAZLAUSKIENĖ

TERITORIJA: RASEINIAI, 
KAVALTRAKIO KVARTALAS



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

Ateities miestuose gyvensime pastatuose, kurie sprendžia ir urbanizacijos 
iššūkius, ir užkerta kelią klimato kaitai. Pasaulyje, kuriame stebime 
sparčią klimato kaitą kartu su didėjančia migracija į miestus, vis labiau 
sugalvojama aplinkai nekenksmingų sprendimų, kaip turėtume gyventi.

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

Mano manymu, išmanus miestas yra tas, kuris naudoja skaitmenines 
technologijas, kad žmonėms taptų geriau gyventi ir dirbti. Taip pat 
siekiama gerinti viešąsias paslaugas ir piliečių gyvenimo kokybę, 
panaudoti bendrus išteklius optimaliai padidinti miesto našumą ir 
sumažinti klimato bei aplinkosaugos problemas miestuose. Geresnis 
gyventojų aptarnavimas bei efektyvesnis savivaldybės uždavinių 
sprendimas. Kitaip tariant, išmanių miestų projektų aplinka apima 
daugybę temų. Projektai iš esmės pasižymi skaitmeninimo potencialu 
visuomenės procesams. Daugumą projektų matome išmaniajame 
transporte ir infrastruktūroje kartu su protinga pastatų statyba ir sumania 
energetika. Taip pat yra projektų, susijusių su sveikata, aplinka ir tarša. 
Apskritai, projektuose naudojamos įvairios technologijos. Debesų 
paslaugos, įvairūs jutikliai, nešiojamieji išmanieji įrenginiai ir sprendimai 
bendrauti su miestiečiais – tai dažniausiai naudojamos technologijos. 
Projekto iniciatyvos dažnai kyla iš entuziastų arba darbuotojų, turinčių 
ypatingą susidomėjimą arba kompetenciją naudoti technologijas.

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

Pasirinktam mano projektui (Eibariškių parkui) trūksta daug ko: pradedant 
nuo architektūros ir baigiant technologijoms. Parkas turi būti patrauklus, 
inovatyvus, praktiškas, kad pritrauktų ne tik miesto gyventojus, bet ir 
apylinkių. Mane įkvepia kurti, kelionės po įvairias pasaulio šalis, mokslas, 
įdomūs žmonės...

Minčių kyla ramybėje ir harmonijoje su savimi, tada, kai turiu laiko pabūti 
vienas.

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

Tai yra Marit Justine Haugen, Dan Zohar, Kongsfjord Wind Shelter ir Bird 
Hide.

 KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Geografinė teritorijos vieta, miškinga, apsupta miestelio, su šalia nutiestu 
greitkeliu ir privažiavimu iš įvairių pusių.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

DALYVIS: RYTIS KOVECKIS

TERITORIJA: RADVILIŠKIO MIESTO EIBARIŠKIŲ 
PARKO TERITORIJOS VANDENS TELKINIO 
PAPLŪDIMIO ZONOS REKREACINĖS 
INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR IŠVYSTYMAS



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

Atsižvelgiant į klimato kaitą ir ateities architektūros tendencijas, 
manome, kad ateities miestas turi būti ekologiškas, pasyvus, patvarus, 
ekonomiškas ir inovatyvus, kur miestas atitiktų gyventojų ir svečių 
lūkesčius, kad būtų praprastas ir lengvas judėjimas jame. Visam tam 
įgyvendinti reikia paprastumo, įžvalgumo ir gerų planavimo įgūdžių 
bei perspektyvos, numatyti, kokia statinių paskirtis bus ateityje. Tačiau 
vis dėlto neįmanoma tvirtai numatyti, koks bus ateities miestas, nes 
nežinome, kas mūsų lauks ateityje.

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

Išmanus miestas – tai skaitmenizuotas miestas, kurio statiniai ir 
infrastruktūra yra sujungti ir suplanuoti, o miesto duomenys pasiekiami 
specialistams. Pasirinkta teritorija bus projektuojama pagal BIM principus, 
taip bus išvengta problemų ateityje, o naujoji turgavietės išvaizda 
sukurs modernią aplinką, bus įrengiami saulės kolektoriai, naudojamos 
ekologiškos statybinės medžiagos, sensoriai, kurie „išmaniai“ valdys 
teritoriją, statinius bei inžinerines sistemas.

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

Mūsų įkvėpimas kurti atsiranda iš noro padaryti ateities pasaulį geresnį, 
negu jis yra dabar. Originaliausios mintys atsiranda analizuojant 
kasdienius žmonių rūpesčius ir noras juos išspręsti.

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

Kurdami lygiuojamės į statybos inžinerijos srities specialistus, kurie kuria 
šį pasaulį įdomesnį, atviresnį ir tvaresnį, tad bandome iš jų pasisemti 
idėjų. Bandome numanyti, kaip jie išspręstų problemas, kaip pateiktų 
tvarų, išmanų, patrauklų miestą ar jo dalį.

 KAS JUS LABIAUSIAI SUDOMINO PASIRINKTOJE TERITORIJOJE?

Pasirinkome šią teritoriją dėl neįprastos ir įdomios teritorijos išsidėstymo, 
kurią kerta kelias. Teritorijoje esantys inžineriniai tinklai sukelia papildomų 
įžvalgų, įdomių detalių, projektavimo iššūkių.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

DALYVIAI: „KOMANDA X“ (ADOMAS OBSARSKAS, 
ELVINAS SIMANAVIČIUS, DOVYDAS ŽUTAUTAS)

VADOVĖS: EDITA ŠARKIENĖ IR LINA 
SAKALAUSKIENĖ

TERITORIJA: TURGAVIETĖS TERITORIJA 
ELEKTRĖNUOSE
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BIURŲ KOMPLEKSE „S7“ 
ĮGYVENDINTA DRAUGIŠKOS 
DARBO APLINKOS IDĖJA
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N
uotr.: Laim

onas C
iūnys

OBJEKTO PAVADINIMAS: verslo biurų 
kompleksas „S7“

ADRESAS: Saltoniškių g. 7C, Vilnius

VYSTYTOJAS: UAB „Galio Group“

GENERALINIS RANGOVAS: UAB „Mitnija“

i

KONCEPCIJA IR PROJEKTAVIMAS: „Arrow Architects“, 
„Archinova“, „Eventus Pro“

INTERJERO ARCHITEKTAI: „A2SM“

BENDRAS PLOTAS: apie 104 tūkst. kv. m (ketvirtojo 
pastato – 21,5 tūkst. kv. m)
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Vilniaus Žvėryno rajone baigtas modernus verslo biurų kompleksas „S7“, kurio statybos užtruko beveik penkerius metus. Keturių biurų 
pastatų kompleksą Saltoniškių gatvėje, buvusioje duonos kepyklos teritorijoje, UAB „Galio Group“ pradėjo plėtoti 2016 m. Komplekso 
pastatai išsiskiria moderniais architektūros, statybos bei technologiniais sprendimais ir atitinka A+ energinės klasės reikalavimus. Jie 
statyti laikantis tarptautinio tvarių pastatų standarto BREEAM, trims jau suteiktas vienas aukščiausių įvertinimų – sertifikatas „BREEAM 
New Construction Excellent“. Tai reiškia, kad pastatai ne tik tausoja energiją ir aplinką, bet ir užtikrina aukštą komforto lygį jame 
dirbantiems žmonėms. 
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Trijuose „S7“ komplekso pastatuose įsikūrė „Danske Bank“ 
Technologijų ir paslaugų centro darbuotojai, vienas iš pastatų yra 
telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuva“ būstinė. 
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DARBAS – TAI NE STALAI IR KĖDĖS 

„Danske Bank“ NT projektų vadovas Baltijos šalyse Giedrius 
Lazickas sakė, kad plėtojant „Danske“ miestelį (Danske 
Campus, DC) siekta kelių tikslų. Pirmiausia, pasak jo, norėta 
suburti kelis tūkstančius „Danske Bank“ technologijų ir 
paslaugų centro darbuotojų centrinėje Vilniaus miesto 
dalyje ir pasiūlyti jiems modernią infrastruktūrą, kuri palaiko 
įvairiausius individualaus ir komandinio darbo stilius, 
padeda produktyviai dirbti globaliose komandose, derinti 
darbą biure su nuotoliniu darbu, užtikrinti galimybę pailsėti, 
įsikvėpti naujų idėjų, burtis į bendruomenes, rinktis sveiką 
gyvenseną, atsakingą vartojimą ir pan.

Kitas tikslas buvo apleistą Žvėryno teritoriją prikelti antram 
gyvenimui, įdiegti aplinkai ir bendruomenei draugiškus 
sprendimus. G. Lazickas primena, kad istoriškai pagrindinė 
„Danske Bank“ būstinė Lietuvoje – tuo metu paslaugas 
klientams teikęs banko filialas – veikė sostinės Saltoniškių 
gatvėje.

„Visuomet norėjome, kad visi kolegos dirbtų kuo arčiau 
vieni kitų ir taip būtų efektyvinamas bendradarbiavimas 
kuriant vienos organizacijos jausmą ir išnaudojant 
kiekviename pastate sukurtas pridėtines vertes. Iš esmės, 

visus šiuos tikslus įgyvendinome, o užklupus pandemijai 
dar ir sugebėjome šiek tiek perplanuoti darbo erdves ir jų 
paskirtį“, – teigė pašnekovas. 

„Dankse“ miestelyje sukurtą filosofiją „Danske Bank“ 
grupė vadina „Working@Danske“ ir ja vadovaujasi visose 
šalyse. „Darbas – tai ne vieta, į kurią ateini, o veikla, kurią 
darai. Produktyviam darbui reikalingi tinkami įrankiai, 
kompetencijos ir erdvės. Nesvarbu, ar jos namuose, 
biure, ar vis kitoje jo zonoje. Taigi ir „Danske“ miestelis 
sukurtas orientuojantis į skirtingus kolegų poreikius, o ne 
į „stalus ir kėdes“, – sakė G. Lazickas. – Patogiai darbo 
vietai namuose įsirengti kiekvienam darbuotojui skiriame 
specialią vienkartinę išmoką, užtikriname kitas reikiamas 
darbo priemones. Esame išskyrę šešias tipines kolegų 
personas darbe ir jų poreikius. Atitinkamai suplanuotos ir 
mūsų biurų erdvės, paliekant ir laisvės kiekvienai komandai 
jas personalizuoti papildomai.“ Kiekvienas DC pastatas gali 
pasiūlyti ne tik darbo vietą, bet ir erdves komandai susiburti, 
pailsėti, organizuoti visuomenei atvirą renginį ar net su 
darbu suderinti kasdienius šeimyninius įsipareigojimus.
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TERASOMIS KYLA Į ŠEŠKINĖS KALNĄ 

Keturių dalių komplekso urbanistinę koncepciją sukūrė UAB 
„Archinova“ ir studijos „Arrow Architects“ architektai. UAB 
„Archinova“ rengė I ir III etapų projektus, UAB „Eventus Pro“ 
projektavo II ir IV etapus. Visų pastatų interjero dizainą kūrė 
UAB „A2SM“ architektai.

Komplekso kompozicija sudėliota terasų principu – tolyn 
nuo pirmojo kiekvienas pastatas stovi aukščiau maždaug 
per vieną aukštą. Kiekvienas jų yra 6 antžeminių aukštų 
ir 2–3 požeminių, visi korpusai susijungia požeminėmis 
dalimis. Pastatai atspindi nuosaikią, lakonišką, tvarią, 
solidžią bei estetišką architektūrą. Fasadų baltų kompozito 
lamelių apdaila buvo užkoduota jau pirmajame pastate. 
Statant Vilniaus Senamiesčio apsaugos zonoje, buvo 
skiriamas ypatingas dėmesys pastatų aukštingumui bei tūrių 
įkomponavimui bendrame miesto urbanistiniame audinyje. 

Kompleksas nuo pat pradžių buvo sumanytas kaip vienas 
kūrinys, sudarytas iš keturių atskirų tūrių. Kiekvienam 
pastatui priskirta atskira tematika ir pavadinimas: „DC Pier“ 
(liet. prieplauka), „DC Valley“ (liet. slėnis), „DC Meadow“ 
(liet. pieva) ir „Forest“ (liet. miškas – „Telia“ pastato motyvas). 
Kiekvieno komplekso pastato identitetas atsiskleidžia vidaus 
interjero sprendimuose.

Antai, pirmojo etapo pastato interjero tema – vanduo, tad 
vyrauja šaltas koloritas, melsvi atspalviai, o kieme įrengtas 
įspūdingas vandens akcentas – baseinas. Trečiajam pastatui 
priskirtą slėnio temą atspindi netaisyklingos formos atrijus, 
primenantis kanjoną su skaisčios saulės nurausvintu raudonų 
uolų tarpekliu, kurio efektą sukuria apdailai pasirinktas 
daug geležies turintis rausvas akmuo, transformuotas į 
išsilydžiusios lavos spalvos korėtą medžiagą.
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Kiekvienas „Danske“ miestelio pastatas turi ne tik savo 
pavadinimą, bet ir funkciją: vienas daugiau skirtas 
sportui, kitas – bendriems susitikimams, kur darbuotojai 
gali susiburti iš visų pastatų. Kelis tūkstančius miestelyje 
dirbančių žmonių, judančių iš vieno pastato į kitą, lydi aiški 
navigacijos ženklų sistema – aišku, kur eiti, nors pastatai 
skirtingi. Perėjimo ir apsaugos sistema patogi tuo, kad vieną 
kartą įėjęs į kompleksą gali po jį vaikščioti laisvai – nereikia 
„pypsėti“ ties kiekvienomis durimis.
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GĖLĖMIS IŠMARGINTA PIEVA 

Visų „Danske“ miestelio pastatų vidaus interjero dizainą 
„A2SM“ architektai suprojektavo dar nepradėjus statyti 
pastatų – komplekso išorė ir vidus buvo kuriami lygiagrečiai, 
o prireikus architektūriniai sprendimai buvo keičiami 
dėl interjero sprendimų, pavyzdžiui, laiptinių, liftų ir 
sanitarinių mazgų išdėstymas pasirinktas kuo patogesnis 
žmonėms, remiantis geresne judėjimo logika. Bendrųjų 
erdvių sprendiniai buvo kuriami pastatų architektų, 
bendradarbiaujant su „A2SM“. Architektas Viačeslavas 
Malenko įsitikinęs, kad tokia strategija pasiteisino: 
pastatuose nėra kompromisinių vietų, viskas apgalvota.

Pagal interjero architektų koncepciją biurų pastatai 
planuojami kaip miestai – kuriamos esminės arterijos 
patekimui į juos ir išėjimui, bendros erdvės atitinka centrinę 
aikštę bendriems susibūrimams, toliau nuo jos išdėstytos 
ramesnės darbo erdvės, lyg „miegamieji rajonai“. 

Ketvirtojo pastato „DC Meadow“ bendrų erdvių interjeras 
buvo kuriamas galvojant apie gėlėmis išmargintą vėjo 
blaškomą lauką. Šią temą atspindi specialiai šiam projektui 
sukurtų baldų spalvos ir formos bei apdaila bendrose 
erdvėse. Stilizuojant temą, per šešis aukštus kylančiame 
atrijuje koridorių sienas dengia perforuotos trimatės metalo 

plokštės, kurių ažūrinis raštas bei apšvietimas sukuria tarsi 
vėjo šiaušiamos pievos vaizdą, žiūrint iš viršaus, lyg tarp 
žolės stiebų sklinda besikeičiančių spalvų šviesa. Tam 
panaudoti per 500 išmaniai valdomų LED šviestuvų ir 
gausi jų valdymo įranga. Apšvietimas suprogramuotas 
pagal aštuonis scenarijus taip, kad spalvos keistųsi ir sienos 
nušvistų skirtingomis spalvomis. Programavimas taip pat 
leidžia „Danske Bank“ darbuotojams patiems keisti šias 
šviesas bet kada, sukūrus naują scenarijų.

Šio pastato pirmojo aukšto vestibiulyje įrengta recepcija. 
Taip pat prie pagrindinio įėjimo sukoncentruotos esminės 
funkcijos, pavyzdžiui, kavos taškas su minkštais baldais, kur 
galima prisėsti, kad holas būtų nuolat gyva erdvė, ne tik 
tranzitinė. Per visą sieną įrengtas milžiniškas LED plokščių 
ekranas, kuriame rodoma reikalinga informacija, o specialius 
lankytojams skirtus technologinius sprendinius kuria patys 
„Danske Bank“ darbuotojai. Dar vienas išskirtinis vidaus 
sprendimas – atrijaus laiptinė, kuri atrodo pakibusi, nes 
nesimato laikančiųjų kolonų, o tai erdvei suteikia lengvumo 
įspūdį, taip pat užtikrina maksimalias erdvių perplanavimo 
įvairiausiems poreikiams galimybes.
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Pagal paskutines tendencijas, liftus stengiamasi “paslėpti”, o laiptines eksponuoti, kad žmonės kuo daugiau vaikščiotų pėsčiomis. S7 
komplekso pirmuosiuose pastatuose liftai yra stikliniai, matomi atrijaus erdvėje, o vėlesniuose projekto etapuose dominuoja laiptinės.



7 8

A R C H I T E K T Ū R A

„NULAUŽK“ SAVO DARBO ERDVĘ 

Pastatas „DC Meadow“ skirtas kurti komandas, kurios gali 
pačios visiškai kontroliuoti darbo vietas ir savaip jas formuoti 
bei įsirengti pagal savo poreikius – interjeras itin lankstus 
ir gali būti pritaikomos visos sistemos – baldai, erdvė, 
apšvietimas, elektros poreikiai ir kt. 

Pirmas aukštas skirtas bendroms veikloms. Jame suplanuoti 
pagrindiniai didieji susitikimų kambariai, kuriuose 
instaliuota videokonferencijų įranga. Taip pat čia yra įvairaus 
dydžio kambariai, kur kviečiami „Danske Bank“ darbuotojų 
susibūrimai iš visų DC pastatų. 

Komandų zonoje kambariai turi savarankiškus su pievos 
tema siejamus pavadinimus, pavyzdžiui, „Spiečiaus 
svetainė“ (angl. Swarm Living Room). „A2SM“ kartu su 
dizaineriu Antanu Laukaičiu sukurta pavadinimų sistema 
susijusi su vidine grafika, sienų ir baldų spalvomis, 
akustiniais sprendimais ir veikia kaip vienas organizmas. 
Gretimų posėdžių kambarių pavadinimus perskaičius iš 
eilės, gaunamas prasmingas žodžių junginys, su kuriuo 
susijęs ir kambario interjeras. 

Komandoms skirtose svetainėse 15–20 žmonių gali ne tik 
dirbti, rengti pasitarimus, planuoti, bet ir gaminti maistą, 
taip pat bendrauti, sėdėti prie židinio ar groti pianinu, 
yra visi jaukaus namo atributai – virtuvė, primenanti barą, 
valgomasis, svetainė, vonios zona. 

Architektai kūrė tokias DC miestelio biurų erdves, kad 
darbuotojai vieni kitiems netrukdytų ir pasiteisintų atviras 
planas. Pasirinktą interjero koncepciją jie vadina „žaisk 
darbo dieną“ (angl. play a workday) ir „nulaužk savo darbo 
erdvę“ (angl. hack your workspace).

„Žmogus turi dirbti ten, kur jam gerai, o komanda eina prie 
funkcijos, kurios jai reikia, pavyzdžiui, į susitikimų kambarį. 
Komandos juda ir nenusavina erdvių“, – aiškina architektas 
V. Malenko. 

Pastate sukurta per šimtas įvairaus dydžio kambarių, 
susitikimų erdvių – nuo uždarų iki atvirų, kuriose stovimos, 
sėdimos vietos ir su alternatyviais baldais. Stalą galima 
pastatyti bet kuriame taške, o pertvarų sistemą permontuoti 
per savaitgalį ir komandos erdvę padidinti arba sumažinti. 
Taip pat yra daug alternatyvių darbo erdvių, išmėtytų po 
visą pastatą: su nešiojamuoju kompiuteriu galima prisėsti 
dirbti bet kur. 

Pievos tematika ir jos spalvų gama išlaikoma ir „DC Meadow“ 
pastato išorėje: kieme prie jo augs lauko augalų pieva.

Visas „Danske“ miestelio pastatų kompleksas iš išorės atrodo 
gana uždaras, bet užėjus vidun atsiskleidžia architektūra, 
lauko dizaino elementai tarsi pereina į vidų, tad pastato 
vidus ir išorė atrodo lyg vientisa erdvė. Dienomis į bet kurio 
pastato vestibiulį galima užeiti pasižvalgyti ir išgerti kavos. 
O neseniai atidarytas išorinis meksikiečių maisto restoranas 
kviečia užsukti ir lankytojus iš išorės, ir DC darbuotojus, 
siekiant paversti kvartalą traukos tašku vakare miestiečiams. 
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PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS SKLANDŽIAI 

Verslo biurų komplekso „S7“ generalinės rangos darbus 
vykdė UAB „Mitnija“, įgyvendinusi šį projektą. „Didžiausias 
iššūkis, kurį komandai pavyko puikiai suvaldyti, – dėl 
pandemijos atsiradęs tiekimo grandinės neužtikrintumas, 
o dėl ribotos vietos sklype visa logistika, tiekimas ir 
sandėliavimas turėjo būti itin tiksliai suplanuoti. Statybos 
labai sklandžiai vyko ir dėl užsakovo įsitraukimo, ir dėl 
nuomininko dalyvavimo, jie turėjo aiškią viziją ir prisidėjo 
prie jos įgyvendinimo“, – sakė „Mitnijos“ projektų vadovas 
Nerijus Sabonis.

Pastatų ir inžinerinių statinių kadastrinius matavimus 
atliko ilgametę darbo patirtį turinti UAB „Homo Novus“, 
kuri dirba su įvairiais nekilnojamojo turto vystytojais bei 
statybos bendrovėmis ir kasmet Lietuvoje atlieka daugiau 
nei 200 000 kv. m pastatų kadastrinių matavimų, o S7 verslo 
miestelio statybos tapo vienu iš didžiausių UAB „Homo 
Novus“ įgyvendintų projektų.

Stiklo konstrukcijas projekte patikėta pagaminti UAB „VAP 
Glass“, kurios specializacija – berėmio stiklo konstrukcijų 
projektavimas, gamyba ir montavimas, o jos ilgametė 
veiklos patirtis, kvalifikuotas personalas, sukauptos žinios 
bei įgūdžiai leidžia klientams pasiūlyti ir profesionaliai 
įgyvendinti nestandartinius aukštos kokybės stiklo 
konstrukcijų sprendimus.

Ilgametę darbo patirtį kaupianti UAB „Švaros imperija“ 
pasirūpino nepriekaištinga „Danske Bank“ erdvių švara 
– postatybinių dulkių ir purvo išvalymu, ir užtikrino, kad 
darbuotojai naujose erdvėse jaustųsi saugiai ir komfortiškai.

Interjero apdailos projektavimo, gamybos ir montavimo darbai patikėti aukštus standartus keliančiai bendrovei „1 Startas“, kuriai 
„Danske Bank“ interjere teko ieškoti nestandartinių ir išskirtinių sprendimų. Taip pat UAB „1 Startas“ šioms erdvėms sukūrė apšvietimo 
scenarijus, kurie gali būti keičiami pagal nuotaiką ir poreikius. Tokie sprendimai prisideda prie malonios darbo vietos kūrimo, estetiško 
bendro interjero vaizdo ir netgi resursų tausojimo.
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ĮRENGTOS DAUGIASLUOKSNĖS BETONINĖS GRINDYS

Verslo komplekso „S7“ ketvirtojo pastato požeminės trijų 
aukštų automobilių stovėjimo aikštelės betonines grindis 
(10 tūkst. kv. m) įrengė Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“, 
kurios specializacija – pramoninių grindų (poliuretaninių, 
epoksidinių, poliuretancementinių, glaistyto ir poliruoto 
betono) klojimas. Ši įmonė yra kokybiškai įrengusi požeminių 
aikštelių grindis ir šio verslo komplekso antrajame bei 
trečiajame pastatuose (28 tūkst. kv. m).

Pasak įmonės direktoriaus Tomo Vailionio, šiame projekte 
taikyti laiko patikrinti, patikimi, ilgalaikiai sprendimai, o 
vienintelis iššūkis buvo aukštų gylis po žeme, bet su juo 
komanda puikiai susitvarkė. Kiekviename požeminės 
aikštelės aukšte įrengtos daugiasluoksnės betoninės 
grindys su specialiais kietikliais ir impregnantais, kurie ne tik 
kietina ir tankina paviršių, bet ir suteikia žvilgesio. Kadangi 
požeminės aikštelės apatinis -3 aukštas, įrengtas net 11 m 
gylyje, o gruntinio vandens lygis sklype yra labai aukštas, 
po grindimis teko įrengti specialią bentonitinio kilimo 
hidroizoliaciją „Voltex“. 

„S7“ komplekso trečiame ir ketvirtame etape UAB 
„Grinduva“ įrengė ir lauko betonines grindis (3 500 m²). 
Architektų sprendimu, lauko grindinys prie šių, kaip ir prie 
kitų, pastatų buvo suprojektuotas šviesintu (angl. light grey) 
paviršiumi ir impregnuotas. Kad būtų išvengta slydimo, 
įrengtas šiurkštus betono paviršius – „šukuotas“.

Pasak įmonės „Grinduva“ vadovo, kad danga būtų kuo 
patvaresnė ir ilgalaikė, parinkti naudoti specialūs betono 
mišinio komponentai, pailginantys grindų naudojimo laiką, 
esant itin nepalankiam atmosferos poveikiui, keičiantis 
sezonams atviroje aplinkoje bei mechaniškai intensyviai 
eksploatuojant grindinį. 

T. Vailionio teigimu, projekte buvo keliami patys aukščiausi 
kokybės reikalavimai, tačiau įmonė, rinkoje dirbanti jau 
24 metus, yra subūrusi profesionalius grindų klojėjus bei 
gamybos inžinierius ir sukaupusi neįkainojamos patirties, 
todėl jokių sunkumų įrengiant kokybiškas grindis nekilo.
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„Danske“ miestelio darbuotojai gali džiaugtis ne tik dirbdami itin preciziškai pastatytame, aplinkai ir žmonėms 
draugiškame pastate, bet ir ilsėdamiesi nuostabioje aplinkoje po darbo ar pietų pertraukėlės metu. 
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Elektrinis grindų šildymas namuose sukuria komfortą ir taupo energijos išlaidas. „Warmup“ elektriniai 
grindų šildymo kilimėliai ir šildymo kabeliai idealiai tinka būstui modernizuoti, bet gali būti naudojami ir 
naujai statybai. 
„Warmup“ siūlo SPM ir PVC šildymo kilimėlių sistemas ir WLFH šildymo foliją. Sistemas sudaro ploni dviejų 
branduolių kaitinimo elementai ir žemo profilio konstrukcija, tai reiškia, kad jos neturės jokios įtakos grindų 
aukščiui. Kilimėlių sistemas galima greitai ir patogiai sumontuoti įrengiant grindų šildymą.

SPM šildymo kilimėliai gali būti klojami po keraminių 
plytelių ar akmeninėmis grindimis. SPM „StickyMat“ 
sistema idealiai tinka įrengti ją taisyklingos formos 
plotuose, kur 0,5 m pločio kilimėliai su iš anksto 
tinkamai išvedžiota viela gali būti lengvai ir greitai 
išvyniojami ant grindų lygiagrečiomis juostomis. 
Slėgiui jautrūs klijai patikimai priklijuoja kilimėlius prie 
grindų. Jei grindų danga – vinilinė, kiliminė, medinė 
ar kitokia, suderinama su grindų šildymu, sistemą 
galima padengti išlyginamojo mišinio sluoksniu. 

WLFH folijos šildymo kilimėliai – tai elektrinio 
grindų šildymo sistema, sukurta naudoti po mediena, 
laminatu arba po minkštomis, elastingomis grindų 
dangomis – kilimine ar viniline danga. Plėvelinė 
šildymo sistema tolygiai paskirsto ir taupo šilumą. 
Dar daugiau galima sutaupyti naudojant sistemą 
kartu su grindų izoliacija, nes taip yra žymiai (ne 
mažiau kaip 50 %) sutrumpinamas įšilimo laikas. Šią 
sistemą lengva įrengti ir ji idealiai tinka taisyklingos 
formos kambariuose, pvz., gyvenamuosiuose ar 
miegamuosiuose kambariuose.

 Išmanusis šildymas tobulam jūsų namų komfortui



Tinkamas šildymo sistemos valdymo pasirinkimas iš esmės yra svarbus, kad būtų užtikrintas geriausias 
įmanomas ir efektyvus jos veikimas bei lengvas valdymas. Itin plonos konstrukcijos, modernaus, elegantiško 
dizaino termostatai puikiai dera ir klasikinio, ir modernaus interjero namuose. 

„6iE wifi“ termostatas – tai pirmasis pasaulyje grindų 
šildymo termostatas su išmaniuoju jutikliniu ekranu 
ir pažangia technologija, kuri maksimaliai padidina 
energijos vartojimo efektyvumą ir padeda sumažinti 
sąskaitas už elektrą. Prietaisas skirtas naudoti tiek 
su elektrinėmis, tiek su hidraulinėmis grindų šildymo 
sistemomis, nereikalauja programavimo ir naudoja 
naujausias technologijas, kad užtikrintų norimą 
temperatūrą tinkamu laiku. Nustatymai atliekami per 
kelias sekundes: naudojant „MyHeating“ mobiliąją 
programėlę, nuskaitomas QR kodas termostato 
ekrane ir prietaisas automatiškai prisijungia prie 
belaidžio tinklo. Unikali technologija, integruota 
į „MyHeating“ programėlę, naudoja modernų 
algoritmą, kuris pritaiko efektyviausius nustatymus 
kiekvienam namui šildyti. Termostatas gali įsidėmėti 
kasdienį vartotojo režimą: vartotojui išvykus iš namų 
temperatūra automatiškai sumažinama, o jam grįžtant 
sušildoma iki idealios komforto temperatūros. Taip 
taupoma elektros energija. 

„Element wifi“ termostatas sukurtas siekiant 
paprastumo ir stilingo funkcionalumo. Jis leidžia 
efektyviai valdyti visas elektrines grindų šildymo 
sistemas. Sujungus išmaniąsias technologijas 
su paprastu, bet moderniu dizainu, termostatas 
puikiai tinka šildymo sistemoms valdyti. Prietaisas 
nereikalauja programavimo ir užtikrina pageidaujamą 
temperatūrą tinkamu laiku. Termostatas įdiegiamas 
per kelias sekundes: tiesiog nuskaitomas QR kodas jo 
ekrane, naudojant „MyHeating“ mobiliąją programėlę, 
ir jis automatiškai prisijungia prie belaidžio tinklo. 
Naudojant „SmartGeo“ technologiją valdomas 
kasdienis vartotojo režimas: automatiškai siūloma 
ideali pageidaujama šiluma tam tikru laiku. Su šia 
energijos taupymo funkcija ir nuotolinio valdymo 
galimybe elektros energijos suvartojimas sumažės 
apie 25 %.

WIS šildymo kabelis gali būti klojamas po bet kokio 
tipo grindų danga, jis puikiai tinka įrengti bet kokio 
ploto išlygintoms grindims. Į išlyginamąjį sluoksnį 
įterpiama kabelinė sistema, skirta dėti į betono 
išlyginamąjį sluoksnį, kurio storis būna nuo 50 iki 100 
mm. Sistema idealiai tinka naujų statybų projektams. 
Sistema yra sukurta įrengti grindyse su išlyginamuoju 
pasluoksniu, todėl ji idealiai tinka naujų statybų 
projektams, kuriuose grindų aukštis nėra svarbus. Ji 
tinka praktiškai bet kuriai grindų dangai ir yra ideali 
tais atvejais, kai grindų dangą (medieną, kilimus, vinilą) 
tenka keisti. Lėtesnio įšilimo ir atvėsimo sistemos 
geriau tinka nuolat naudojamuose kambariuose.

„StickyMat 3D“ šildymo kilimėlis šilumos suteikia 
šaltoms sienų plytelėms. Ši sistema, naudojama kartu 
su „Warmup“ grindų šildymo sprendimu, yra ideali 
vonios kambaryje sukuriant 360º šilumos jausmą. Ją 
rekomenduojama montuoti po keraminėmis, akmens 
ar porcelianinėmis sienų plytelėmis. Šildymo laidai 
yra paruošti pritvirtinti, kad be vargo būtų galima 
montuoti prabangų paslėptą sienų šildymą. Sienų 
šildymas kartu su „Warmup“ grindų šildymo sistema 
yra efektyviai energiją vartojančio namo šildymo 
ateitis. „StickyMat 3D“ sienų šildymo sistemoje įdiegta 
naujausia spinduliavimo technologija, skirta pagerinti 
vonios kambario komfortą ir šilumą.

www.warmup.lt

 Išmanusis šildymas tobulam jūsų namų komfortui
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NESUNKU SENĄ BŪSTĄ PAVERSTI 
DRAUGIŠKU APLINKAI 
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Nėra taip sunku šeimos namus paversti ekologiškais, kaip manote. Nebūtina griauti seną namą ir statyti modernų. Su 
santykinai nedidelėmis investicijomis galite integruoti ekologiškus, energiją taupančius ir anglies dvideginio išmetimą 
mažinančius sprendimus. Saulės energija, maksimali dienos šviesa, sandarūs langai ir durys – tik kelios priemonės, 
padedančios atnaujinti seną namą, sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, be to, mažinti sąskaitas ir kovoti su 
klimato kaita.

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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ĮLEISKITE DIENOS ŠVIESĄ

Padidėjęs natūralios šviesos kiekis namuose ne tik suteikia 
energijos ir pakelia nuotaiką, bet ir sumažina apšvietimo 
išlaidas. Kuo daugiau saulės šviesos patenka į vidų, tuo 
mažiau reikia elektros. Jeigu dirbate namuose, pastatykite 
stalą prie pat lango – iš karto galėsite išjungti stalinę lempą. 

O jeigu ryžtatės į tai investuoti, apsvarstykite galimybę 
įrengti stoglangius ar saulės tunelius. Nesvarbu, ar keičiate 
esamą stogą, ar statote naują priestatą, stiklinis stogas leis 
mėgautis dienos šviesa. 

Stoglangiai ir švieslangiai yra klasikinės, seniai naudojamos 
priemonės, bet dabartinės technologijos suteikia jiems 
neįtikėtinų techninių ir estetinių galimybių. Juos galima 
montuoti tiek ant plokščių, tiek ant šlaitinių stogų. Langai 
gali būti atidaromi arba ne, valdomi rankomis arba elektriniu 
būdu. Pro varstomus stoglangius galima ne tik žvalgytis po 
apylinkes. 

Liuko tipo varstomi stogo langai teikia dvejopą naudą – 
jie padidina natūralią šviesą ir gerina vėdinimą namuose, 
taip pat leidžia įsirengti poilsio erdvę ant plokščio stogo ir 
išėjimą į ją pro šį lango liuką. 

Stiklinis stogas labai tinka uždengti namo verandą ar 
priestatą, kad būtų šviesus koridorius arba poilsio kambarys. 
Patalpa su stiklo stogu atrodo šviesesnė ir erdvesnė.

Grūdintas stiklas, tvirti rėmai ir užtikrintas sandarumas 
yra neatsiejami nuo stilingo šiuolaikiško stogo langų 
dizaino. Jie tvirti, saugūs ir estetiški, gali išlaikyti svorį ir 
spaudimą. Stoglangiai, ant kurių galima vaikščioti, atlieka 
grindų funkciją ir leidžia apšviesti žemiau esančią patalpą 
gausia natūralia šviesa. Jie puikiai tinka erdvėms, kuriose 
vaikštoma, pavyzdžiui, stogo terasoms arba rūsio patalpų 
luboms, atsiveriančioms į kiemą. 
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RINKITĖS TRIGUBUS STIKLUS

Trigubas lango stiklas yra puikus būdas paversti namą 
tikrai taupančiu energiją. Trigubo stiklo paketai turi 
tris stiklo plokštes su argono pripildytais tarpais tarp 
stiklų ir daug veiksmingiau stabdo šilumos praradimą 
bei stipriai sumažina energijos suvartojimą. 

Namų šildymas vis brangsta. Tyrimai rodo, kad 
efektyvūs trijų stiklų langai gali padėti taupyti 
energiją. Nors, palyginti su viengubu stiklu, ir dvigubi 
stiklai jau buvo svarbus patobulinimas, bet pramonė 
juda į priekį – trigubo stiklo langai dar labiau pagerina 
namo energijos vartojimo efektyvumą.

Trigubo stiklo paketui ir langui gaminti naudojamos 
moderniausios technologijos, o jam montuoti 
naudojami specialūs itin tvirti langų vyriai, kad išlaikytų 
papildomą lango svorį, ir šiluminės ventiliacijos 
angos, kad būtų sumažintas kondensatas. 

Be energijos taupymo, dar vienas trigubo stiklo 
privalumas yra tas, kad jis sumažina triukšmą iš išorės.

NEPAMIRŠKITE SANDARUMO 

Atnaujinkite senesnio modelio langus, padidindami energinį jų efektyvumą. Langų ir 
durų sandarumui užtikrinti prekyboje rasite daugybę nebrangių ir paprastai naudojamų 
priemonių.

Šiuolaikiniai plastiko, medžio ar aliuminio profilio langai – sudėtingos konstrukcijos, 
tačiau ne mažiau būtinas kiekvieno lango sistemos elementas yra tarpinės. Tai 
sandarinimo juostos, kurios sulaiko šiltą patalpos orą, kad šis neišeitų į lauką, ir 
neleidžia patekti į patalpą šalčiui ir drėgmei. Svarbiausias kriterijus – tarpinių medžiaga, 
iš kurios jos pagamintos. Šiuo metu rinkoje galima rasti poroloninių, poliuretaninių, 
polivinilchloridinių ir guminių sandarinimo tarpinių. Itin svarbus rodiklis – jų minkštumas. 
Jei tarpinės kietos, bus sunku sandariai uždaryti langus. Kitas svarbus tarpinių rodiklis 
yra elastingumas. Tarpinės ilgai būna užspaustos, bet vos atidarius langą jos turi atgauti 
pradinę formą. Tik minkštos ir elastingos tarpinės gali užtikrinti puikią garso ir šilumos 
izoliaciją. 

Tobulėjant technologijoms, rinkoje atsiranda naujos kartos tarpinių, sukurtų iš unikalių 
medžiagų, kurios yra itin elastingos, minkštos ir atsparios net labai žemai temperatūrai, 
ultravioletinių spindulių, sudėtingų oro sąlygų, teršalų ir bet kokių valymo priemonių 
poveikiui.

Durų sandarumą užtikrina ne tik tarpinės, bet ir slenkstis, kuris turi apsaugoti nuo 
skersvėjų po durimis. Bet jeigu pro durų apačią veržiasi dulkės ir šaltas vėjas, įsigykite 
ir prikalkite prie durų apačios specialią plačią juostą, kuri užsandarins duris lyg guminis 
kamštis. Plastiška juosta sandariai priglunda prie grindų arba slenksčio, bet netrukdo 
jų varstyti. Ši priemonė efektyviai užblokuoja šaltą orą iš lauko ir šilumą namo viduje 
žiemą, be to, sulaiko ir išorės dulkes, triukšmą, drėgmę, dūmus ir net vabzdžius. 
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PIRKITE ŽALIĄJĄ ELEKTRĄ

Sparčiai didėjant naftos ir dujų kainoms, dabar pats 
tinkamiausias laikas keisti namams šildyti naudojamą 
energijos šaltinį ir sumažinti šias sąskaitas.

Jei norite prisidėti prie klimato kaitos mažinimo ir 
sumažinti savo namo anglies pėdsaką, suraskite būdų, 
kaip sunaudoti mažiau dujų, o vietoj jų rinkitės elektrą 
ir įsigykite ją žalią – pasirinkite gamintoją, naudojantį 
atsinaujinančius energijos šaltinius. 

Iki šiol gyventojai mūsų šalyje elektros energiją pirko 
iš visuomeninio tiekėjo, o šiuo metu visi vartotojai gali 
pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Tad pats 
laikas rinktis žaliosios elektros tiekėją – tai puikus būdas 
padėti planetai ir kartu sutaupyti anglies dioksido bei 
pinigų.

 ĮSIRENKITE SAULĖS BATERIJAS

Siekdami optimizuoti savo namo CO2 išmetimą, saulės 
baterijas galite įsirengti ant bet kokio namo stogo, o jų 
gaminamą švarią energiją naudoti namų reikmėms. Tiesa, 
reikia atsižvelgti į namo orientaciją ir pagalvoti, kokia 
geriausia saulės baterijų kryptis. Jūsų stogo orientacija 
saulės atžvilgiu gali turėti didelės įtakos bendram saulės 
energijos baterijų efektyvumui. Visa turima stogo erdvė 
į pietus arba pietvakarius turėtų būti panaudota saulės 
baterijų energijai gaminti.

Dvigubo stiklo dvipusiai saulės moduliai su saulės sekimo 
sistema pagamina 40 proc. daugiau elektros energijos 
nei tradicinė saulės elektrinė. O moderni saulės sekimo 
technologija, kai moduliai įrengiami ant saulės judėjimą 
danguje sekančių platformų (angl. solar trackers), gali 
užtikrinti, kad baterijos kuo ilgiau būtų atsuktos į saulę, ir 
tai dar labiau padidina energijos generavimą.
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RINKITĖS GRINDINĮ ŠILDYMĄ

Jei planuojate pertvarkyti senus namus, pasinaudokite proga įsirengti grindinį šildymą – šis itin efektyvus šildymo variantas sparčiai tampa 
populiari alternatyva radiatoriams. Ir ne veltui – tai pats patogiausias ir estetiškas energiją taupantis šildymo būdas, nes nereikalingi radiatoriai.

Nepriklausomų tyrimų duomenimis, priimtiniausias patalpų klimatas yra toks, kuriame grindų temperatūra svyruoja 19–29 °C, o oro 
temperatūra galvos lygyje – nuo 20 iki 24 °C. Šildant radiatorių arba konvektorių sistemomis pėdų lygyje yra šalčiau nei prie galvos. Grindinis 
šildymas skleidžia švelnią šilumą per visą grindų paviršių ir tolygiai šildo visą kambarį. Iš tikrųjų dėl spinduliuojamos šilumos šildote tik 
pirmuosius du metrus oro erdvės nuo grindų. Toks šildymas leido sumažinti energijos sąnaudas pasitelkus žemą temperatūrą. 

Kiekviena modernios sistemos grindų zona namuose gali būti valdoma atskirai ir šildoma skirtingai. 

Elektrines grindų šildymo sistemas galima montuoti tiesiai ant senų grindų. Šildymo kontūrai projektuojami veikti esant maksimaliai 55 °C 
temperatūrai, o tai užtikrina, kad medinės arba plytelių grindys neskiltų.

Dėl didelio efektyvumo ir mažų energijos poreikių grindinis šildymas idealiai tinka namuose, kur ant stogo sumontuotos saulės baterijos, 
gaminančios energiją grindims šildyti. 



9 2

S TAT Y B A

TAPKITE GAMINANČIU ENERGIJOS VARTOTOJU 

Gaminančiu energijos vartotoju gali tapti kiekvienas fizinis 
arba juridinis asmuo, įsirengęs saulės, vėjo ar biomasės 
energijos išteklius naudojančias elektrines, ir pats gamintis 
elektros energiją. Tai galimybė elektros vartotojams 
pasigaminti žaliosios elektros energijos ne tik savo ūkio 
poreikiams, bet ir nesuvartotą elektros energiją tiekti į 
elektros tinklus, o atsiradus poreikiui ją susigrąžinti. Lietuvoje 
finansinę paramą galima gauti įsirengiant nedidelės galios 
saulės elektrines.

Gaminantis vartotojas elektrą gamina ir naudoja toje pačioje 
vietoje. Jis turi dvikryptės apskaitos elektros skaitiklį, kuris 
apskaito į tinklą patiektos elektros kiekį ir iš tinklo suvartotos 
elektros kiekį. Kai pasigamintos elektros jam nebeužtenka, 
elektra perkama iš tiekėjo įprasta tvarka. 

Kai elektros naudotojas neturi galimybės įrengti elektrinės 
elektros energijos vartojimo vietoje arba gyvena 
daugiabutyje, jis gali tapti nutolusiu gaminančiu vartotoju, 
investavęs į ne vieno investuotojo valdomas saulės 
elektrines. Nutolęs gaminantis vartotojas jam priklausančią 
žaliąją elektrą naudoja viename taške, o ją gaminasi kitoje 
vietoje, esančioje elektrinėje. Šie du taškai gali būti ir gretimi 
sklypai, ir skirtingos šalies vietovės. Nutolusios elektrinės 
pagamintas energijos kiekis yra priskiriamas kiekvienam 
vartojimo objektui atskirai, proporcingai pagal iš anksto 
išdalytą ir objektui priskirtą elektrinės galią.

GYVENKITE IŠMANIUOSE NAMUOSE

Padarykite savo namus patogesnius gyventi su išmaniaisiais 
įrenginiais. Svarbus pirmasis žingsnis norint suprasti savo 
energijos suvartojimą, yra energijos pirkimo ir naudojimo 
monitoringas. Taip pat svarbu tikslingas energijos 
suvartojimo mažinimas ir jos taupymas. 

Toks paprastas dalykas kaip termostatas gali padėti taupyti 
energiją ir padėti padaryti namus ekologiškesnius. Išmanioji 
šildymo arba vėsinimo temperatūros, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo sistemų kontrolė yra puikus pavyzdys, 
kaip išmanieji įrenginiai padeda sukurti komfortą ir taupyti 
energiją. Išmanieji termostatai gali automatiškai reguliuoti 
temperatūrą, atsižvelgiant į tai, kur pastate yra žmonių, 
arba pradėti veikti prieš jiems pareinant į namus. Darniai 
veikiančios sistemos, pradedant užuolaidų atitraukimu 
ir muzikos įjungimu, baigiant apšvietimo pritaikymu, 
gyventojams judant po kambarius, padeda automatiškai 
palaikyti maksimalų komfortą ir išvengti nereikalingų išlaidų.

Svarbu visoms sistemoms kartu valdyti pasirinkti patikimą 
išmaniojo namo technologiją, suderinamą su visais 
gamintojais, nes viena didžiausių kliūčių diegti išmanų namų 
valdymą yra nesuderinamumas tarp gamintojų. Reikėtų 
rinktis tokias technologijas, kurios leidžia nesunkiai integruoti 
naujus produktus, nepriklausomai nuo gamintojo, ir taupo 
elektros energiją.
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PERSĖSKITE Į ELEKTROMOBILĮ 

Yra daugybė būdų būstą ir gyvenamąją aplinką padaryti 
ekologiškesnius. Antai elektromobilis ir jo dvikryptis 
akumuliatorius gali atrodyti kaip mokslinė fantastika, bet tai 
jau yra realybė: elektromobilio energija iš jo akumuliatoriaus 
gali „įkrauti“ namą. 

Ar „Audi“ elektromobilis, kol stovi nenaudojamas, galėtų 
padėti sumažinti namų sąskaitas už elektros energiją? O 
gal galite užsidirbti pinigų parduodami energiją iš savo 
elektrinės transporto priemonės akumuliatoriaus atgal 
į tinklą? Tokia sistema ypač praverstų tiems, kurie turi 
privačias saulės jėgaines. Saulėtą dieną sukaupta perteklinė 
elektros energija galėtų būti kaupiama stovinčio automobilio 
baterijoje, o vėliau galėtų būti panaudota namų poreikiams. 

Australijoje ir Europoje daugėja elektra varomų transporto 
priemonių ir jų įkrovimo infrastruktūros. O „Audi“ ir 
„Nissan“ su tinklų technologijų kompanijomis jau pavertė 
dvikrypčio įkrovimo technologiją elektromobiliams realybe. 

Taigi žingsnis po žingsnio įmanoma paversti seną namą aplinkai draugišku statiniu, jo nenugriovus (nes 
griovimo darbai irgi sukeltų taršą) ir kapitaliai nerekonstravus, o tik mažinant suvartojamą  energiją, 
naudojant atsinaujinančius jos šaltinius, renkantis žaliąją energiją, galbūt kaupiant lietaus vandenį nuo jo 
stogo ar kitaip „žaliomis“ priemonėmis kompensuojant seno namo CO2 pėdsaką. 

 

Šalių vyriausybės tvirtina, kad draudimas prekiauti naujais 
benzininiais ir dyzeliniais automobiliais gali įsigalioti 2030 
metais. 

Ir nors Švedijos „Volvo“ kompanija neseniai paskelbė, kad 
elektromobilių gamybos proceso metu išmetama 70 proc. 
daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei gaminant 
automobilius su benzininiais varikliais, daugiausia dėl 
CO2 taršos intensyvumo, kuriuo pasižymi akumuliatorių ir 
plieno gamyba, tačiau tikima, kad pats elektromobilis „per 
eksploatavimo laikotarpį“, t. y. per 9 metus, palieka gerokai 
mažesnį CO2 pėdsaką, palyginti su panašia, benzininiu 
varikliu varoma versija. 

Nors tai reiškia, kad prireikia ilgesnio eksploatavimo laikotarpio, 
kol kompensuojamas didesnis gamybos metu išskirtų teršalų 
kiekis, svarbu, kad kitame laido gale jis būtų įkraunamas 
ekologiška energija, pavyzdžiui, vėjo ar saulės energija.



Lietaus nuvedimo sistema – būtinas atributas kiekvienam namui. Tinkamai neapsaugota ir įmirkusi lietaus vandeniu pradeda gesti 
pastato apdaila, prarandama šiluma, trumpėja statinių amžius. Lietuviai į tai atsižvelgia ir vis dažniau investuoja į patikimas bei 
kokybiškas lietaus nuvedimo sistemas. Tačiau įprasti lietvamzdžiai, kad ir kokie estetiški būtų, ne visada suderinami su moderniais 
architektūriniais sprendimais.

Čia nepakeičiama tampa naujovė – paslėpta lietaus nuvedimo sistema. Akiai nematoma, tačiau nepriekaištingai savo funkcijas atliekanti sistema 
leis įgyvendinti netikėčiausias namų eksterjero idėjas.

MODERNIAUSIEMS ARCHITEKTŪRINIAMS 
SPRENDIMAMS – „NEMATOMA“ LIETAUS 
NUVEDIMO SISTEMA



ATSIŽVELGIA Į NAUJAUSIAS TENDENCIJAS

Architektai atranda vis daugiau stogų dangos panaudojimo būdų, 
pavyzdžiui, „Ruukki Classic®“ ar „Ruukki Hyygge“ plieninius stogo 
dangos lakštus renkasi ne tik individualių namų, bet ir biurų pastatų, 
viešbučių ar kitiems fasadams. Toks architektūrinis sprendimas 
panaikina stogo ir fasado ribas, puikiai dera modernaus, išskirtinio, 
minimalistinio ar klasikinio stiliaus pastatams. 
„Tendencijos, kai ta pati stogo danga naudojama ir stogui, ir fasadui, 
sparčiai populiarėja ne tik Lietuvoje ar mūsų kaimyninėse valstybėse, 
bet ir Australijoje, Kanadoje, JAV ir kitose užsienio šalyse. Įgyvendinant 
tokio dizaino projektus, gana dažnai sulaukiama klausimų dėl stogo 
ir fasado plokštumų jungčių bei vandens nuvedimo“, – pasakoja UAB 
„Infantas“ direktorius Viktoras Citvaras. 
Būtent šios tendencijos paskatino įmonę „Ruukki“ sukurti modernią 
ir išskirtinai efektyvią paslėptą lietaus nuvedimo sistemą. Verta 
paminėti, kad nesvarbu, ar pastato fasadui bus naudojama plieninė 
stogo danga, ar fasadas bus tradicinis tinkuotas, plytų mūro, lentelių 
ar kitas, paslėpta lietaus nuvedimo sistema – tai sprendimas, puikiai 
tinkantis naudoti visuose objektuose, kuriuose norime estetiškai 
sujungti stogą be karnizo su pastato fasadu. 
Kurdami paslėptą lietaus nuvedimo sistemą, „Ruukki“ projektuotojai 
panaudojo per šimtmetį sukauptą geriausią patirtį. Šios įmonės 
pagamintos lietaus nuvedimo sistemos nuo 1923 metų veiksmingai 
saugo pastatų fasadus visoje Europoje.

TVARUS IR ILGAAMŽIS SPRENDIMAS

Paslėptos lietaus nuvedimo sistemos privalumas – galimybė saugiai 
paslėpti lietvamzdžius fasado viduje, o vieninteliu matomu visos 
sistemos elementu palikti latakų uždangas. „Uždangos tvirtinimas prie 
specialiai tam skirto pagrindo per visą ilgį garantuoja didesnį atsparumą 
vėjui ir visos sistemos standumą. Jei reikia, uždangas ir kitus sistemos 
elementus galima išmontuoti, nepažeidžiant jų funkcionalumo“, – sako 
V. Citvaras.
Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad „Ruukki“ sistema išsiskiria ypač 
tvirtais latakų laikikliais, suteikiančiais galimybę uždangų padėtį 
sureguliuoti visiškai horizontaliai, užtikrinti reikiamus tarpus vėdinti. 
Sistemos efektyvumą užtikrina plieniniai didelio skerspjūvio (150 
mm) pusapvaliai lietaus latakai ir 110 mm dydžio PVC lietvamzdžiai. 
Lietvamzdžių šilumos izoliacijos elementai yra stačiakampės formos, 
tad juos nesudėtinga sujungti su šilumos izoliacijos sluoksniu, 
nenusidaro šalčio tilteliai. 

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA – KIEKVIENAM STOGUI

Pasak V. Citvaro, jei neturima poreikio įsirengti paslėptą lietaus 
nuvedimo sistemą, galima rinktis tradicinį variantą. 
„Ruukki“ gali pasiūlyti pusę amžiaus, o tinkamai prižiūrint ir dar 
ilgiau tarnausiančias lietaus nuvedimo sistemas. Jos gaminamos 
iš storos specialaus plieno skardos, padengtos polimerine danga 
„Ruukki RWS“, ypač atsparia ultravioletiniams spinduliams, rūgštims, 
mechaniniam poveikiui. 
Skirtingo skersmens ir spalvų gamą galima pritaikyti įvairiems 
architektūriniams sprendimams. Šios sistemos tinka ir naujiems, 
ir renovuojamiems pastatams, nepriklausomai nuo to, ar jie 
individualūs, ar visuomeniniai, dengti čerpėmis ar kitomis stogų 
dangomis. „Ruukki“ savo lietaus nuvedimo sistemoms suteikia 20 
metų garantiją.

PRISTATYTA DAR VIENA NAUJIENA

Visai neseniai pristatyta naujoji matinė „Ruukki“ lietaus nuvedimo 
sistema, kuri yra dar atsparesnė atmosferos poveikiui ir draugiškesnė 
aplinkai. Šis sprendimas išsiskiria dar estetiškesne išvaizda ir puikiu 
suderinamumu su matinėmis stogų bei fasadų medžiagomis. Ne vien 
plieninėmis, bet ir klinkerio, tinko ar kt.
„Matiniai, natūraliai gamtoje pasitaikantys paviršiai niekada neišeina 
iš mados, visuomet atrodo solidžiai. Kuriant naująjį lietaus sistemoms 
skirtą padengimą stengtasi, kad jis ne tik puikiai derėtų prie matinių 
medžiagų, bet ir būtų ilgaamžiškesnis bei draugiškesnis aplinkai“, – 
atkreipia dėmesį pašnekovas.
Pasikonsultuoti ir įsigyti bet kurią iš šių lietaus nuvedimo sistemų galite 
susisiekę su „Ruukki“ atstovais Lietuvoje – UAB „Infantas“.

Plieninių „Ruukki“ lietaus sistemų gamybai nenaudojami sunkieji 
metalai, todėl produktai yra ekologiški ir saugūs, o pasibaigus 
naudojimo laikui gali būti 100 procentų perdirbti ir panaudoti 
pakartotinai.
Tinkamai ir laikantis instrukcijos nurodymų, sumontuota paslėpta 
lietaus nuvedimo sistema garantuoja sandarumą ir patikimumą ilgus 
metus
Daugiau apie paslėptą lietaus nuvedimo sistemą – vaizdo įraše: 
https://youtu.be/uKgIAN8edt8 



Pastaraisiais metais langų gamintojai siekia, kad gaminiai išsiskirtų ne tik aukštomis šiluminėmis savybėmis, bet ir kitomis 
naujovėmis – pasižymėtų saulės kontrolės funkcija, būtų lengvai valdomi ir net gamintų elektros energiją. Viena didžiausių Vakarų 
Lietuvoje stiklo paketų gamintojų UAB „ETNA“ sutiko pasidalyti naujienomis stiklo paketų pasaulyje.

Daugiau kaip 20-ies metų patirtį sukaupusi bendrovė stengiasi sekti naujausiomis stiklo paketų gamybos tendencijomis ir savo klientams 
pasiūlyti tinkamiausius sprendimus.

Svarbu ne vien šilumos izoliacija

Pastaraisiais metais ypač didėja energiškai efektyvių 
stiklų poreikis, kurie, palyginti su paprastais stiklais, kelis 
kartus sumažina energijos sąnaudas ir galimus šilumos 
nuostolius. Racionalūs vartotojai daug dėmesio kreipia ne tik į 
ilgaamžiškumą, saugumą, bet ir renkasi langus su saulės kaitrą 
kontroliuojančiais stiklais. 
Projektų vadovas Andrius Vendelis pabrėžia, kad stiklo paketai 
seniai nebėra vien šilumos ar garso izoliacija, jie naudojami dėl 
saugumo, patalpoms apsaugoti. „Taip pat vis tobulinama ir 
saulės kontrolės funkcija. „Šiltėjant“ stiklo paketams atsirado ir 
poreikis sumažinti išorinio stiklo rasojimą, kuris atsirado todėl, 
kad sumažėjo šilumos atidavimas iš vidaus. Išorinis stiklo 
paviršius dėl šilumos izoliacijos liko šaltas ir ant jo nusėda 
drėgmė. Stiklo paketai gaminami su tarp stiklų įmontuotomis 
žaliuzėmis, kad būtų galima individualiai pritaikyti saulės 
kontrolę ar suteikti privatumo, netrukdant valyti stiklus“, – apie 
naujienas pasakoja specialistas.
Pasak pašnekovo, integruotos sistemos nuo saulės, 
montuojamos stiklo paketų viduje, ypač išpopuliarėjo. Tokios 
žaliuzės yra apsaugotos stiklo nuo išorinio poveikio, jos 
visuomet švarios ir nereikalauja priežiūros. Šios sistemos 
naudojamos ne tik langams, bet ir dėl privatumo, pavyzdžiui, 
stiklinėms pertvaroms ligoninėse ar biuruose, langams į gatvę. 
Jomis taip pat žymiai efektyviau nei su ant langų kabinamomis 
žaliuzėmis galima reguliuoti saulės patekimą į patalpas. Taip pat 
stiklo paketai jau patampa ir elektros preke – valdomi elektra. 

Nuo šiol saulė įdarbinta ir languose

Atsinaujinančios saulės energijos populiarumą augina ir 
didėjantis visuomenės sąmoningumas, ir noras ilgainiui 
sutaupyti.

Išmanūs stiklo paketai 
komfortiškam gyvenimui

„Plintant žaliajai bangai, stiklo paketai gaminami su saulės 
elementais. Išlaikant fasado montavimo vientisumą 
„nenaudingas“ fasado zonas galima įdarbinti elektros gamybai“, 
– aiškina A. Vendelis. 
Saulės energiją gaminantys moduliai ant namo stogo jau seniai 
nebe naujiena, priešingai – kasmet sparčiai daugėja savarankiškai 
elektros energiją gaminančių vartotojų. Specialistas pataria 
nepamiršti, kad jūsų namo langai ir balkonai  taip pat gali padėti 
gaminti elektrą.
Populiaru daryti ne tik didelio ploto skaidrias būsto sienas iš 
stiklo paketų, bet ir grindis ar lubas. Skaitmeninis spausdinimas 
ant stiklo padeda sukurti įspūdingus, daugiafunkcinius  fasadus.

žaliuzės stiklo 
paketo viduje
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SAULĖS ELEKTRINĖ: 
PALANKIOS SĄLYGOS 
KIEKVIENAM GYVENTOJUI

Kylant elektros energijos rinkos kainoms, brangstant gamtinėms dujoms ir kitoms žaliavoms vis daugiau dėmesio 
krypsta į galimybes patiems gamintis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. UAB „Energetikų 
paslaugos“ direktorius Raimundas Guoga tikina, dabar pats metas galvoti apie saulės elektrinių įsirengimą.

Pasak specialisto, saulės modulių kainos per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo apie 10 kartų, o efektyvumas išaugo 
beveik dvigubai. Lankstesnės darosi ir saulės elektrinių įrengimo sąlygos.

VALSTYBĖS PARAMA GYVENTOJAMS
Jau kelinti metai gyventojai gali įsigyti saulės elektrinę 
itin palankiomis sąlygomis. Privatūs asmenys kasmet gali 
pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) paramą, skirtą saulės 
elektrinėms individualiuose namuose įsirengti ir nutolusioms 
saulės elektrinėms įsigyti. Su šia parama saulės elektrinėms 
vis daugiau gyventojų gali tapti energiškai savarankiški. Šis 
momentas ypač svarbus privatiems asmenims. Jau kelerius 
metus į paramą saulės elektrinėms gali pretenduoti kiekvienas – 
ir tas, kuris turi namą, ir tas, kuris gyvena daugiabutyje. 
„Šia parama stengiamasi sukurti pažangiausią ir palankiausią 
aplinką kiekvienam vartotojui pačiam pasigaminti elektros 
energiją. Tai ne tik puiki proga sumažinti sąskaitas už elektrą, 
bet ir kartu pradėti naudoti žalią ir aplinkai draugišką elektrą. 
Taip pat su šia parama greičiau atsipirks investicijos“, – sako 
bendrovės „Energetikų paslaugos“ vadovas R. Guoga.
Šiandien gaminančių vartotojų Lietuvoje skaičius viršija 10 
tūkst., iš kurių apie 8,96 tūkst. turi įsirengę saulės elektrines 
ant stogo ar netoliese namų, dar apie 1,795 tūkst. naudoja 
nutolusias saulės elektrines.

INVESTICIJOS ATSIPERKA
Be jokios abejonės, dažnam investuotojui rūpi, kada jo 
investuoti pinigai atsipirks ar net pradės nešti pelną. Deja, 
į šį klausimą atsakyti nėra itin paprasta. Tiesa ta, kad ne 
viena aplinkybė gali lemti ilgesnį ar trumpesnį saulės 
elektrinės atsipirkimo laikotarpį. Svarbu suprasti, kad 
saulės elektrinė – ilgalaikė investicija: ji efektyviai tarnauja 
maždaug 25 metus. Elektrinę nesudėtinga įrengti, tam 
tinka praktiškai bet kuris stogas ar laisvas žemės sklypas, o 
jos atsiperkamumo terminas – 5–9 metai.
„Saulės energiją ypač efektyvu naudoti dieną, kai elektrinė 
gamina elektrą. Įvairius skalbimo ir plovimo darbus, 
karšto vandens ruošimą galima atlikti visiškai nemokamai 
– laiku nuspaudus įjungimo mygtuką arba pasinaudoti 
išmaniaisiais prietaisais (laiko, apšvietimo srauto relėmis bei 
internetu valdomais jungikliais). O tie, kas elektros energiją 
gamina ir kaupia patalpoms šildyti, pasirenka atitinkamą 
ESO atsiskaitymo būdą. Visiškai nemokamą elektrą turi 
tie, kas pasirenka atsiskaitymo būdą kilovatvalandėmis“, – 
pasakoja pašnekovas.
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ PRIEŽIŪRA 
TĖRA „SKYLIŲ LOPYMAS“ IR „GAISRŲ 
GESINIMAS“
Daugiabučiuose namuose gyvena šeši iš dešimties, arba apie 60 proc. Lietuvos gyventojų. Mažų ir didelių, prabangių ir kuklių butų bei kitų patalpų 
savininkams šiuose namuose bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, ben-
drojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė, inžinerinė, techninė ir kitokia įranga. Šį bendrą turtą savininkai privalo kartu valdyti, tinkamai 
prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. 

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą 
reglamentuoja Civilinis kodeksas, kuris nustato ne tik 
teises, bet ir pareigas savininkams patiems rūpintis bendru 
turtu bei nurodo, kad jie privalo proporcingai savo daliai 
apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti. Namo butų 
savininkai gali steigti bendriją, sudaryti jungtinės veiklos 
sutartį arba pasirinkti bendrojo naudojimo nuosavybės 
administratorių. 

Statybos techninis reglamentas (STR) nustato daugiabučių 
gyvenamųjų namų techninės priežiūros reikalavimus 
ir jų įgyvendinimo tvarką, kuri privaloma ir bendrojo 
naudojimo objektų administratoriui, prisiimančiam didžiulę 
atsakomybę. 

Namo administratorius privalo užtikrinti nuolatinį 
gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimą ir 
vertinimą, tinkamą, saugos ir techninius reikalavimus 
atitinkančią pagrindinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 
techninę priežiūrą ir eksploatavimą, laiku atlikti remonto bei 
prevencinius tvarkymo darbus, rengti sezoninius tikrinimus, 
likviduoti avarijas ir gyventojams teikti informaciją apie namo 
būklę bei siūlyti, kokius būtina atlikti namo atnaujinimo 
darbus ir pan. Svarbu, kad jis turėtų techninių pajėgumų 
prižiūrėti inžinerines namo sistemas ir priežiūrą vykdytų 
jo kvalifikuoti specialistai, kad sugebėtų užtikrinti galimų 
avarijų likvidavimą visą parą, ir ne tik darbo valandomis, 
bet ir naktį, poilsio bei švenčių dienomis. 

Gyvenamieji namai priskirti ypatingo statinio kategorijai, 
tad jų techninė priežiūra turi užtikrinti gyventojų saugumą. 
Būtina laiku imtis priemonių, kad būtų išvengta žalos ir 
pašalinta grėsmė, kai ją kelia netinkama namo bendrojo 
naudojimo objektų būklė. Savininkai turi gauti išsamius 
paaiškinimus visais bendrojo naudojimo objektų valdymo 
ir priežiūros klausimais, susipažinti su namo priežiūros ar 
remonto darbų pirkimo sutartimis, darbų priėmimo aktais, 
mokėjimų apskaičiavimo principais ir pan.

Specialistai rekomenduoja rinktis tik patikimus ir patyrusius 
administratorius. Tarp svarbiausių kriterijų, į kuriuos būtina 
atsižvelgti renkantis namo administratorių, – finansinis 
įmonės patikimumas, kad ji sugebėtų saugoti gyventojų 
sukauptas lėšas ir jų nešvaistytų. Svarbus kriterijus – skaidri 
bendrovės veikla, taip pat teikiamų paslaugų kaina ir 
kokybė. Daugiabučio gyvenamojo namo administratorius 
turi sąžiningai atlikti jam numatytas pareigas. 

Daugiabučio gyvenamojo namo administratorių pasirenka 
patys gyventojai, jį paskiria savivaldybė. Prireikus 
namo administratorius gali būti keičiamas. Tačiau šis 
apsisprendimas gyventojams sudėtingas ir sunkiai 
įgyvendinamas. 

KAS YRA SVARBU RENKANTIS DAUGIABUČIO NAMO 
ADMINISTRATORIŲ IR KOKIAIS KRITERIJAIS TURĖTŲ 
REMTIS GYVENTOJAI? 

Manau, labai svarbi yra viešoji nuomonė apie pretendentą 
tapti bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ir jo 
reputacija. Prieš pasirinkdami administratorių daugiabučio 
namo gyventojai turėtų peržiūrėti ir įvertinti visą prieinamą 
informaciją apie pretendento veiklą, jo finansinį pajėgumą, 
kitų klientų atsiliepimus. Gyventojams visada patariame 
pasidomėti, ar įmonė yra finansiškai patikima. Svarbu, kad 
ji neiššvaistytų kaupiamųjų lėšų, galėtų suteikti išsimokėjimo 
už darbus galimybę, nebankrutuotų ir nesiektų gyventojų 
sąskaita spręsti savo finansinių problemų.

Savivaldybėse yra registruotos visos turto administravimo 
paslaugas teikiančios įmonės ir skelbiama informacija 
apie jas: deklaracija apie veiklą, teikiamas paslaugas ir 
patirtį, taip pat paslaugų tarifai. Jeigu administratoriaus 
paslaugas siūlo mažai žinoma įmonė, neturinti nei patirties, 
nei finansinių resursų, ir žada teikti jas už 1 centą, tai gali 
atrodyti labai patraukli kaina, tačiau už ją nerealu teikti 
bent minimalios kokybės paslaugas ir toks pasirinkimas gali 
būti labai rizikingas, dėl tokių sprendimų vėliau labiausiai 
nukenčia patys gyventojai. 

Vadinamieji namo administravimo ir techninės priežiūros 
mokesčiai yra būtini veiklai vykdyti, į jų tarifus įskaičiuotos 
administratoriaus išlaidos darbuotojams, darbo 
priemonėms ir kt. Ir jeigu šie tarifai nepateisinamai 
sumažinti, reikia suprasti, kad bus būtina sąnaudas 
padengti iš kitaip gautų pajamų. Vadinasi, negaudamas 
veiklai reikalingų lėšų, administratorius objektų priežiūrą ir 
administravimą vykdys ne iš tam skirtų ir kaupiamų lėšų, o 
galbūt sieks jų gauti papildomai organizuodamas įvairius 
galbūt nelabai pagrįstus ar nelabai pagrįstomis kainomis 
remonto darbus. 

Tad gyventojams reikia iš anksto įvertinti būsimo 
administratoriaus paslaugų kainodarą ir nesusigundyti 
pažadais, kad kažkieno darbas „nieko nekainuos“. Taip 
pat svarbu pasirinktos administravimo įmonės patirtis. 

Tai pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia įvertinti renkantis 
administratorių ir šiuos aspektus nesunku patikrinti.

Taip teigia Lietuvos būsto valdymo ir priežiūros rūmų 
prezidento pareigas einantis Rolandas Klimavičius, su 
kuriuo kalbėjosi STRUCTUM. 
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AR DAŽNAI KEIČIAMAS NAMO ADMINISTRATORIUS?

Nėra įprasta, kad daugiabučio savininkai dažnai keistų 
namo administratorių. Ir nėra paprasta jį pakeisti. Kaip 
žinoma, tam turi pritarti ne mažiau kaip pusė patalpų 
savininkų, kad su priimtu sprendimu būtų galima kreiptis 
į savivaldybę ir būtų paskelbtas konkursas naujam 
namo administratoriui pasirinkti. Labai sunku įgyvendinti 
nustatytas teisines procedūras, nes daug butų nuomojami, 
o jų savininkai išvykę, kiti tiesiog niekur nenori dalyvauti ar 
rūpintis namu, todėl sunku priimti sprendimą.

ADMINISTRAVIMO ĮMONĖS ATSAKINGOS UŽ NAMO 
BŪKLĘ. DRAUDIMO KOMPANIJOS JOMS KELIA BYLAS 
DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, JEIGU PER KIAURĄ STOGĄ 
UŽPILAMI VIRŠUTINIAI BUTAI, JEIGU NETVARKINGAS 
NAMO BALKONAS NUKRINTA ANT AUTOMOBILIO 
GATVĖJE ARBA ĮVYKSTA KITA ŽALA. AR TEISĖS 
AKTAI NESUKURIA TOKIOS SITUACIJOS, KAD NAMO 
ADMINISTRATORIUS NEGALI VYKDYTI SAVO PAREIGŲ?

Svarbiausia, pakeisti teisės aktus taip, kad administravimo 
įmonėms būtų atrištos rankos ir jos galėtų dirbti, o jų 
specialistai priimtų profesionalius sprendimus, ką name 
reikia daryti, kokį remontą reikia atlikti. Galėtų būti vėl 
nustatyti privalomieji darbai, kad būtų aišku, ką turi 
padaryti administravimo įmonė ir per kokį laikotarpį, 
pavyzdžiui, kas 10 m suremontuoti laiptines, kas 20 m 
atnaujinti elektros instaliaciją. Juk kiekvienam aišku, kad 30 
m eksploatuojami vandentiekio vamzdžiai turi būti pakeisti 
nelaukiant avarijų. Turi būti nustatyta norminiais aktais, kas 
turi būti daroma dėl pačių gyventojų saugumo ir bendro 
turto geros būklės išsaugojimo. Būtina spręsti esminius turto 
priežiūros klausimus, kuriuos dalis gyventojų nori išspręsti, 
bet yra bejėgiai, jeigu kita dalis savininkų nedalyvauja visai 
arba nepritaria. Kitose šalyse daugiabučių namų priežiūros 

DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ DAŽNIAUSIAI GYVENTOJAI 
NUTARIA RINKTIS KITĄ NAMO ADMINISTRATORIŲ? 

Kartais nutinka taip, kad administratorius padaro kokį 
nors rimtesnį remontą ir, kaip pas mus įprasta, prasideda 
kaltinimai, kad gal per daug darė, per brangiai mokėjo ir 
pan. Gyventojai nesigilina, kad administratorius perka ir 
prekes, ir paslaugas rinkoje, o statybos darbų ir medžiagų 
kainos smarkiai kyla. Remonto darbai dabar labai 
brangūs, bet dalis gyventojų mąsto taip, kad pasirinks 
kitą namo administratorių ir tada mokėti visai nereikės, 
o viskas bus sutvarkyta. Taigi bet koks didesnis remontas 
daugiabučiuose sukelia konfliktų tarp administravimo 
įmonių ir dalies gyventojų, kurie nelinkę pritarti beveik 
jokioms, net ir būtinoms namo remonto išlaidoms. 

2012 m. Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo pakeista 
CK nuostata, kuri skelbė, kad būtinus remonto darbus 
administratorius gali atlikti be gyventojų sutikimo, jeigu šie 
yra informuoti apie būtiną spręsti problemą, bet nepriima 
sprendimo. Administratorius pats galėjo priimti sprendimą 
atlikti remontą, pats jį finansuoti ir už padarytus darbus 
pateikti sąskaitas gyventojams.

Ši CK nuostata politikų iniciatyva buvo panaikinta. Dabar, 
jeigu daugiabučio namo patalpų savininkai negali 
susitarti dėl reikalingo remonto darbų balsų dauguma, 
administratorius negali priimti sprendimo ir daryti net 
būtinų stambių remonto darbų. Pavyzdžiui, jis gali tik 
lopyti ir lopyti kiauras stogo vietas, bet negali atlikti viso 
stogo remonto. Nors tokio nuolatinio lopymo išlaidos labai 
didelės, o dėl kiauro stogo žalą patiria viršutinių aukštų 
gyventojai, name didelis remontas negali būti atliktas, 
jeigu nepavyksta priimti savininkų sprendimo. 
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ir remonto darbai yra privalomi, nustatomi profesionalių 
specialistų sprendimais dėl pačių gyventojų saugumo ir 
vengiant žalos jų turtui. O pas mus įtvirtinta absurdiška 
nuostata, kad tik butas priklauso gyventojui, o tai, kas yra 
už buto sienų, jis gali ignoruoti. Bendras turtas žmonėms 
sunkiai suvokiamas. savininkų, kad su priimtu sprendimu 
būtų galima kreiptis į savivaldybę ir būtų paskelbtas 
konkursas naujam namo administratoriui pasirinkti. Labai 
sunku įgyvendinti nustatytas teisines procedūras, nes daug 
butų nuomojami, o jų savininkai išvykę, kiti tiesiog niekur 
nenori dalyvauti ar rūpintis namu, todėl sunku priimti 
sprendimą.

Politikų valia iš rūpestingų butų savininkų ir profesionalių turto administravimo speci-
alistų Lietuvoje atimta teisė tinkamai rūpintis daugiabučiais namais. Politikai prisiden-
gia neva vartotojų teisių apsauga, bet jų sukurta tvarka pataikauja neatsakingiems, 
nesitvarkantiems, nepareigingiems gyventojams ir nepaiso pilietiškųjų, rūpestingųjų 
bei atsakingųjų interesų. Politikams reikėtų išmokti pandemijos pamoką ir kiekvienoje 
gyvenimo srityje remtis atsakingais ir pilietiškais gyventojais, pirmiausia užtikrinant jų 
saugumą ir interesų apsaugą. 



„VILNELĖS SLĖNIS“: AUKŠTAI 
PAKELTA KARTELĖ
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) ir Darnios plėtros akademijos „Už darnią plėtrą” 
konkurse skirtingose kategorijose išrinkti tvariausi, draugiškiausi, originaliausi projektai. Vienu šio konkurso 2021 
m. laimėtojų Gyvenamųjų namų kvartalų kategorijoje paskelbtas daugiabučių namų kvartalo „Vilnelės slėnis“ 
projektas Vilniuje, kurio vystytojas – UAB Merko statyba. Šis projektas apdovanotas ir Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos konkurso „Lietuvos metų gaminys“ Aukso medaliu.

PRIVATUS SANTYKIS SU GAMTA 

Sostinėje, ant Vilnelės kranto, šešių daugiabučių namų 
kvartalas iškilo projekto „Architektūros parkas“ teritorijoje, tarp 
Pakraščio ir Manufaktūrų gatvių. „Vilnelės slėnio“ projektas 
buvo vienas pirmųjų projektų, kurio statybos davė impulsą 
Markučių teritorijos atgimimui ir augimui. Pradėjusi įgyvendinti 
projektą tarp Užupio, Belmonto miško ir Vilnelės, UAB Merko 
statyba orientavosi į pirkėjus, kurie vertina ramybę ir gamtą, 
gyvendami vos porą kilometrų iki senamiesčio ir netoli miesto 
centro. Siekiant plėtoti šiuolaikiško ir kokybiško gyvenamojo 

būsto projektą, ieškota išskirtinių architektūrinių ir estetinių 
sprendimų, naudotos aukštos kokybės medžiagos. 
„Vilnelės slėnio“ projektą kūrė UAB „Vilniaus architektūros 
studija“. Architekto Igno Lukausko teigimu, šio kvartalo idėja 
paremta modernios architektūros ir gamtos integracija. „Tai 
daugiabučių kvartalas su terasomis, – sako architektas I. 
Lukauskas. – Kiekvienas butas turi balkoną arba terasą. 
Balkonai suprojektuoti neįprastai erdvūs, o kai kurių terasų 
plotas siekia 16–19 kv. metrų. Taigi patogu pastatyti baldus 
ir leisti laisvalaikį, tarsi būtum gamtoje. Pirmojo aukšto butų 
terasos suprojektuotos iš dalies dengtos. Viršutinių aukštų 

Nuotr. Evaldas Lasys



LENGVAI ĮGYVENDINAMAS IR ESTETIŠKAS 
REZULTATAS

Požeminės automobilių aikštelės sienoms mūryti naudoti 
blokeliai BAUROC „Classic“, gaminami iš akyto betono su 
vidutiniu sauso bloko tankiu 425 kg/m³ (±25 kg/m³) bei fb 
= 3.0 N/mm² atsparumu gniuždymui. Jie gali būti skirtingo 
pločio (300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm) 
ir yra skirti laikančiųjų sienų statybai tiek pastato viduje, 
tiek ir išorėje. Naudojami tiek sausose, tiek ir drėgnose 
patalpose.
Kaip pasakojo statybos darbus objekte atlikusios UAB 
„Darbuva“ direktorius Laurynas Kochmanas, požeminės 
aikštelės sienoms statyti naudoti BAUROC „Classic“ 
blokeliai, kurių matmenys – 202 x 600 mm. „Šiems 
blokeliams sujungti naudojant cementinį mūro mišinį, 
gaunamos platesnės siūlės ir blokelių siena atrodo kaip 
mūro imitacija – pakanka blokelius nudažyti“, – sakė jis.
Architektas I. Lukauskas pasakojo, kad požeminės 
automobilių saugojimo aikštelės sienas iš BAUROC blokelių 
nutarta palikti atviras dėl estetinio vaizdo. „Blokelius užteko 
nudažyti ir gautas puikus estetinis vaizdas – tai lengvai ir 
paprastai įgyvendinama“, – sakė jis.
UAB „Darbuva“ komanda „Vilnelės slėnio“ butų vonios 
patalpose įrengė vidines pertvaras, kurioms naudojo 
BAUROC „Element“ blokelius. Architekto teigimu, tai 
užtikrins gyventojams gerą garso izoliaciją patalpose.
Blokeliai „Element“ skirti pertvaroms, gaminami iš akytojo 
betono su vidutiniu sauso bloko tankiu 475 kg/m³ bei fb 
= 3.0 N/mm² atsparumu gniuždymui. Pertvarų blokelių 
ilgis – 600 mm, aukštis – 400 mm, jie gaminami skirtingo 
pločio (150 mm, 100 mm, 75 mm, 50 mm). Šie blokeliai 
taip pat buvo naudojami objekto koridorių sienoms ir 
laiptinių šachtoms įrengti. Jie itin gerai tinka įvairioms 
šachtoms (liftų, vamzdynų, kabelių), kur reikalingas 
aukštas atsparumas ugniai.
UAB „Darbuva“ vadovas teigė, kad su BAUROC blokeliais 
dirbti patogu ir paprasta. Palyginti su kitomis mūro 
medžiagomis, juos lengva pjaustyti iki norimų matmenų. 
Blokelius lengva sujungti naudojant klijus. Lygiai sumūrytos 
blokelių sienos apdaila paprastesnė, užtenka plono tinko 
sluoksnio ir galima glaistyti, taip pat ant jų lygaus paviršiaus 
lengva klijuoti plyteles. 
Statybos įmonės vertina BAUROC blokelius ir dėl to, kad 
jie yra lengvi, tad palengvina tiek transportavimo, tiek ir 
krovimo darbus. „Tai patogiausia ir lengviausia medžiaga, 
naudojama mūro darbams“, – sakė L. Kochmanas.

PATIKIMOS MEDŽIAGOS – ILGALAIKĖ 
GARANTIJA

„Vilnelės slėnio“ projekte požeminės aikštelės sienoms 
statyti ir vonios patalpų vidinėms pertvaroms butuose 
įrengti vystytojo sprendimu pasirinkti BAUROC „Element“ ir 
„Classic“ blokeliai, naudojami jau ne pirmame UAB Merko 
statyba objekte. 
Kaip sakė UAB Merko statyba projekto vadovas Paulius 
Jonaitis, „Vilnelės slėnis“ nuo pat pradžių planuotas 
kaip išskirtinis projektas, daug dėmesio skirta ne tik 
architektūrai. Projektavimas ir statyba vyko skaitmeninėje 
BIM aplinkoje, pirmenybė buvo teikiama išskirtinėms 
medžiagoms, namų fasadų apdailai pasirinktos įsimintiną 
estetinį vaizdą sukuriančios medžiagos, statybai naudoti 
kokybiški ir patikimi gaminiai. 
Pasak pašnekovo, UAB Merko statyba, įgyvendindama 
įvairius projektus, visada renkasi naudoti geriausiai 
poreikius atitinkančias medžiagas ir dirba su patikimais 
tiekėjais, kad užtikrintų sėkmingą statybos procesą 
ir galėtų pasiūlyti klientams geriausią kokybę. „Kaip 
projekto vystytojas siekiame kiekvieną objektą ne tik 
sklandžiai pastatyti, bet ir suteikti butų gyventojams 
ilgalaikes garantijas. Todėl turime būti iš anksto tikri dėl 
pasirinktų naudoti medžiagų ir gaminių kokybės. Kai jau 
ne viename projekte produktą išbandome ir jis atitinka 
mūsų reikalavimus bei pateisina lūkesčius, toliau prioritetą 
teikiame darbui su pasirinktais gamintojais. BAUROC 
blokelius naudojame jau ne viename objekte. Tai mūsų 
poreikius patenkinantys gaminiai, patikimi ir patogūs 
naudoti“, – sako P. Jonaitis. 

gyventojai gali mėgautis vaizdu į Belmontą arba Vilnelės 
slėnį iš terasų ant pastato stogo.“ 
Šešiuose 4–6 aukštų namuose įrengtas 221 butas. Namai 
sukuria uždarą, nuo gatvės izoliuotą bendrą didelį kiemą su 
poilsio zonomis ir vaikų žaidimų aikštele. Dėl Vilnelės slėnio 
reljefo kiemo lygis pakeltas. Tiek uždara kiemo erdvė, tiek 
privačios terasos ir balkonai suteikia išskirtinę galimybę 
kvartalo gyventojams būti gamtoje ir kartu atsitverti nuo 
išorės, išsaugoti privatumą. Po visu kvartalu įrengta erdvi 
požeminė automobilių saugojimo aikštelė, taip pat yra 
patalpos sandėliukams ir dviračių saugyklos. 





Pirmą kartą Lietuvoje – 
tūkstančiai produktų ir prekės ženklų vienoje vietoje



„BIOK LAB“ RENKASI 
ŽALIĄJĄ ENERGIJĄ IR 
TVARUMĄ



Nuotr.: Laimonas Ciūnys

OBJEKTO PAVADINIMAS: kosmetikos gamykla 
„BIOK LAB“

ADRESAS: Ukmergės g. 451, Klevinė, Vilniaus r. 

VYSTYTOJAS: UAB „BIOK laboratorija“

GENERALINIS RANGOVAS: UAB „Sintervalas“

PROJEKTAVIMAS: „2L Architects“ (projekto 
vadovas Julius Lapinskas)

i

ENERGINĖ KLASĖ: A++

BENDRAS PLOTAS: 4 876,78 m2

STATYBOS METAI: 2021 m. 

INVESTICIJOS: 6,5 mln. eurų

Didžiausia Lietuvos kosmetikos gamintoja UAB „BIOK laboratorija“, valdanti prekės ženklus „Kilig“, „Margarita“ ir „Ecodenta“, pasistatė naują, draugišką 
aplinkai gamyklą su administracinėmis ir gamybos patalpomis, kuriose jau pradėjo didelio našumo gamybą. Pastatas aprūpintas energiją taupančiais inžineri-
niais sprendimais ir išmaniosiomis technologijomis. Gamybai naudojama išskirtinai žalioji energija, dėl to tris kartus sumažintas išskiriamo CO2 išmetimo lygis. 



Vilniaus rajone, Klevinėje, įsikūrusi „BIOK LAB“ yra viena iš šalies 
gamyklų, turinčių A++ klasės energinio efektyvumo sertifikatą. 
Investicijos į naują gamyklą ir daug perspektyvų atveriantys 
pažangūs sprendimai leido įmonei žengti didelį žingsnį į 
ekologišką gamybą ir tvarumą. Pandemijos metai parodė, 
kad higienos prekių paklausa yra itin didelė, o vis daugiau 
pirkėjų ieško ekologiškų gaminių ir teikia pirmenybę aplinkai 
draugiškiems gamintojams. „BIOK LAB“ valdomi prekių ženklai 
turi stiprias pozicijas ir pripažįstami kaip natūralumo inovatoriai 
bei vertinami už patikimą kokybę.

„BIOK LAB“ vadovė Romualda Stragienė tvarumą vertina 
kaip vieną iš pagrindinių įmonės principų: „Matome, kad tai 
svarbu kosmetikos pirkėjams – vis daugiau žmonių kasdien 
ieško gamtai draugiškų sprendimų. Su įvairiomis kosmetikos 
priemonėmis kiekvienas susiduriame mažiausiai penkis kartus 
per dieną, todėl natūralu, kad žmonės tikisi tvarumo ir iš 
verslo.“ 

Sprendimą didinti gamybos pajėgumus įmonė priėmė dar 
2016 metais, kai buvo pradėtas rengti naujosios „BIOK 
LAB“ gamyklos projektas. Šiemet sausį jis buvo pradėtas 
įgyvendinti, o nuo lapkričio pabaigos naujojoje gamykloje 
jau veikia nauja dantų pastos gamybos linija. Dėl pandemijos 
apribojimų linijos bandymai vyko nuotoliniu būdu, tačiau 
visas įrangos dalis iš skirtingų gamintojų Ispanijoje, Švedijoje, 
Italijoje bei Japonijoje įmonė gavo laiku ir gamybos linija 
paleista nevėluojant. 

Naujoje gamykloje jau dirba 55 darbuotojai. Į statybas ir 
naują įrangą „BIOK LAB“ investavo 6,5 mln. eurų. Bendrovė 
skaičiuoja, kad investicijos leis padidinti kosmetikos gamybos 
apimtis daugiau nei tris kartus ir atsipirks per 10 metų. Pernai 
senosiose patalpose įmonė pagamino rekordinį kiekį – beveik 
8 mln. produkcijos vienetų, naujosios gamyklos potencialas – 
25 milijonai. O tokio našumo pastos gamybos įrangos neturi 
nė vienas kitas Baltijos šalių kosmetikos gamintojas: per metus 
ji galės pagaminti daugiau nei 10 mln. vienetų dantų pastos 
pakuočių.





NATŪRALUMAS IR SKAIDRUMAS – PAGRINDINIAI 
ELEMENTAI

Pirminį techninį „BIOK LAB“ projektą rengė gamybos, 
pramonės ir visuomeninės paskirties pastatų projektavimo 
įmonė „2L Architects“ kartu su inžinerinių konsultacijų įmone 
„Cowi Lietuva“, darbo projektą – „2L Architects“.

Vienas iš pagrindinių kosmetikos gamybos zonos reikalavimų 
– išlaikyti aukštus higienos ir švarių patalpų parametrus. Kaip 
sakė architektas Simonas Norkus, dėl aukštų patalpų švaros 
standartų ir epidemiologinės situacijos buvo nuspręsta 
gamyklos pastate visiškai atskirti administracijos ir gamybos 
erdves bei darbuotojų srautus. Gamybinės ir sandėliavimo 
patalpos įkurtos pirmajame pastato aukšte, administracinės ir 
laboratorijos – antrajame. Tai užtikrino ir švarių technologinių 
gamybos patalpų reikalavimus, ir reikšmingai sumažino 
galimus kontaktus.

Projekto vadovas architektas Julius Lapinskas teigė, kad 
esminius projekto sprendinius diktavo objektyvios aplinkybės. 
Gamyklos pastatas iškilo plyname lauke už Vilniaus, šalia 
gana triukšmingos magistralės Vilnius–Panevėžys. Magistralės 
apsaugos zonoje suprojektuota paslėpta automobilių 
stovėjimo aikštelė, kurios beveik nematyti nuo kelio, o 
reprezentacinis pastato fasadas atvertas.

„BIOK LAB“ pasirinkta misija– kurti inovatyvius, aplinkai 
draugiškus ir natūralius aukščiausios kokybės kosmetikos 
produktus – atspindėta projektuojant pastatą. Pasak S. 
Norkaus, eksterjerui pasirinkta natūralių medžiagų apdaila: 
dekore dominuoja medis, betonas ir stiklas. Pagrindinio fasado 
apdailai naudoti vertikalūs betoniniai piliastrai, kurie pabrėžia 
vertikalų fasado skaidymą ir kartu riboja insoliaciją vidaus 
erdvėse, saugo jas nuo perkaitinimo bei mažina dirbtinio 
vėsinimo poreikį. Pagrindiniame fasade suprojektuotas 

įtrauktas įėjimas, dekoruotas termodailylentėmis. Pasirinkti 
fasado apdailos elementai tapatinami su natūralumu, 
atvirumu, skaidrumu.

Centrinė „BIOK LAB“ pastato erdvė ir jo akcentas – pastato 
tūriais suformuotas žalias vidinis lauko kiemelis, kurį iš visų 
pusių supa skaidrių stiklo vitrinų sienos. Aplink kiemelį 
išdėstytos darbo patalpos. Iš išorės beveik nematoma rami 
vidinė erdvė, J. Lapinsko teigimu, skirta darbuotojų poilsiui ir 
laisvalaikiui lauke. Darbuotojai planuoja čia rinktis per poilsio 
pertraukėles, rengti susibūrimus, be to, ketina patys sodinti bei 
prižiūrėti įvairius žolinius augalus. Kiemelyje augančiam beržui 
ir kitiems augalams laistyti įrengta lietaus vandens surinkimo 
sistema.

Architektė Kristina Šimkūnaitė minėjo, kad projekto užsakovai 
išskirtinį dėmesį teikė darbuotojų sąlygoms ir aplinkai. Pasak 
jos, darbo ir poilsio patalpos projektuotos pagal demokratiškos 
darbo kultūros principus: atviros, pereinamos darbo erdvės, 
matomos iš kitų patalpų per langus ir vitrinas. Bendros darbo 
erdvės formuotos „open space“ principu. Poilsio, holų, virtuvių 
patalpos irgi atviros ir daugiafunkcės, jose darbuotojai gali 
rinktis dirbti, ilsėtis, organizuoti susibūrimus ar renginius.

Architektės teigimu, projektuojant buvo svarbu erdvių 
skaidrumas ir permatomumas, kad į patalpas patektų daug 
dienos šviesos, o darbuotojai, net ir būdami skirtingose 
patalpose, galėtų matyti vieni kitus ir jausti bendrystės 
sinergiją. Pasak K. Šimkūnaitės, panašiai veikia ir vidinis 
kiemelis: į jį krypsta akys iš visų darbo vietų ir „kiaurai“ pro jį 
darbuotojai mato vieni kitus. Ši privati erdvė lauke, uždara ir 
apsaugota nuo išorės, tarsi „BIOK LAB“ bendruomenės širdis – 
aplink ją verda gyvenimas.



ŠILUMOS TAUPYMO REŽIMU 

„BIOK LAB“ pastato šilumos ūkis „sukasi“ aplink technologinio 
karšto vandens paruošimo mazgą – vanduo yra vienas iš 
svarbiausių kosmetikos gamybos išteklių. Pagal gamybos 
technologijas reikalingo itin aukštos temperatūros karšto 
vandens paruošimui gamykla naudoja gamtines dujas. Jų taip 
pat prireiks pastatui šildyti, esant žemai lauko temperatūrai, 
kai pastato mikroklimatą reguliuojanti šildymo sistema 
automatiškai persijungs iš šilumos siurblių režimo į dujinį 
šildymą.

Kitus pastato ir įmonės veiklos poreikius užtikrina sistema 
„oras–vanduo“, leidžianti panaudoti gamyboje sukuriamą 
šilumos perteklių. Iš suspausto oro kompresorinės atgaunama 
šiluma panaudojama buitinių patalpų karštam vandeniui 
ruošti ir patalpoms pašildyti. Visos gamybos ir administracijos 
patalpų vėdinimo kameros pasirinktos su šilumos siurbliais, 
tai sumažina dujų poreikį vėdinimo sistemoje esančiam orui 
pašildyti. 

Kitais metais „BIOK LAB“ pradės naudoti saulės energiją – 
ant pastato stogo numatyta įrengti saulės jėgainę, kuri bus 
montuojama etapais. Sugeneruota žalioji elektros energija bus 
naudojama ir gamyboje, technologiniam karštam vandeniui 
ruošti, ir pastato buitinėms reikmėms, o gamtinių dujų 
vartojimas bus dar labiau mažinamas.



PASTATĖ MODERNIĄ, APLINKAI DRAUGIŠKĄ GAMYKLĄ

Naujosios „BIOK LAB“ gamyklos projektą įgyvendinti patikėta 
patyrusiai ir profesionaliai statybų generalinės rangos įmonei 
UAB „Sintervalas“. Kaip sakė šios įmonės direktorius Dalius 
Satkūnas, kiekviename projekte svarbiausia – užsakovų 
lūkesčių pateisinimas, projekto įgyvendinimas laiku ir 
kokybiškai. Statant modernią, aplinkai draugišką gamyklą 
„BIOK LAB“, be šių įprastai svarbių uždavinių, buvo itin svarbus 
nepriekaištingas darbų planavimas. Projekto įgyvendinimo 
metu iššūkių kėlė ne tik apribojimai dėl pandemijos, bet ir 
visame pasaulyje sutrikusios tiekimo grandinės. 

„BIOK LAB“ projekte papildomas iššūkis generaliniam rangovui 
buvo A++ klasės gamybos pastato reikalavimų įgyvendinimas 
ir energijos taupymo sprendiniai. Gamykla išsiskiria įdiegtomis 
išmaniomis inžinerinėmis ir technologinėmis sistemomis. 
Išskirtinis dėmesys viso projekto įgyvendinimo metu buvo 
skirtas pastato sandarumui, konstrukcinėms detalėms, 
energijos atgavimo iš technologinių procesų sprendimams ir 
alternatyvių energijos šaltinių naudojimui. 

Dėl įdiegtų efektyvių inžinerinių sprendimų sistemose vykstant 
energiniams mainams atgaunama šiluma. Ant pastato stogo 
veiks 120 kW saulės jėgainė, sumontuoti pramoniniai šilumos 
siurbliai, kurie generuoja šilumą, vėdina, vėsina patalpas, šildo 
vandenį. Visame pastate instaliuotas taupus LED apšvietimas. 
Šie sprendiniai padės sumažinti poveikį klimato kaitai. 

Draugiškos aplinkai gamyklos vidiniame kieme jau statybos 
pradžioje pasodintas beržas. 

UAB „Sintervalas“ pastatė 4 876,78 m2 ploto gamybinės 
paskirties vieno aukšto, apie 10 m aukščio pastatą su 
antresole. Energiškai efektyviam pastatui statyti naudotos 
kokybiškos, ilgaamžės apdailos ir konstrukcijų medžiagos. 
Pagrindinės pastato laikančiosios konstrukcijos – surenkamas 
ir monolitinis gelžbetonis bei metalas. Pasak D. Satkūno, 
dauguma laikančiųjų konstrukcijų pastatuose paliktos atviros, 
neslepiamos po apdaila, o eksponuojamos interjere.

Pagrindinių medžiagų trūkumas ir jų kainų kilimas 2021 m. 
pradžioje turėjo įtakos darbų eigai, tačiau įmonei aktyviai 
bendradarbiaujant su statytoju, kruopščiai planuojant darbus 
statybų aikštelėje ir proaktyviai valdant rizikas, projektą pavyko 
įgyvendinti pagal numatytą planą ir kokybiškai. Daug dėmesio 
skirta medžiagų tiekimo grandinės kontrolei. Siekta, kad būtų 
užtikrintas gaminių ir medžiagų tiekimas konkrečiai nurodytais 
terminais ir eilės tvarka. 

Objekto statybos aikštelėje darbų įkarštyje vienu metu 
dirbo 30 subrangovų įmonių ir 200 darbininkų. Generalinis 
rangovas UAB „Sintervalas“ užtikrino puikią darbų kokybę ir 
darbų saugą. Profesionalus darbų organizavimas ir specialių 
priemonių pasitelkimas padėjo suvaldyti rizikas.





YPAČ ATSPARI IR ILGAAMŽĖ GRINDŲ DANGA GAMYBINEI ZONAI

Gamybinės pastato dalies grindų dangai pasirinkta UAB „Velve M.S.T.“ 
– išskirtinio MAPEI statybinės chemijos koncerno atstovė Lietuvoje – 
tiekiama poliuretano ir cemento liejamų grindų sistema MAPEFLOOR 
CPU/MF. Tai yra polimerinė grindų sistema, kurios pagrindinis 
komponentas – trijų komponentų savaime išsilyginantis poliuretano ir 
cemento mišinys, skirtas sukurti ypač atsparias 3–6 mm storio dangas. 

Šios dangos pasirinkimo kriterijus lėmė daugelis veiksnių. Poliuretano 
ir cemento dangų sistemos yra vienos atspariausių liejamų grindų 
sistemų rinkoje. Skirtingai nuo rinkoje ypač populiarių epoksidinių 
ir poliuretano grindų sistemų, poliuretano ir cemento sistemos 
turi daugybę privalumų. Pagrindiniai jų – ypač didelis atsparumas 
temperatūrai ir dažnam plovimui aukštos temperatūros ir aukšto slėgio 
vandens srove. Šios dangos skirtos patalpoms, kuriose vyksta vidutinis 
ir intensyvus eismas, naudojamos stiprios cheminės medžiagos, 
vykdomi sausi ir šlapi gamybos procesai. MAPEFLOOR CPU/MF 
paviršiai išlieka saugūs ir neslidūs net tada, kai jie šlapi.

Šio tipo MAPEI tiekiamos grindų sistemos atitinka ES higienos ir 
saugos reglamentus, taikomus maisto produktų ir gėrimų gamybos 
bei pakavimo vietose. MAPEFLOOR CPU poliuretano ir cemento 
grindų sistemos pasižymi patvarumu ir funkcionalumu ir yra greitai 
įrengiamos. 

Būtent todėl šio tipo dangos dažniausiai rengiamos gamybinės 
paskirties patalpose skirtingose pramonės šakose, pavyzdžiui, 
chemijos ir farmacijos, maisto pramonės (pieno, mėsos, žuvies ir 
pan.), vyno, gėrimų ir alaus gamybos įmonėse ir pan.

Renkantis šio tipo grindų sistemas, būtina atsižvelgti ne tik į konkrečios 
sistemos tinkamumą numatytai naudojimo paskirčiai, bet ir ypač 
atsakingai paruošti betoninius pagrindus. Kaip ir kitų tipų polimerinėms 
liejamų grindų sistemoms, taip ir poliuretano ir cemento grindų 
sistemoms turi būti išlaikyti minimalūs reikalavimai pagrindo stipriui, 
t. y. bent 25 MPa stiprio gniuždomas betono stipris ir bent 1,5 MPa 
atplėšimo stiprio vertė. Esant pagrindo stiprio neatitikimui, galimos 
įvairios jo remonto bei stiprinimo sistemos, kurias pagal konkretaus 
objekto specifiką parenka MAPEI specialistai. Dar vienas specifinis 
reikalavimas būtent poliuretano ir cemento grindų sistemoms – 
specialių inkaravimo griovelių įrengimas patalpų perimetru, aplink 
išsikišančius elementus (pavyzdžiui, kolonas, vamzdžius ir pan.), 
trapus ir t. t. Griovelių įrengimas užtikrina, kad kietėdama danga 
neatsisluoksniuos nuo pagrindo jos užbaigimo vietose ir ten, kur 
dangos pylimo procesas buvo nutrauktas, o vėliau – pratęstas. „Visi 
šie techniniai aspektai yra labai svarbūs, todėl kvalifikuoto rangovo 
parinkimas šio tipo grindų dangai įrengti yra ne ką mažiau svarbus nei 
tinkamos medžiagos sistemos parinkimas“, – teigia koncernui MAPEI 
Lietuvoje atstovaujančios įmonės UAB „Velve M.S.T.“ projektų vadovas 
inžinierius Artūras Ručinskas. 

UAB „Velve M.S.T.“ specialistai yra pasiruošę konsultuoti projektuotojus 
(dėl tinkamos sistemos parinkimo bei specifikavimo pagal konkretaus 
objekto poreikį), rangovus (dėl technologijos, praktinio įrengimo 
aspektų) ir užsakovus visais klausimais, susijusiais su MAPEI polimerinių 
grindų sistemų parinkimu ir panaudojimo galimybėmis. 





KOMFORTIŠKOS SĄLYGOS TAUPANT ENERGIJĄ 

Naujos „BIOK LAB“ gamyklos pastate gaivaus oro tiekimą, 
vėsos ir šilumos aprūpinimą užtikrina „Samsung“ šildymo, 
vėsinimo ir oro kondicionavimo įranga, atsakinga už visų BIOK 
patalpų (biuro ir gamybos) vėsinimą bei šildymą visus metus.

Kaip sakė „Samsung Electronics Baltics“ ŠVOK produktų 
grupės techninis vadovas Baltijos šalims Rimvydas Breskis, 
„BIOK LAB“ projekte komfortiškas sąlygas ir optimalų 
energijos vartojimą užtikrina 530 kW galios „Samsung VRF“ 
vėsinimo ir šildymo sistemos. Biuro patalpoms pasirinkta 
„Samsung DVM S“ trivamzdė sistema su šilumos grąžinimo 
funkcija. „Gamybinėse patalpose ieškojome, kaip patenkinti 
oro vėsinimo poreikius visus metus, todėl parinkome unikalią 
„DVM S Water“ sistemą. Ji atsakinga už gamybinių patalpų 
vėsinimą tiek vasarą, tiek žiemą. „Samsung“ įtikino visas 
suinteresuotas šalis tokiu sprendimu ir jo efektyvumu“, – 
sakė pašnekovas, pasidžiaugęs, kad projekte pasiekta visiška 
sinergija su visais jo dalyviais, įskaitant generalinį rangovą, 
montuotojus, architektus ir dizainerius bei užsakovą.

Gamybinėms patalpoms sumontuota „DVM S“ sistema su 
šilumos grąžinimo funkcija užtikrina tobulą mikroklimatą 
visame pastate, leisdama vienu metu tiek vėsinti, tiek šildyti 
patalpas visais metų laikais. „DVM S Water“ sistema yra 
unikali tuo, kad lauko blokai yra aušinami vandeniu, tai leidžia 
efektyviai išnaudoti sistemą. Sukaupta vandenyje šilumos 
energija grąžinama į technologinius procesus, todėl yra 
minimizuojami elektros energijos nuostoliai ir labiau tausojama 
aplinka.

Atviroms ir didesnio ploto erdvėms, kur užsakovui buvo 
svarbu dizainas, pasirinkti inovatyvūs kasetiniai „Samsung“ oro 
kondicionieriai „360 Cassette“, kurie tolygiai paskirsto vėsų 
orą patalpoje visomis kryptimis, nesukeldami nemalonių šalto 

oro gūsių. 2016 m. gamintojas „Samsung“ pirmasis pristatė 
šį unikalų apskrito dizaino oro kondicionierių ir iki šios dienos 
jis neturi rinkoje funkcionalumo alternatyvos. Gaivus oras 
dvelkia ir tolygiai vėsina visas patalpos dalis, nepalikdamas 
neatvėsintų zonų, ir taip sukuria bei užtikrina komfortišką 
mikroklimatą patalpoje esantiems darbuotojams. Kadangi 
šio oro kondicionieriaus konstrukcijoje nenaudojamos 
mentelės, atvėsintas oras į patalpą tiekiamas 0 laipsniu kampu 
(horizontaliai) luboms, be to, nesukeliamos dulkės, kurios 
įprastai neigiamai veikia oro kokybę. Būtent dėl to išvengiama 
tiesioginio pūtimo ir sukuriamas tobulas patalpų mikroklimatas 
bei dizainas. Stilingoji „360 Cassette“ ne tik kuria komfortą 
patalpose, bet ir sklandžiai įsilieja į bet kurį interjerą, dėl savo 
pažangaus ir rafinuoto dizaino neužgoždama aplinkos.

Mažesnėse biuro erdvėse sumontuotos unikalios ir alternatyvų 
rinkoje neturinčios „Samsung WindFreeTM“ keturkryptės 
kasetės. Šie vidiniai blokai vėsų orą į patalpas tiekia lėtu srautu, 
taip išvengiant nemalonių šalto oro gūsių ir diskomforto. Oras 
tolygiai pasiskirsto patalpose, kas leidžia palaikyti optimalų 
mikroklimatą visoje patalpoje.

„Samsung Electronics Baltics“ ŠVOK produktų grupės vadovė 
Baltijos šalims Margarita Abraitė akcentuoja, kad „Samsung“ 
– vienas iš kelių ŠVOK produktų gamintojų, turintis oficialią 
atstovybę Baltijos šalyse. Komanda, dirbanti Lietuvoje, 
dalyvavo kiekviename „BIOK LAB“ projekto etape (taip 
dalyvaujama kiekviename komerciniame projekte Lietuvoje) 
nuo įrangos ir sprendimų parinkimo ir pristatymų, pagalbos ir 
konsultacijų projektavimo metu, montavimo įmonės mokymų 
iki montavimo darbų priežiūros bei įrangos paleidimo. 
„Samsung“ įrangai, sumontuotai „BIOK LAB“ gamykloje, 
užtikrinama 5 metų gamintojo garantija.





Patyrusi plastikinių langų, durų ir vitrinų gamybos bei montavimo 
įmonė UAB „Statvitra“ pagamino „BIOK LAB“ gamyklos pastatui 40 
plastikinių langų ir juos sumontavo. Taip pat ši įmonė atliko vidaus ir 
lauko skardinimo darbus.





ERGONOMIŠKI BALDAI TRAUKIA AKĮ IŠSKIRTINIU DIZAINU

Naujosios „BIOK LAB“ gamyklos administracinėse ir laboratorijų 
patalpose ergonomiškų darbo vietų bei poilsio erdvių įrengimu 
rūpinosi UAB „Narbutas Lietuva“ komanda. Komfortiškas sąlygas kuria 
lietuviški baldai, pagaminti gamykloje „Narbutas“ Ukmergėje, taip pat 
buvo pasiūlyta atstovaujamų užsienio gamintojų baldų.

Gamyklos biure įrengtos 33 ergonomiškos darbo vietos. Joms 
pasirinkti patogūs, elektra reguliuojamo aukščio stalai „B-ACTIVE“ 
padeda darbo vietoje išlikti aktyviems, keisti savo kūno padėtį iš 
sėdimos į stovimą, arba atvirkščiai. Be to, komandinėje darbo vietoje 
darbuotojai gali saugiai bendradarbiauti, o stalą reguliuoti pagal 
individualius poreikius. Prie šių patogių stalų pasirinktos vokiečių 
gamintojo „Interstuhl“ ergonomiškos darbo kėdės „EVERY“, kurios 
padeda gerinti savijautą ir darbingumą. 

Taip pat komfortiškai darbo vietos įrengtos pasitarimų kambariuose, 
kur modernaus dizaino ir estetiški posėdžių stalai „NOVA Wood“ 
derinami su ilgoms pasitarimų valandoms tinkamomis, patogiomis 

„TWIST&SIT“ kolekcijos kėdėmis, išsiskiriančiomis išraiškingu, ikonišku 
dizainu. 

Poilsio zonoje įrengtoje virtuvėje išlaikyta panaši stilistika – čia kartojasi 
aukštos kėdės „TWIST&SIT“ medinėmis kojomis, traukiančios akį 
išskirtiniu charakteriu bei minimalistinėmis, rafinuotomis linijomis. 

„Narbutas Lietuva“ komandai pavyko sukurti jaukią ir šiltą 
daugiafunkcę erdvę, radus įdomių nestandartinių baldų sprendimų: 
auditoriniams laiptams jaukumo suteikia įvairiaspalvės pagalvėlės, o 
akustinį komfortą čia užtikrina sienos, apipavidalintos akustinėmis italų 
gamintojo „SLALOM“ plokštėmis. 

Didžiausias sėkmingai įveiktas iššūkis šiame projekte – pagal specialius 
reikalavimus suprojektuoti bei pagaminti „BIOK LAB“ gamyklos 
laboratorijų baldai. „Įmonės komanda džiaugiasi sklandžiu šio 
projekto įgyvendinimu“, – sako UAB „Narbutas Lietuva“ rinkodaros 
vadovė Gabrielė Vaitonytė-Galdikienė. 



„BIOK LAB“ gamybos plėtrai ir investicijoms į tvarius sprendimus pasirinktas tinkamiausias laikas ir 
pažangi kryptis. Draugišką aplinkai gamybą, natūralumą ir ekologiją vertina vis daugiau pažangių 
vartotojų, o komfortiškos darbo sąlygos didina įmonių darbo našumą.

Statvitra, UAB
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Žurnalas STRUCTUM, kaip kasmet peržvelgdamas praėjusius metus, kartu su architektų  komisija išrinko 
įspūdingiausius 2021 metų projektus, kuriuos sukūrė Lietuvos architektai ir įgyvendino didžiausios, 
profesionaliausios statybos įmonės.



Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT), pradėjęs naują sezoną, o kartu ir naują veiklos etapą, po trejus metus trukusios pastato rekonstrukcijos vėl atvėrė 
savo duris po simboliu tapusia skulptūra „Mūzų šventė“. 

Pirmoji 82 sezono premjera – režisieriaus Grzegorzo Jarzyno bei dramaturgo Tomaszo Spiewako spektaklis „Soliaris 4“, buvo parodyta moderniausia technine 
įranga aprūpintoje teatro Naujojoje salėje, kurioje telpa 350 žiūrovų. Ši salė iškilo vietoje buvusio vidinio techninio teatro kiemo ir tai didžiausia naujiena pirmąjį 
rekonstrukcijos etapą užbaigusiame teatre. Kita naujai pastatyta erdvė – Mažoji salė – duris turėtų atverti 2022 m. pavasarį, o vėliau atsidarys ir rekonstruota 
Didžioji salė. 

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS 
PRADEDA NAUJĄ VEIKLOS ETAPĄ

Nuotr.: Laimonas Ciūnys Generalinis rangovas:



Po rekonstrukcijos, kai bus atidarytos visos trys salės, teatras galės priimti 
maždaug 1 130 žiūrovų per vieną vakarą, nes, įrengus naujas sales ir 
išplėtus erdvę žiūrovų drabužinei rūsyje, jo plotas gerokai išaugo. 

LNDT pastato rekonstrukcija buvo nuoseklus, ilgai ir kruopščiai nuo 2011 
m. planuotas projektas, kurio finansavimas gautas ir darbai pradėti 2018 
m. rudenį, kai teatras uždarytas antrajai didžiausiai rekonstrukcijai po 
40 metų. Anksčiau šio pastato rekonstrukcija atlikta 1981 m. pabaigoje 
pagal architektų Vytauto ir Algimanto Nasvyčių projektą. 

IŠSAUGOTA PAŽĮSTAMA AURA 

r teatro pastatas, ir jo aplinka – Vilniaus senamiestis – yra itin vertingas 
ir saugotinas paveldas. Viena projekto autorių architektė Gustė Kančaitė 
sako, kad svarbiausias teatro pastato atnaujinimo uždavinys buvo 
sukurti nauja nepaneigiant seno, nepakenkiant teatro autentiškai 
aurai ir objekto vertingosioms savybėms. Teatro rekonstrukcija vyko 
neperžengiant esamo pastato kontūrų, papildoma erdvė sukurta tik 
iš kiemo pusės užstatant Naujosios salės tūrį virš vidinio ūkinio kiemo. 
Jos dydį lėmė aplinkiniai pastatai. Tai vadinamojo „black box“ tipo salė, 
turinti ir klasikinės salės bruožų.

Kitos teatro erdvės pertvarkytos ir atskirtos pagal jų funkcijas. Buvusios 
Mažosios salės vietoje dabar įkurtos dekoracijų dirbtuvės. Liftu 
didžiagabaritės dekoracijos tiesiai iš lauko bus pakeliamos į sceną. 
Buvusios Studijos erdvė bus naudojama repeticijoms. Repeticijų salė 
statoma išlaikant senųjų dekoracijų dirbtuvių tūrį, išplečiant ir sujungiant 
su buvusiais Mažosios salės dekoracijų sandėliais. Naujoje Mažojoje 
salėje tilps 120 žiūrovų, į ją ves atskira laiptinė, veiks liftas, salėje bus 
pakyla, naujos apšvietimo ir garso sistemos. Didžiojoje salėje darbai 
tebevyksta, bet ji iš esmės nesikeis, išskyrus būtinus funkcinius pokyčius. 

Visi LNDT lankytojai į sales nuo šiol pateks pro pagrindinį teatro įėjimą 
iš Gedimino prospekto. Teatro vestibiulyje nebeliko žiūrovų drabužinės 
ir tualetų – jie iškelti į naujai iškastą rūsį, tad vestibiulyje atsirado nauji 
laiptai, vedantys žemyn į drabužinių ir WC erdvę. Svarbus architektų 
sprendimas – atskiros laiptinės žiūrovams ir teatro darbuotojams. Įrengti 
liftai, pritaikyti žmonėms su negalia. Paruošti eksploatuoti pastato 
stogai, ant kurių ateityje numatoma įrengti terasą su kavine.

MODERNŪS SPRENDIMAI INTEGRUOTI Į PAVELDĄ

2018 metų rudenį įgyvendinti sudėtingą, didelės apimties Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro pastato rekonstrukcijos projektą pradėjo 
viena labiausiai patyrusių rangos įmonių UAB „Infes“, kuri yra 
profesionaliai bei nepriekaištingai rekonstravusi ne vieną valstybinės 
svarbos objektą. Šiuolaikinės technologijos leido teatro pastato 
konstrukcijose aptikti ir išspręsti ankstesnių statybų klaidas. 

Kasant ir gilinant rūsio patalpas buvo išspręsta gausaus gruntinio 
vandens po pastatu problema – įrengtos šiuolaikinės drenažo 
sistemos ir automatiniai siurbliai. Taip pat pagerintas teatro pastato 
funkcionalumas ir padidintas jo energinis efektyvumas – perplanuotos 
patalpos, apšiltinti fasadai, cokoliai ir stogai. 

Pastate integruoti modernūs inžineriniai šildymo, vėsinimo ir vėdinimo 
sistemų sprendimai užtikrins komfortą ir puikų mikroklimatą tiek teatro 
darbuotojams, tiek lankytojams, o unikalus valstybinės svarbos objektas 
taps modernus, komfortabilus ir išpuoselėtas.

Rekonstrukcijos projekte gausiai panaudotos „Mapei“ grindų ir sienų 
sistemos, kurias tiekė UAB „Velve M.S.T.“ – išskirtinis „Mapei“ statybinės 
chemijos atstovas Lietuvoje: poliruota dekoratyvinio betono liejamųjų 
grindų sistema „Ultratop polished“ tapo vienu iš interjero akcentų.

Naujose erdvėse šeimininkauja kelios spalvos: rami ir solidi juoda, šilta 
oranžinė ir balta. Naujosios salės ir naujos Mažosios salės fojė estetika 
kitokia nei autentiško pagrindinio fojė. Naujojoje salėje virš juodų sienų 
pakabintos baltos įtempiamos, šviečiančios lubos. „Juodu kaspinu“ 
pažymėtos laiptinės į rūsio erdves. Ramaus juodo kolorito ir naujoji 
kavinė buvusios žiūrovų drabužinės vietoje. O senajame bufete bus 
atkurtas autentiškas vaizdas.

Autentiškas teatro interjeras, koloritas ir vadinamoji Nasvyčių teatro aura 
branginama ir atkurta itin jautriai bei kruopščiai. Kolorito raktu tapo 
netikėtai sandėliuose atrasta autentiška žiūrovų salės kėdė – sodrios 
oranžinės, beveik rūdžių spalvos. Didžiosios salės naujos kėdės po 
rekonstrukcijos bus autentiškos spalvos ir formos. Ši spalva tapo raktu 
naujoms erdvėms, ji grąžinta ir Nasvyčių interjerams – autentiškai atkurta 
pasitinka atnaujintame teatro vestibiulyje. 



Į Birštoną kviečia išskirtinių poilsio ir sveikatinimo paslaugų bei spalvų terapijos nestokojantis viešbučio ir SPA kompleksas „Vytautas Ego SPA“, skirtas 
suaugusiems svečiams. Drąsūs ir ryškūs šio projekto interjero bei architektūros sprendimai neturi analogų Lietuvoje.

Kompleksą „Vytautas Ego SPA“ sudaro viešbutis, autorinių terapijų ir procedūrų SPA erdvė, gydymo ir terapijos deguonimi centras „Vytautas Oxygen SPA“, 
kuriame veikia dešimties vietų hiperbarinės deguonies terapijos kamera (barokamera), neturinti analogų Baltijos šalyse, taip pat – konferencijų salė ir fine 
dining restoranas „Kitsch’as“. 

„VYTAUTAS EGO SPA“: ATSIPALAIDAVIMO
 IR SPALVŲ TERAPIJA 

Nuotr.: Norbert Tukaj



„Siekiame ne įsitvirtinti esamoje verslo sferoje, o sukurti naują nišą. Tad 
sukūrėme išskirtinį ir nestandartinį viešbučio ir SPA kompleksą, – sako 
„Vytautas SPA“ verslo grupės vadovas Vytas Brusokas. – Tokia interjero, 
architektūros ir verslo krypties visuma Lietuvoje yra naujovė ir neturi 
analogų.“

Ramybės kupinoje SPA erdvėje specialistai siūlo keliolika autorinių kūno 
ir veido terapijos procedūrų. Gydymo ir terapijos deguonimi centre 
„Vytautas Oxygen SPA“ veikianti hiperbarinės deguonies terapijos 
kamera – hermetiška patalpa, kurioje svečiai su sandariomis veido 
kaukėmis per uždaro kontūro deguonies tiekimo sistemą kvėpuoja 
grynu medicininiu deguonimi. Oras barokameroje suslegiamas iki 2,5 
atmosferų slėgio, kuris prilygsta slėgiui 10 metrų gylyje po vandeniu. 
Čia vykstantys terapijos seansai padeda gydyti daugiau nei 30 įvairių 
ligų ir traumų, regeneruoja, gerina savijautą ir pristabdo senėjimo 
laikrodžius. 

ŠVELNI, MINKŠTA, SPALVINGA ATMOSFERA 

Viešbučio pastatas traukia akį kiek neįprasta ovalo forma ir šviesiu 
fasadu. Jo fasadui parinktas dekoratyvinis tinkas bei metalinių trosų 
ažūras slepia „žalią“ sumanymą – fasadą planuojama apželdinti.

Įžengus į pagrindinį vestibiulį nustebina siauro ovalo formos atrijus su 
galerijomis, į kurias atsiveria netradicinių formų bei išdėstymo 59 svečių 
kambariai. Virš viso atrijaus įrengti švieslangiai žemyn pažeria dangaus 
mėlynę, susiliejančią su sodriomis interjero spalvomis. Viešbučio 
pagrindinio vestibiulio grindys pasitinka piešiniu, kuris fragmentiškai vis 
kitokiais būdais pasikartoja visame interjere: ant stiklinių durų, restorano 
lubų dekore ir kitur. 

Viešbučio „Vytautas Ego SPA“ projekte buvo pasirinktos „Mapei“ grindų 
sistemos, kurias tiekė UAB „Velve M.S.T.“ – išskirtinis „Mapei“ statybinės 
chemijos atstovas Lietuvoje. Vestibiulyje ir bendrų erdvių koridoriuose 
buvo sukurta poliruota, dekoratyvinio betono ULTRATOP grindų sistema 
„Terrazzo alla Veneziana“, kuri pasirinkta pilkos spalvos ir įrengta apie 
15 mm storio sluoksniu su natūralaus akmens užpildais „Bianco carrara“.

Viešbučio interjere vyrauja smaragdo spalva, kuri tarsi atspindi Birštono 
pušų žalumą. Ryškų, spalvingą, kontrastuojantį interjerą kūrė interjero 
architektė Viktorija Puodžiūtė su komanda. Interjere vyraujančios šio 
amžiaus pradžios art deco linijos persipina su idėjomis, būdingomis 
postmodernistinei „Memphis“ grupei.  Viešbučio erdvėse svečiams 
kuriama švelni, minkšta, sodrių spalvų atmosfera. Koridoriuose ir 
kambariuose kojos žengia minkšta kilimine danga, sienos sodriai 
dažytos šiltomis spalvomis arba dengtos įvairių sodrių spalvų aksomu 
ir minkštomis plokštėmis bei gausiai dekoruotos įspūdingais piešiniais. 

SPA erdvėse grindys primena slenkantį smėlį kopose. Sienoms ir luboms 
panaudotas tekstūrinis molio tinkas, siekiant dar labiau sušvelninti ir 
suminkštinti lenktų formų, banguojančias SPA centro sienas, sukurti 
jaukias, apglėbiančias erdves. 

Konferencijų salė įkūnija unikalią „Vytautas Ego SPA“ koncepciją ir 
neprimena standartinio susitikimų centro. Akustinės lubų plokštės 
nudažytos aukso spalva, akį traukia ir galinėse sienose suformuotos 
arkos, kurioms parinkti olandų kūrėjų Moooi tapetai su neegzistuojančių 
gyvūnų fragmentais. Komplekso fine dining restorane „Kitsch’as“, 
primenančiame atogrąžas, sienas puošia milžiniški žaismingi koliažai, 
iliustruojantys Edeno sodą.

Didžiąją dalį viešbučio bei SPA erdvėse esančių baldų, sieninių plokščių, 
šviestuvų, turėklų, durų ir kitų interjero elementų sukūrė dizainerių 
komanda, bendradarbiaudama su tiekėjais ir gamintojais. 



„Lvovo“ – išskirtinis objektas, kuriame nuo pirmųjų projekto įgyvendinimo dienų daug dėmesio buvo skiriama tvarumui, kokybei ir būsimų pastato naudotojų 
komfortui. Naujasis statinys bus sertifikuojamas pagal tarptautinių tvarių pastatų „BREEAM New Construction“ (angl. Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method, BREEAM) standartus, jam siekiama aukščiausio įvertinimo – „Outstanding“ sertifikato.

„LVOVO“: DU VEIDRODŽIAI
PAVASARIO SAULEI

Nuotr.: Jevgenija Žukova - Černova Generalinis rangovas:



Didelę įtaką A+ energinio naudingumo klasės verslo centre 
suprojektuotiems sprendimams turėjo auganti aukščiausios klasės biurų 
patalpų paklausa. Aukštus aplinkosaugos reikalavimus atitinkančio 
verslo centro projekto sprendinių sėkmingą įgyvendinimą užtikrino 
statybos generalinio rangovo UAB „Naresta“ patirtis ir profesionalumas. 
Daugiau nei du dešimtmečius sėkmingai veikianti ir esanti tarp statybos 
sektoriaus lyderių bendrovė yra vienas patikimiausių generalinių 
rangovų Lietuvoje, o jos įgyvendintų objektų sąraše be daugiabučių 
gyvenamųjų namų kvartalų ir verslo centrų yra bažnyčios, muziejai bei 
mokyklos.

Generalinis rangovas pastate įgyvendino daug nestandartinių statybos 
sprendinių – nuo kabančiųjų laiptų iki stiklo fasadą laikančio įspūdingo 
dydžio plieninio fachverko (sienos karkaso – red.) įrengimo. UAB 
„Trilogija“ komandai buvo patikėtas laiptų projektas, kurį ji įgyvendino 
profesionaliai ir laikantis aukštų standartų.

Dirbant kartu su generaliniu rangovu ir projektuotojų komanda pavyko 
optimizuoti dalį techninio projekto sprendinių, o sutaupyti pinigai buvo 
investuoti į tvarumą, architektūrą ir inžinerines sistemas. UAB „Mepco“ 
patirtis, įgyvendinant sudėtingiausius projektus, įrodė, kad galima 
atiduoti moderniausių inžinerinių sistemų projektavimą į jų rankas.

Pagrindinių verslo centro „Lvovo“ mechaninių sistemų diegimas buvo 
patikėtas vienai didžiausių inžinerinių sistemų kompanijų Lietuvoje –
„MVP Lietuva“. Bendrovė rūpinosi naujojo verslo centro vėdinimo, 
vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemas, panaudojusi visame pasaulyje 
puikiai žinomų gamintojų produkciją, pasižyminčią inovatyviais ir 
energiją tausojančiais sprendimais.

Gausūs elektros, duomenų perdavimo ir multimedijos prietaisų kabeliai 
moderniame verslo centre „Lvovo“ patogiai ir estetiškai paslėpti po 
grindimis naudojant grindines elektros instaliacines dėžes. Kuriant 
naujojo pastato elektrotechnikos infrastruktūrą, išvengti instaliacijos 
chaoso padėjo visada praktišką ir paprastą sprendimą turintis „OBO 
Bettermann“ – vienas iš pirmaujančių instaliacinių sistemų įvairiems 
pastatams gamintojų.

Šio 8 aukštų pastato konstrukcijos buvo suprojektuotos ir turėjo būti 
sumontuotos taip, kad sudarytų kuo retesnį kolonų tinklą – kad vidaus 
patalpų planavimas būtų patogus, o požeminė automobilių saugykla – 
erdvi. Statinyje vyrauja 11–12 metrų ilgio tarpatramiai, kai kur siekiantys 
net 14 metrų, – pasakojo objekto vyriausiasis konstruktorius Kristupas 
Veteris. 

UAB „Komplegra“ pademonstravo profesionalumą projektuodama šiuos 
sudėtingus „Lvovo“ projekto konstrukcinius sprendinius. Biurų pastato 
plotas kartu su požemine automobilių stovėjimo aikštele siekia 23 tūkst. 
kv. metrų. Dviejų aukštų 240 vietų požeminėje automobilių stovėjimo 
aikštelėje įrengtos vietos elektromobiliams ir stovai dviračiams.  

GATVĖS TĘSINYS TARP DVIEJŲ PERPJAUTŲ TŪRIŲ

Verslo centro „Lvovo“ projekto autoriai ir architektai – UAB „Cloud 
architektai“. Jų sukurtas statinys – tarp vizualiai arti vienas kito suformuotų 
tūrių pratęsta gatvė, tarsi įeinanti į pastato vestibiulį po kabančiu fasadu. 
Būtent dėl šios idėjos pastato atrijus buvo suprojektuotas tarsi estetinis 
gatvės tęsinys – dengta gatvė.

Pirmoji, nenugludinta idėja, žaibiškai atėjusi kuriant „Lvovo“ 
architektūrinę koncepciją, buvo rami, berėmio fasado, švarių ir itin 
paprastų, lakoniškų formų bei tūrių kompozicija. Du pastato korpusai 
yra lyg išilgai perpjautas, padalintas tūris, todėl vidinės atrijaus sienos 
turi nemažai stiklo plokštumų. Atrijaus stogas išsiskiria dėl konstrukcinio 
sprendinio – masyvių metalo sijų konstrukcijos įrėmintų švieslangių. 
Šiose sijose įrengti šviestuvai tamsiuoju paros metu atrijaus vidaus 
perspektyvoje sukuria nesibaigiančio tunelio įspūdį.

Drąsiausias architektų komandos sprendimas šiame projekte yra pastato 
fasadas, kurio išorinis sluoksnis – stiklas, be jokių lamelių, grotelių ir 
kitų fasado sprendimą palengvinančių elementų.  Architektų, interjero 
dizainerių ir inžinierių niekada nepamirštamas stiklas tapo universalia 
medžiaga, todėl patyrusiai įmonei „Stikmeta“ buvo patikėta verslo 
centre suprojektuoti berėmio stiklo turėklus su mediniu porankiu ir 
stiklines lifto šachtas.



Sostinėje iškilęs naujasis daugiafunkcis prekybos centras „Vilnius Outlet“ sieks, kad klientai čia atvyktų ne tik patogiai apsipirkti su visa šeima, bet ir turiningai 
praleisti laiko. Prekybos centre, kurį vysto „Ogmios“ grupė kartu su „MG Baltic Investment“ ir „Extera Baltic“, ypatingas dėmesys skiriamas pramogų ir maitinimo 
erdvėms. Pagrindinis tikslas – sukurti ne tik komercinį traukos centrą, bet ir tapti laisvalaikio praleidimo vieta bei nauju Vilniaus socialinės traukos centru.                 

„VILNIUS OUTLET“ KEIČIA TRAUKOS
 CENTRŲ PUSIAUSVYRĄ

Nuotr.: Evaldas Lasys



Kompleksą sudaro A+ energinės klasės keturių aukštų prekybos centras 
su automobilių stovėjimo aikštele, kurių bendras plotas yra daugiau 
nei 73,5 tūkst. m2. Nuliniame pastato aukšte įsikurs „Hyper Rimi“ ir 
bus suformuota maisto prekių gourmet zona, kurioje veiks gurmaniško 
maisto parduotuvės. Pasaulyje sparčiai populiarėjantys vadinamieji 
naujos kartos maisto turgūs, kuriuose susiburia nišinės parduotuvėlės, 
po vienu stogu siūlo daugybę įvairiausių skonių. 

Pirmajame prekybos centro aukšte įsikurs outlet tipo parduotuvės, kurių 
čia veiks daugiau nei 150. Jose pirkėjai aptiks visus žinomus prekių 
ženklus, o didelės kainų nuolaidos, kaip žada vystytojai, visada vilios 
užsukti į avalynės, drabužių ir galanterijos parduotuves. Visas antrasis 
„Vilnius Outlet“ aukštas, kuriame bus sukoncentruota laisvalaikio ir 
restoranų zona, skatins lankytojus pramogauti. 

Prie „Vilnius Outlet“ komplekso atsiras daug žaliųjų zonų, lauko 
terasų ir vaikų žaidimų aikštelių. Laiptuotomis terasomis suformuotas 
kraštovaizdis džiugins lankytojus gausiai apželdintas medžiais ir 
gėlynais.

TARP PRASILENKIANČIŲ TRANSPORTO ARTERIJŲ

Projekto architektas Matas Jurevičius sako, kad sklypas, esantis V. 
Pociūno g. 8, susisiekimo atžvilgiu puikiai tiko naujajam „Vilnius Outlet“ 
centrui. Šioje sostinės vietoje susipynusių gatvių piešinys iš esmės 
lėmė pagrindinę pastato projekto koncepciją ir jo formą. Aplinkui 
vingiuojančios, susikertančios ir prasilenkiančios dviejų lygių gatvės, 
keliai ir privažiavimai suformavo netaisyklingus sklypo kampus ir įvairias 
kraštines, kurias statinys tarsi siekia atkartoti savo netikėta, bet šiai vietai 
natūraliai derančia forma. Pastato kampai suapvalinti, siekiant niuanso 
principu įsilieti į urbanistinį kontekstą – transporto arterijų tinklą, iš visų 
pusių juosiantį sklypą.

Pastato tūrio kompozicijoje panaudota daug plastiškų detalių. Plastiškos 
formos lydės lankytojus ir įžengusius į prekybos centro pastatą: vidaus 
erdvinėje kompozicijoje dominuoja banguoto kontūro galerijos, kurių 
beveik nė vienos nėra tiesios. Vaikščiodami po prekybos centrą, jo 
lankytojai matys besikeičiančius parduotuvių bei restoranų kontūrus. 

Dar vienas neabejotinai išskirtinis šio įdomaus ir sudėtingo projekto 
„Vilnius Outlet“ bruožas, žinoma, bus jo didžiulė erdvė. Dideli atrijai 
lankytojams viduje leis apžvelgti didžiąją dalį prekybos centro. Vizualiai 
sukuriamas įspūdis, kad prekybos centras niekada nesibaigia. Tuo 
kasdien įsitikindavo ir prekybos centre dirbusių statybų rangos įmonių 
darbuotojai, ir projekto architektas M. Jurevičius. Jis pasakoja, kad po 
beveik 300 m ilgio ir 120 m pločio pastatą teko važinėtis paspirtuku, nes 
pėsčiomis apibėgti objektą užtrukdavo pusdienį.

Dvejus metus trukusi „Vilnius Outlet“ statyba tapo nemenku iššūkiu 
šimtams projekte dalyvavusių subrangovų ir tiekėjų. Skelbiama, kad 
statant šį prekybos centrą panaudota apie 1 500 tonų metalinių 
konstrukcijų, beveik 4 200 tonų armatūros ir beveik 31 tūkst. m3 betono 
mišinio.



Vilniuje, šalia „Siemens“ arenos ir prekybos centro „Ozas“, netoli vaizdingo parkelio, baigtas statyti aštuntas didžiausio Lietuvoje biurų miesto „Technopolis“ 
pastatas „Nova“. Šiuo pavadinimu biurų pastatas pavadintas neatsitiktinai. Nuo pat projekto užuomazgų žinojome, kad tai bus mūsų biurų miesto žvaigždė. 
Raktinis pastato „Nova“ vizijos žodis – reprezentatyvumas kiekviename žingsnyje: nuo įėjimo iki paties biuro ir pakeliui į jį. Tai yra antrasis projektas, kurį 
„Technopolis“ įrengia nuo nulio – išskyrus „Deltą“, visi kiti pastatai buvo įsigyti jau pastatyti ir vėliau pritaikyti pagal keliamus standartus.

TECHNOPOLIS „NOVA“: NAUJOJI TVARIOS 
ARCHITEKTŪROS ŽVAIGŽDĖ BIURŲ MIESTE

Nuotr.: Laimonas Ciūnys



26,7 tūkst. kv. m nuomojamo ploto apimantis ir daugiau nei 2,2 tūkst. 
darbo vietų talpinantis pastatas „Nova“ bus pirmasis A+ energinės klasės 
biurų pastatas biurų mieste „Technopolis Ozas“. Naujas ir modernus 
pastatas suprojektuotas ir pastatytas pagal „LEED Gold“ sertifikavimo 
reikalavimus, taikant naujausias technologijas, tvarius sprendimus bei 
aukštus „Technopolio“ standartus. 

„Technopolio“ darbo erdvių sprendimų paslaugų koordinatorė Ieva 
Bagdzevičiūtė akcentuoja, kad biurų pastatas „Nova“ – tai šiuolaikinis 
naujosios kartos reprezentatyvumas, t. y. ne statiškas ir ne marmurinis su 
tarsi neliečiamais paviršiais, o priešingai – atviras, kviečiantis bendrauti 
už biuro ribų, visoje jį supančioje aplinkoje. Svarbiausiu uždaviniu 
tapo apgyvendinti erdves žmonėmis, kad jos būtų pilnos judesio, 
bendravimo, šurmulio, kad visko būtų daug. Pirmojo aukšto erdvės 
yra atviros ne tik pastate „Nova“ dirbantiems žmonėms, bet ir visiems 
miesto gyventojams bei svečiams – čia įsikūrė kavinė ir vyno baras, 
pirmoji šalyje biurų pastate įkurta gastronomijos erdvė, kurioje po vienu 
stogu telpa kelios maitinimo įstaigos, taip pat konferencijų centras, kurio 
didžiausioje salėje gali susirinkti iki 250 žmonių.

Žmogui ir aplinkai palankūs inovatyvūs inžineriniai sprendimai leido 
biuruose „Nova“ sukurti optimalias darbo sąlygas. Biurų pastate „Nova“ 
sumontuoti Skandinavijos vandens maišytuvų rinkos lyderio „Oras“ 
ypač higieniški ir saugūs bekontakčiai praustuvų maišytuvai, ne tik 
tausojantys vandenį ir energiją, bet ir geriausiai atitinkantys bendrus 
ekologijos bei tvarumo reikalavimus.

PRECIZIŠKAS VIDAUS PATALPŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS

Aukščiausius energinius ir tvarumo standartus atitinkantys sprendimai 
– ne vieninteliai šio objekto, priklausančio „Technopolio“ biurų parko 
šeimai, pranašumai.

Pasak I. Bagdzevičiūtės, vienas pagrindinių išsikeltų uždavinių – itin 
lankstus, aukštos kokybės patalpų suplanavimas. Koncepcija pagrįsta 
racionaliu patalpų planavimu – moduliais, turinčiais atskirus langus 
ir autonomines inžinerinių sistemų dalis. Tai leidžia paprastai ir 
nedidelėmis sąnaudomis keisti biurų išdėstymą, prireikus juos plėsti 
ar mažinti ir tai yra viena iš tvarumo savybių – racionaliai ir lanksčiai 
planuojant, nepaliekama nefunkcionalių erdvių.

Pabrėžiant verslo ir darbo be sienų tendencijas, biurų pastato „Nova“ 
bendrųjų erdvių interjeras buvo projektuotas pagal naują „Technopolio“ 
grupės dizainą, tad, įžengę į naujuosius grupės užbaigtus pastatus 
Helsinkyje, Tamperėje, Taline ar Vilniuje, pastatų darbuotojai ir svečiai 
atsidurs jiems pažįstamoje aplinkoje.

ANT STOGO – SAULĖS JĖGAINĖ

Pastato stogą vainikuoja įspūdinga bendro naudojimo terasa su vaizdu 
į Ozo parką ir miestą, be to, nuosava saulės elektrinė ant stogo. Tai 
sprendimas, padėjęs pasiekti ypač aukštą energinį namo naudingumą 
ir kartu užtikrinti ekologiškumą. Ši moderni saulės jėgainė yra pažangus 
ir ilgalaikis įrenginys, kuris užtikrins elektros energijos tiekimą ne mažiau 
kaip 20 metų.



Lazdynų kalno apačioje gimsta keturių biurų pastatų kompleksas „Business Garden Vilnius“, kuriame planuojama sukurti 60 000 m² biurų ir prekybos patalpų. 
Pirmasis projekto etapas – A ir B korpusai – apima du biurų pastatus ir po jais įrengtą požeminę automobilių aikštelę. Šalia verslo parko taip pat įrengta poilsio 
zonų, bus lauko žaidimų aikštelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, kavinių ir restoranų. Kompleksas siekia „LEED Platinum“ sertifikato – ir yra visos prielaidos teigti, 
kad jį gaus.

VERSLO SODAS, KUR BIURAI 
IŠVIEN SU GAMTA                                                         



NOVATORIŠKAS VERSLO PARKAS

Naujajam „Business Garden Vilnius“ pastatų kompleksui parinkta 
strategiškai patraukli vieta: vakarinėje Vilniaus dalyje tai viena iš judriausių 
transporto arterijų sankirtų; šalia, anapus Laisvės prospekto, – Lietuvos 
parodų ir kongresų centras „Litexpo“; miesto centras bei autobusų 
ir geležinkelio stotys lengvai ir greitai privažiuojami automobiliu ar 
viešuoju transportu. Čia dirbantys žmonės galės mėgautis ne tik 
patogia darbo aplinka, bet ir gamtos apsuptimi bei aktyviam poilsiui 
pritaikytomis erdvėmis. Projekte panaudota nemažai technologinių 
sprendimų, užtikrinančių darbo vietų ekologiškumą ir novatoriškumą. 

Objekte „Business Garden Vilnius“ tvarumas visų pirma suprantamas 
kaip aplinkosauginė atsakomybė. Statybos procese buvo teikiama 
pirmenybė vietinių gamintojų medžiagoms. Pavyzdžiui, laikantysis 
karkasas lietuviškų gamintojų pagamintas iš vietinių medžiagų. 
Konstruktyvo, apdailos ir inžinerinėms sistemoms įrengti panaudotos 
ilgaamžės medžiagos, gaminiai bei įranga, kurioms ateityje reikės mažai 
priežiūros. Pastatui bus suteiktas „LEED Platinum“ sertifikatas, kuris įrodo 
tvarių sprendimų taikymą visame statybų procese.

SODAI IR KARTOTINIAI GELŽBETONIO MODULIAI

Biurų komplekso koncepciją paruošė „ARC-ML“ architektai iš Didžiosios 
Britanijos, o projektą Vilniui ir Lazdynų kraštovaizdžiui pritaikė architektų 
studijos „DO Architects“ komanda. Pastatais ir privažiuojamaisiais keliais 
statinių kompleksas tarsi aprėmina pagrindinį projekto tašką – parko ir 
sodo zoną. Ją kurdami „DO Architects“ specialistai išnaudojo vystytojo 
siekį sukurti žalią parką biurų darbuotojams.

Kompleksas išsiskiria ne tik novatoriškais sprendimais pastatams, bet ir 
aplinkotvarkos elementų bei gamtos sinteze, kurią įrengė aplinkotvarkos 

gamintoja „Betono mozaika“. Aplinkos projekte itin gausus panaudotų 
želdinių skaičius, naudojamas platus dangų produktų asortimentas.

Vyraujanti natūralaus akmens faktūros danga – tai lengvai prižiūrimas, 
ilgalaikis sprendimas. Projekte taip pat panaudoti drenuojantys gaminiai, 
įvažiavimo bordiūrų sistemos, vejos bordiūrai. Itin platus ir gaminių 
matmenų pasirinkimas – nuo 600 x 200 mm „Plaza“ plokščių iki smulkių 
gaminių.

 „Vidinė teritorija – tai lyg savotiškas begalinis komplimentas būsimiems 
patalpų nuomininkams, labai intensyviai suprogramuota įvairiausiomis 
rekreacinėmis erdvėmis, – pasakoja architektė Andrė Baldišiūtė. – Tai 
išties išskirtinis šio projekto bruožas. Nežinau kitų verslo centrų, prie kurių 
būtų taip kruopščiai apželdinta aplinka ir sukurti tokie sodai.“ Žaliąją 
kiemo teritoriją sudaro pagrindinis parkas ir keletas su juo sujungtų 
mažesnių kiemelių bei pasivaikščiojimų vietų. Vakarinėje pusėje vidinis 
kiemas organiškai susijungia su Lazdynų miško dalimi.

Pastatų fasadus UAB „DO Architects“ suprojektavo taip, kad jie kartu 
atliktų ir laikančiąją funkciją. Be to, juose turėjo būti panaudota kuo 
daugiau vienodų kartotinių lieto gelžbetonio modulių. Kiekvieną tokį 
fasado modulį sudaro trys sluoksniai: vidinis – laikantysis, viduriniame 
sumontuota šilumos izoliacija, o trečiasis išorinis balto betono sluoksnis 
atlieka fasado apdailos vaidmenį. Moduliai buvo iš anksto pagaminti 
gamykloje ir į statybvietę atkeliaudavo jau visiškai paruošti surinkimo 
darbams, tad toks sprendimas leido gerokai sutrumpinti statybos 
terminus. 

Architektė įsitikinusi, kad, atsižvelgiant į parko kraštovaizdį ir aplinką, 
vietą ir infrastruktūros ryšius, šis kompleksas turi visas galimybes tapti 
vienu žaliausių Vilniaus verslo ir paslaugų centrų.



Visai šalia Vilniaus senamiesčio, dešiniajame Neries krante, ramioje užuovėjoje, sužaliavo „Raitininkų sodas“. Darnios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT 
Lietuva“ užbaigė šio modernių daugiabučių namų kvartalo antrąjį statybų etapą, kuriuo baigtas visas projektas. 

Solidaus gyvenimo erdvė gamtos apsuptyje sukurta sostinės Žirmūnų rajone, kur gyventojai galės mėgautis namų ramybės komfortu ir poilsiu žaliuojančiame 
privataus kiemo sode, o panorėję pramogų, neužtruks pasiekti sostinės kultūros ir pasilinksminimo vietas.

Iš „Raitininkų sodo“ pėsčiomis ar dviračiu lengvai pasiekiamas ne tik Vilniaus senamiestis, bet ir žaliosios erdvės – Bernardinų sodas, Kalnų parkas, Neries 
pakrantės rekreacinė zona su dviračių takais, sporto ir žaidimų aikštelėmis bei kita poilsio infrastruktūra maloniam pasivaikščiojimui ar aktyviam laisvalaikiui. 

TOBULAS SODAS MIESTO ŽMOGUI

Generalinis rangovas:



MODERNIŲ BŪSTŲ LANGAI ŽVELGIA Į GEDIMINO PILĮ 

„Raitininkų sode“ iš viso yra įrengti 233 butai ir komercinės patalpos pirmajame 
namo aukšte. Didelis vystytojų dėmesys namų aplinkai ir kiemo apželdinimo 
sprendimams padarė šį projektą išskirtiniu ir sukūrė gyventojams jaukią namų 
kiemo ir sodo aplinką ramiam, oriam gyvenimui judriame mieste. Modernus 
7 aukštų daugiabutis namas supa privatų uždarą vidinį kiemą. Šiame kieme 
nėra automobilių. Jame žaliuoja didelis sodas, įrengta medinė terasa su 
suoliukais ir erdvios žaliosios poilsio zonos su gausiais želdiniais, įrengta vaikų 
žaidimų aikštelė su edukaciniais žaidimais bei aktyvaus laisvalaikio zona. 

Iš viršutiniuose aukštuose įrengtų erdvių terasų atsiveria įspūdinga Vilniaus 
panorama: Gedimino pilis, senamiesčio bei Konstitucijos prospekto vaizdai. 
Kitų aukštų gyventojai grynu oru ir panorama gali mėgautis erdviuose 
balkonuose, kurie suprojektuoti taip, kad atvertų vaizdus ne į priešais 
esantį namą, o į erdves už jo. Vidinio kiemo 8–11 kv. m ploto balkonai 
orientuoti į Gedimino pilies pusę. Gyventojų patogumui balkonuose įrengtos 
daiktadėžės. Pirmųjų aukštų gyventojams skirtos didelės privačios terasos, 
kurių plotas siekia 16–50 kv. metrų.

Gausiai dienos šviesą į butus įleidžia dideli beveik 2 m aukščio langai, o 
viršutinio aukšto butuose sumontuotų vitrininių langų aukštis siekia net 2,4 
metro. Būtent šiam objektui pasirinkti aukščiausios kokybės šilumą taupantys 
A++ klasės „MEGRAME S 9000“ langai, pagaminti iš „GEALAN“ PVC 
profilių, kurie sumažina būsto šilumos išlaidas ir tinka energiją taupantiems 
pasyviesiems namams. A klasės energinio efektyvumo namuose integruoti 
modernūs ir taupūs šildymo, vėdinimo ir kiti inžineriniai sprendimai. Butai 
šildomi iš centrinės miesto šilumos tiekimo sistemos, o gyventojai gali 
patys reguliuoti šilumos srautą. Name įrengta bendra kiekvienos laiptinės 
rekuperacinė sistema. Ant stogo sumontuoti saulės kolektoriai gamina elektros 
energiją bendrųjų patalpų ir požeminės automobilių aikštelės apšvietimui, 
taip sumažinant bendrąsias namo sąnaudas. Automobilių aikštelėje bei 
laiptinėse įrengtas energiją taupantis šviesos diodų (LED) apšvietimas su 
judesio davikliais. Pagrindinė automobilių aikštelė – požeminė, joje įrengta 
beveik 170 stovėjimo vietų. Saugant gyventojų privatumą, komplekse 
sumontuota įėjimo kontrolės sistema ir vaizdo kameros.

SAUGI RAMYBĖ SAULEI ATVERTOJE ERDVĖJE

„Raitininkų sodo“ projektą sukūrusios UAB Vilniaus architektūros studijos 
architektai sako, kad, projektuojant kvartalą, siekta akcentuoti Neries 
kaimynystę, išryškinti žaliuojantį vidinį kiemą ir sukurti namų gyventojams 
ramybės bei privatumo oazę mieste. Kvartalo pastatų architektūrinius 
sprendinius nulėmė urbanistinė Raitininkų gatvės sklypo aplinka. Naujasis 
daugiabučių kompleksas atitrauktas nuo gretimų pastatų – taip atsivėrė 
laisvesnė pravažiavimo erdvė, kompleksas įsiliejo tarp gretimų pastatų, 
kvartale tapo laisviau.

Pasirinkta komplekso U forma atvėrė kelią saulei iš pietų, todėl vidinis kiemas 
saulėtas, daug šviesos patenka ir į butus pro langus, o iš visų balkonų 
atsiveria puikūs vaizdai. Vadinamasis perimetrinis užstatymo tipas šiuo atveju 
buvo parankus, siekiant išnaudoti visą pastatų pirmojo aukšto perimetrą 
kaip komercines patalpas. Siekiant kuo daugiau vaizdų atverti gyventojams, 
pastato fasadas pasuktas Gedimino pilies link. Pastatų šalia miesto centro 
fasadams itin dera pasirinktos ilgalaikės, natūralios medžiagos: klinkeris, 
plienas, aliuminio langai. 

Pasirinktas užstatymo tipas leido sukurti erdvų, didelį kiemą, saugią ir žalią 
vidinę poilsio erdvę be automobilių, apsaugotą nuo aplinkinio miesto 
triukšmo. U formos komplekso vidinį kiemą nuo gatvelės uždengė vieno 
aukšto korpusas, ant kurio stogo įrengtas amfiteatras – po juo suprojektuotos 
komercinės patalpos. Pastato tūriai yra daugiaplaniai, tad ir kiemas kurtas 
ne vieno lygio – iš apatinės jo dalies amfiteatru pakylama ant vienaukščio 
pastato stogo, kur įrengta terasa ir želdiniai. Ten sumontuota daug vazonų, 
kuriuose gyventojai galės įsirengti ne tik gėlių, bet ir daržovių lysves. Lietaus 
vanduo kieme nenubėga į nuotekų šulinius, o natūraliai susigeria į gruntą 
ir palaisto augalus. Neįprastai sukurta vaikų žaidimo erdvė taip pat įrengta 
skirtinguose lygiuose ir pakyla ant amfiteatro. 



Greta Vilnelės upės, Misionierių sodų ir Užupio kalvų slėnyje, įsikūrė „Misionierių sodai“ – gyvenamųjų namų kompleksas. Iš jo kiemų atsiveria vaizdas į išskirtinę 
ir daugiasluoksnę Vilniaus senamiesčio panoramą: Gedimino pilį, Trijų kryžių kalną, Užupį. Ir tai tik keletas iš gausybės Vilniaus architektūros paminklų, kuriuos 
lyg ant delno mato gyventojai iš savo namų. „Misionierių sodai“ – tai ne tik erdvė, kurioje atsiskleidžia unikalūs vaizdai, bet ir žadama išskirtinė gyvenimo 
kokybė. 

„MISIONIERIŲ SODAI“ – PRESTIŽINIAI 
APARTAMENTAI PAČIOJE SOSTINĖS ŠIRDYJE

Nuotr.: Laimonas Ciūnys



YPATINGA VIETA, YPATINGI REIKALAVIMAI

Apgalvotas iki smulkmenų gyvenamųjų namų komplekso suplanavimas 
leidžia pasijusti nepriklausomai ir komfortabiliai, lyg gyventumėte 
nuosavame name pačioje žaliausioje ir ramiausioje senamiesčio vietoje. 
Pastatų ansamblio komponavimas, išdėstant gyvenamuosius pastatus 
ne išilgai, bet statmenai kalno šlaitui, leido sukurti projektą, kurio vidaus 
kiemuose lyg atvirutėje gyvena senasis miestas.

Pagrindinės ir pamatinės projekto gairės, nulėmusios buvusios ligoninės 
teritorijos konversiją buvo susmulkinti ir suskaidyti sovietmečiu statytą 
ligoninės pastatą išilgai šlaito bei tarsi pro ažūrą įsileisti žalumos ir net 
pačius Misionierių sodus iki pat Subačiaus gatvės.

Anot gyvenamųjų namų kompleksą projektavusios architektės Andrės 
Baldišiūtės, iššūkių projekto metu tikrai netrūko. „Misionierių sodų“ 
projektą sudaro penki gyvenamieji korpusai, kuriuose suprojektuoti 103 
butai. 

Projekto vystytojų vizija buvo aiški nuo pat pradžių – pertvarkyti 
sovietmečiu statytos ligoninės teritoriją išsaugant visus išlikusius 
autentiškumo požymius, išryškinant ir atskleidžiant kultūrinę jos vertę, 
pritaikant šiandienos poreikiams. Taip daugiau nei 10 metų apleista 
teritorija įgauna galimybę būti integruota į miesto ekonominį, socialinį, 
kultūrinį ir kasdienį gyvenimą, laikantis darnios plėtros principų.

ELEMENTAI ATKURTI VADOVAUJANTIS ISTORIJA

Kadangi gyvenamųjų namų kompleksas „Misionierių sodai“ turėjo iškilti 
itin jautrioje vietoje, svarbiausia užduotis, kelta architektų komandai, – 
projektą parengti pagal specialiojo plano ir nustatytus istorinio paveldo 
apsaugos reikalavimus. 

Visų penkių pastatų stogams pasirinkta čerpinė danga. „Vienas iš 
penkių gyvenamųjų pastatų – rekonstruota Vaikelio Jėzaus prieglauda. 
Senosios šio pastato dalies stogas valminės formos ir molio čerpių 
dangos, o pats fasadas – tinkuotas, todėl viskas buvo atkurta, naudojant 
būtent šias medžiagas“, – pasakoja architektė A.Baldišiūtė.

Fasadas papuoštas koncerno „Wienerberger“ pagamintomis aukšto 
tvirtumo klinkerio apdailos plytomis „Terca flint“, o stogas – ilgaamžėmis 
keraminėmis čerpėmis „Koramic Orea 9“ ir „Koramic Madura Red-Brown 
Engobe“.

Projektas „Misionierių sodai“ talpina daug istoriją menančių detalių. 
Įdomu, kad, atstatant Vilniaus gynybinę Bastėją, dalis senosios 
Vaikelio Jėzaus prieglaudos korpuso buvo nugriauta. Vaikelio Jėzaus 
prieglaudos pastato tūrio šiaurinė dalis buvo rekonstruojama įamžinant 
nugriauto korpuso istorinę žymę. Pastato galas nėra užbaigiamas, 
priešingai, pastato galas įamžina nutrūkusių vidinių erdvių momentą ir 
tų erdvių charakteris eksponuojamas fasade. „Neužbaigto“ fasado idėja 
kartu su eksponuojamais pamatais įamžina istorinės vietovės žymes bei 
jas paryškina.

Naujiesiems pastatams plytų mūras pasirinktas taip pat ne be priežasties. 
Labai dažnai pagrindinėse Vilniaus gatvėse pastatai buvo tinkuojami, o 
vidiniuose kiemuose fasadai likdavo plytiniai. 

Šiame objekte projekto užsakovas inžinerinių sistemų įrengimą patikėjo 
UAB „Civinity engineering“ (buvusi „Dizaja“), kuri rūpinosi komplekso 
vėsinimo, vėdinimo, šildymo bei vandens tiekimą užtikrinančia įranga.

Šarvuotos butų durys
duruguru.com



Šalia pagrindinio šalies transporto koridoriaus, jungiančio Klaipėdos tarptautinį jūrų uostą su Kaunu bei Vilniumi, ir vos už 40 km nuo Palangos oro uosto iškilęs 
didelis pramoninis kompleksas – lyg po kepurėmis „pakištas“ po žaliuojančiais stogais. Trys kresni susiglaudę didelio ploto pastatų korpusai rikiuojasi palei 
greitkelį, prasilenkdami kas kelis žingsnius vienas nuo kito, atsukę nuožulnias žaliuojančias „kaktas“ į kelią.

Tai žaliosiomis technologijomis paremtas, vienas tvariausių Baltijos šalyse SBA industrinių inovacijų slėnio logistikos ir gamybos kompleksas. Koncerno „SBA 
Grupės“ įmonė „SBA Urban“ jo projektą prie Klaipėdos pradėjo vystyti 2019 metais. Pirmasis projekto etapas užbaigtas 2020 m. balandį, antrojo etapo 
pabaiga – 2020 m. gruodis.

APŽELDINTOS PRAMONINIŲ PASTATŲ 
„KALVOS“ SUSILIEJA SU LAUKŲ ŽALUMA

Nuotr.: Donatas Vaičiulis



Po pirmojo plėtros etapo šalia automagistralės Vilnius–Klaipėda 
pastatytas ir pradėjo veikti aplinkai draugiškomis technologijomis 
paremtas unikalios architektūros 30 tūkst. m2 logistikos centras UAB 
„Innovo Logistika“, kuris užima du statinio korpusus. Trečiajame korpuse, 
kuris iškilo po antrojo statybų etapo, 24/7 režimu veikia apie 13 tūkst. 
m2 automatizuota baldų ruošinių gamykla „Laminn“. 

„SBA Grupė“ už 28,6 mln. eurų pardavė logistikos centro ir gamyklos 
pastatus Estijos fondų valdymo įmonei „EfTEN“ priklausančiam „EfTEN 
Real Estate Fund 4“. „SBA Home“ priklausančios įmonės „Laminn“ 
ir „Innovo Logistika“ toliau vykdo savo veiklą nuomai skirtame šio 
komplekso 44 tūkst. m2 plote.

Numatoma tolesnė SBA industrinių inovacijų slėnio klasterio plėtra. Visą 
kompleksą užbaigti planuojama 2027 metais. Bendra „SBA Grupės“ 
šalia Klaipėdos valdoma teritorija, įskaitant slėnį, sudaro 50 ha.

PRAMONINIAI STATINIAI - KAIP LANDŠAFTO DALIS

Žvelgiant nuo greitkelio, SBA industrinių inovacijų slėnio masyvūs 
pramoniniai pastatai apželdintais stogais primena dirbtinę kalvą, o ne 
logistikos centrams ir gamykloms būdingus aiškių geometrinių formų 
kampuotus pastatus. Jo žalia „kepurė“ dera prie tolumoje žaliuojančių 
laukų ir darniai susilieja su aplinka, vizualiai sukurdama plokščiakalnio 
įvaizdį. Į greitkelį žvelgia gana statūs, skirtingų nuolydžių žali šlaitai, 
kurie kyla aukštyn, fasadui pereinant į apželdintą stogą. Po šiomis 
nuožulniomis žaliuojančiomis konstrukcijomis suformuotoje erdvėje 
įrengtos automobilių aikštelės ir poilsio zonos.

Logistikos centro ir gamyklos komplekso architektūrinės koncepcijos 
autoriai – „Paleko archstudijos“ architektai ir Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas architektas Rolandas Palekas. Techninį projektą 
parengė AB „PST projektai“.

Architektas R. Palekas prisimena, kad projekto vystytojas nuo projekto 
pradžios paprašė sukurti kažką išskirtinio, tad architektams kilo mintis 
kurti pastatą kaip landšafto dalį. Įspūdingo pramoninio komplekso 
koncepcijos autorius mano, kad investuotojui grįžta įvairiopa grąža. 
Pirmiausia neįprastas pastato vaizdas traukia žmonių žvilgsnius: matoma, 
kaip pieva tarsi užlipa ant pastato stogo ir jis tampa landšafto dalimi, 
o ne konkuruoja su juo, ne įsiręžia į jį savo vertikaliomis sienomis. Ne 
uždengia, bet tarsi jį pratęsia. 

„Toks niuansuotas kraštovaizdžio ženklas džiugina akį, ją ramina, ir tai 
kuria pridėtinę vertę. Kitas svarbus dalykas – kad kylanti ant stogo pieva 
ant trijų statinio korpusų sukuria lyg ir kalveles, kurios tampa papildoma 
erdve tarp pastato ir landšaftinių pylimų, ji pridengta nuo greitkelio 
triukšmo bei taršos. Šios erdvės yra pietinėje pusėje, taigi susiformavusius 
kiemelius galima išnaudoti darbuotojų poilsio erdvei, automobiliams 
statyti, įėjimo į pastatą zonai ir pan.“, – kalbėjo architektas. Jis priduria, 
kad kiekviena projektinė galimybė gali būti panaudota įvairiai. „Architektų 
misija yra kurti galimybes, o paskui pats gyvenimas sutvarko viską iki 
detalių“, - įsitikinęs architektas R. Palekas.

Komplekse gausiai integruoti energiją taupantys sprendimai. Pastatus 
šildo šilumos siurbliai „oras–oras“, įrengta išmanioji apšvietimo sistema.

Švarų orą SBA industrinių inovacijų slėnio pastatuose užtikrino projekte 
dalyvavusi aukštos kokybės ir gamtą tausojančiomis technologijomis 
paremtas oro valymo sistemas pramonei gaminanti ir tiekianti įmonė 
„NEU-JKF“, kurios gaminiai skirti švariam orui, jos vertybės – entuziazmas, 
pagalba ir profesionalumas. 

Įgyvendinant išskirtinį SBA industrinių inovacijų slėnio projektą, statybų 
techninę priežiūrą atliko UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ kolektyvas.

Apželdintas pastato stogas turi net tik vizualinę paskirtį: po žaliuoju 
stogu įsikūrę biurai vasarą neperkaista, o žiemą taupo šilumos energiją.

.



Vilniuje, Keramikų gatvėje, baigtas statyti naujas lazerių technologijų bendrovės „EKSMA Optics“ mokslinių tyrimų ir gamybos technologijų kūrimo centras. 
Modernų, užsakovo poreikiams pritaikytą pastatą su pažangiausiomis inžinerinėmis sistemomis pastatė darnios miestų plėtros ir statybų bendrovė  „YIT 
Lietuva“. Planuojama, kad pastate įsikurs 3 įmonės.

IŠKILO MODERNUS LAZERIŲ 
KOMPONENTŲ KŪRIMO CENTRAS 

Lazerių komponentų gamybai reikalingas labai kvalifikuotas personalas ir specialiai įrengtos patalpos. Gamyba vykdoma itin švarioje aplinkoje, procesų 
metu kontroliuojamas ore esančių dulkių dalelių kiekis ir oro temperatūra bei drėgmė. Tai lėmė specifinius reikalavimus pastatui.

Naujo pastato poreikį lėmė sparti įmonės plėtra ir siekis sukoncentruoti gamybą vienoje vietoje. Iki šiol įmonė tyrimams ir gamybai naudojo keletą skirtingų 
patalpų Vilniuje, kurių bendras plotas siekia apie 2 tūkst. kv. m.  Nuo šiol optinių ir elektrooptinių lazerių komponentų, lazerių optikai ir kristalams skirtų 
dangų gamyba, sistemų ir mazgų surinkimas ir moksliniai tyrimai bus vykdomi vienoje vietoje. Bendrovė „EKSMA Optics“ gamina ir parduoda specialią 
optiką ir kitus komponentus, skirtus lazerių ir kitų optinių instrumentų bei sistemų gamybai. 

Nuotr.: Evaldas Lasys Generalinis rangovas:



Vilniaus pakraštyje, Dvarčionyse, pastatytam mokslinių tyrimų ir 
gamybos technologijų kūrimo centro pastatui taikyti itin aukšti 
užsakovo reikalavimai. Jame įdiegti reikiamą švaros klasę ir mikroklimatą 
patalpose užtikrinantys inžineriniai sprendimai. Aukštųjų technologijų 
gamybai pritaikytos inžinerinės sistemos sudaro daugiau nei pusę visos 
pastato vertės.

Vienas didžiausių generalinio rangovo bendrovės „YIT Lietuva“ 
sėkmingai įveiktų iššūkių – profesionaliai ir kokybiškai įgyvendinta 
ypatinga užduotis užtikrinti nustatytus aukštus gamybinių ir laboratorinių 
patalpų oro švaros, drėgmės, temperatūros bei oro apykaitos ir kt. 
mikroklimato parametrus.

Beveik 7,4 tūkst. kv. m energetiškai efektyviam A++ kategorijos 
pastatui statyti naudotos kokybiškos, ilgaamžės apdailos ir konstrukcijų 
medžiagos. Įdiegtų efektyvių inžinerinių sprendimų dėka, sistemose 
vykstant energetiniams mainams, atgaunama šiluma. Pastate įrengtos 
atskiros centralizuotos osmosinio vandens, suspausto oro, dulkių 
nusiurbimo ir technologinių dujų tiekimo sistemos.

PRIORITETAS – PATOGUS IR FUNKCIONALUS STATINYS

„EKSMA Optics“ mokslinių tyrimų ir gamybos technologijų kūrimo 
centro pastatų ir visos teritorijos rekonstrukcijos projektą parengė 
UAB Vilniaus architektūros studija. Elektros poreikiams užtikrinti šalia 
sklypo pastatyta nauja elektros transformatorinė pastotė. Sklype 
suprojektuotos ir įrengtos naujos šilumos tinklų trasos, vandens tiekimo, 
buitinių ir lietaus nuotekų sistemos, prijungtos prie esamų inžinerinių 
tinklų.

Naujasis mokslinių tyrimų ir gamybos technologijų kūrimo centro 
pastatas iškilo 4 aukštų su cokoliniu aukštu. Funkcinė statinio schema – 

žiedinio tipo: per pagrindinį įėjimą pirmajame pastato aukšte patenkama 
į vestibiulį, kur vidurinėje pastato dalyje per visus aukštus kyla centrinė 
laiptinė ir liftai, įrengtos pagalbinės bei bendrojo naudojimo patalpos. 
Aplink jas suprojektuotas koridorius, iš kurio pasiskirstoma po gamybines, 
laboratorijų ar švarias patalpas.  

Cokoliniame aukšte pastato perimetru sukurtos gamybinės, laboratorijų 
ir švarios patalpos, prie lauko sienų – inžinerinių komunikacijų įvadų 
patalpos. Pirmajame aukšte yra įėjimo vestibiuliai, dalis administracinių 
patalpų, statinio perimetru išdėstytos laboratorijų patalpos. Antrajame 
aukšte suprojektuota dalis administracinių patalpų, statinio perimetru 
išdėstytos švarios patalpos. Trečiajame aukšte yra bendrojo naudojimo 
patalpos: čia įrengta kavinė, didelė pasitarimų salė, poilsio ir sporto 
patalpos. Didelę šio aukšto dalį užima techninės patalpos – tai tinkamo 
pastato funkcionavimo ir gamybos procesų užtikrinimo „širdis“.

Pastate sukurtos 122 darbo vietos. Darbuotojų patogumui įrengta 
drabužinė su persirengimo spintelėmis, kuriose paliekami lauko rūbai 
bei avalynė. Kiekviename pastato aukšte yra darbuotojams skirtos 
bendrojo naudojimo ir poilsio erdvės, virtuvėlės ir WC blokai. Įrengtos 
138 automobilių parkavimo vietos.

Mokslinių tyrimų ir gamybos technologijų kūrimo centro pastate įdiegtos 
modernios energiją taupančios šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemos. Šilumą pastatui centralizuotai tieks miesto šilumos tinklai.

Biuro patalpose ir kitose darbo patalpose užtikrintas natūralus 
apšvietimas, išskyrus dalį gamybos, laboratorijų ir švarių patalpų, 
kur pagal technologinius reikalavimus apšvietimui parinkti LED tipo 
šviestuvai. 



Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje užbaigta tarptautinės automobilių elektronikos komponentų gamintojos „HELLA Lithuania“ gamyklos plėtra. Pirmasis 
gamyklos statybos etapas buvo įgyvendintas 2018 metais. Tada 11 tūkst. m2 ploto gamyklos pastatas Kauno LEZ teritorijoje iškilo per rekordiškai trumpą laiką 
– mažiau nei per dešimt mėnesių. Šiemet rekonstruojant gamyklą, išplėstos gamybos ir sandėliavimo patalpos bei dvigubai padidintas keturių aukštų adminis-
tracinis korpusas, taip pat padidintos privažiavimo bei automobilių aikštelės. 

PLĖTRA GAMYKLOS „HELLA“ 
DARBO NESUSTABDĖ                                                            

Nuotr.: Laimonas Ciūnys Generalinis rangovas:



UAB „HELLA Lithuania“ atstovai nurodė, kad gamyklos rekonstrukciją 
paskatino naujų gamybinių patalpų poreikis. Daug dėmesio skirta 
produkcijos testavimo laboratorijos patalpų įrengimui, kurioms keltas 
pagrindinis reikalavimas – tiksli klimato kontrolė. Prireikė plėsti ir biuro 
patalpas.

Gamyklos sklypą Kauno LEZ teritorijoje sudaro 89 297 m2. Šiuo metu, 
įgyvendinus du statybos etapus, įsisavinta pusė teritorijos. Po gamyklos 
rekonstrukcijos gamyklos komplekso pastatų plotas padidintas daugiau 
nei dvigubai – nuo 11 000 iki 22 000 m2. 

Keturių aukštų administracinio pastato pirmajame aukšte įrengtas 
beveik 1 000 m2 techninis centras su modernia laboratorija ir 44 
kompiuterizuotomis darbo vietomis. Čia atliekami gaminamos 
produkcijos klimatiniai ir mechaniniai bandymai, technologijų 
testavimas, numatyta kokybės patikros zona. Kituose administracinio 
pastato aukštuose patalpos skirtos biurui. Jos pritaikytos dideliam 
darbuotojų skaičiui ir dinaminei kaitai: dabar suprojektuotos 245 
kompiuterizuotos darbo vietos, pirmajame etape jų buvo 152. 

UŽDAVINYS – SKLANDŽIAI SULIETI DU ETAPUS Į VIENĄ VISUMĄ

Gamyklos plėtros projektą rengusi UAB „Bendrieji statybų projektai“ 
tvirtina, kad didžiausias iššūkis buvo taip suprojektuoti ir įgyvendinti 
antrąjį gamyklos statybos etapą, kad nebūtų sutrikdytas nepertraukiamai 
visą parą veikiančios gamyklos darbas, kuris pagal užsakovo reikalavimus 
statybų metu nesustojo. Esminė užduotis, projektuojant gamyklos 
„Hella“ plėtrą, buvo prisitaikyti prie pirmajame statybos etape numatytų 
sprendinių, išlaikyti objekto vientisumą. 

Gamybinė pastato dalis išplėsta pristatant gamybos ir pakavimo patalpą, 
produkcijos sandėliavimo patalpas bei techninio aptarnavimo bloką. 
Siekiant pratęsti pirmo etapo pastato fasadų sprendinius, atkartotas 
langų, vitrinų, įėjimų į pastatą vietų ritmas. Naudotos tos pačios fasadų 
apdailos medžiagos. Išorės sienoms panaudotos daugiasluoksnės 
plokštės su mineralinės vatos užpildu, stogas šiltintas mineraline vata. 

Sklandžiai suliejant du statybos etapus į vieną visumą, stogo, sienų 
mazgai buvo išspręsti taip, kad, prie veikiančios gamyklos dalies 
prijungiant kito etapo dalį, nebūtų pažeista stogo danga arba sienos 
ir nenutrūktų gamyklos technologinis procesas. Gamybinėse patalpose 
dėl technologinių ypatumų oras privalo būti nuolat drėkinamas, todėl 
svarbu buvo išvengti pavojaus, kad perteklinė drėgmė kondensuosis 
ant pastato stogo konstrukcijų, esant net menkam peršalimui. Tad buvo 
itin atidžiai sprendžiami stogo mazgai (įlajų, ortakių sandarinimas ir kt.), 
užtikrinant, kad nebūtų šilumos tiltelių.

Gamybos patalpos išskirtinės tuo, kad yra labai tikslūs patalpų oro 
švaros, drėgmės parametrų reikalavimai, todėl turėjo būti labai detaliai 
suprojektuotos inžinerinės sistemos. Gamybos ir pramonės paskirties 
pastatui su administracinėmis patalpomis vėdinti, vėsinti ir orui 
drėkinti suprojektuoti atskiri oro ruošimo įrenginiai. Patalpose, kuriose 
kelti aukštesni reikalavimai švaros klasei, numatytos sudėtingos oro 
filtravimo recirkuliacinės, patalpos santykinės drėgmės ir temperatūros 
palaikymo, oro viršslėgio sistemos, kad oras iš mažiau švarių patalpų ir 
lauko nepertekėtų į švarias patalpas.

Administraciniame pastate didžioji dalis darbo vietų išdėstytos atviro 
biuro principu. Antrajame pastato aukšte įrengta 100 vietų auditorija, 
kurią mobili pertvara leis atskirti į dvi patalpas po 50 vietų. Trečiajame 
ir ketvirtajame pastato aukštuose numatytos uždaro ir atviro tipo biuro 
erdvės. Didinant darbo patalpų akustinį komfortą įrengtos kabamosios 
lubos, atitinkama grindų danga ir akustinės sienutės tarp darbo vietų. 

Biuro darbuotojams užtikrintos komfortiškos ir jaukios darbo sąlygos: 
patalpos apšviestos natūralia šviesa, erdvėje integruotos įvairių dydžių 
poilsio ir pasitarimų erdvės bei izoliuotos tylaus susikaupimo zonos. 
Pietinėje, rytinėje ir vakarinėje pastato pusėje langai apsaugoti nuo 
prikaitinimo. Atsižvelgiant į saulės apšviestumą ir vėjo stiprumą, žaliuzės 
pakeliamos ir nuleidžiamos automatiniu valdymu. Poilsio ir pietų 
pertraukėlių metu darbuotojai gali susiburti patogiose virtuvėlėse. 



„VMG Grupė“, Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) valdanti vieną didžiausių Europoje medienos drožlių plokštės (MDP) gamyklų, toje pačioje 
teritorijoje stato korpusinių baldų gamyklą. Planuojama, kad, užbaigus visus projektus, „VMG Grupės“ gamyklose Akmenėje bus sukurta apie 1000 darbo 
vietų.

VMG atstovai sakė, kad įmonės pasirinkimą įsikurti Akmenės LEZ lėmė itin profesionalus ir operatyvus Akmenės rajono savivaldybės bei LEZ atstovų darbas – 
jautėsi, kad investicijos laukiamos šiame krašte, visi investuotojo poreikiai dėl reikalingos infrastruktūros – elektros, dujų, kelių ar geležinkelio – buvo išklausyti, 
o bendradarbiavimas su savivaldybe vyko kaip lygiaverčių partnerių. 

AKMENĖJE – VIENA DIDŽIAUSIŲ EUROPOJE 
VMG GRUPĖS KORPUSINIŲ BALDŲ GAMYKLA

Nuotr.:„VMG Group“ ir UAB „Kalvasta“ Generalinis rangovas:



VIZUALIAI SUMAŽINTAS PASTATO TŪRIS

Naujosios VMG korpusinių baldų gamyklos projektą parengė bendrovė 
UAB „Bendrieji statybų projektai“, kuri anksčiau projektavo ir Akmenės 
LEZ teritorijoje pastatytą vieną didžiausių Europoje VMG medienos 
drožlių plokštės gamyklą. Naujosios baldų gamyklos pastatas prijungtas 
prie Medienos drožlių plokštės gamyklos pastato šiaurinio fasado. Iš jo 
per paruoštos produkcijos sandėlį bus perduodama žaliava baldams 
gaminti. Sklype įrengtos stogeliu dengtos zonos šoninei krovai ir įgilinta 
galinės krovos rampa su krovos rankovėmis.

Naujajame pastate gamybinėms patalpoms skirta 35 tūkst. m2, 
sandėliavimo – per 15 tūkst. m2. Gamybinė dalis yra vienaukštė, 
administracinė ir buitinė dalis – dviejų aukštų ir antrajame aukšte 
funkciškai sujungta su MDP pastato patalpomis. 

Architektams buvo svarbu suvaldyti didžiulį pastato tūrį, kad jis 
atrodytų tvarkingai ir solidžiai. Mastelis smulkintas ir ilgos plokštumos 
„trumpintos“, įvedant tamsių ir šviesesnių atspalvių medžiagų 
žaismą. Naudotos pilka, sidabrinė, tamsiai pilka ir juoda spalvos 
padeda prisitaikyti prie aplinkos, vizualiai mažina pastato tūrį. Fasado 
apdailai naudotos horizontaliai montuojamos daugiasluoksnės 
metalinės plokštės su poliuretano užpildu. Gamybos pastatas su greta 
esančio MDP pastato fasadu aprėmina paradinę teritorijos zoną. 
Pagrindinis gamyklos fasadas išdėstytas greta pirmame etape įrengto 
reprezentacinio kiemo. Šiame fasade įrengtos juodo stiklo vitrinos ir 
dekoratyvi siena stela, dengta skardos lamelėmis su spalvotu įmonės 
logotipu.

PRIBLOKUOTAS PRIE JAU VEIKIANČIOS GAMYKLOS

Gamyklos pastato, kuris užims daugiau nei 5 ha teritoriją, statyba patikėta 
patyrusiai generalinės rangos įmonei UAB „Kalvasta“. Ši įmonė statė ir 
VMG medienos drožlių plokščių gamyklą. Nors naujasis projektas – 
didžiulis, sukaupta patirtis užtikrino, kad jį įgyvendinti pavyko sklandžiai. 
Didžiulis modernus naujosios VMG korpusinių baldų gamyklos pastatas 
statybos metu priblokuotas prie jau veikiančios VMG Medienos drožlių 
plokščių gamyklos pastato nesutrikdant ir nestabdant jos darbo. 

UAB „Kalvasta“ pastatė A+ energinės klasės pastatą. Įgyvendinti 
šiuolaikiniai sprendiniai, didinantys pastato energetinį efektyvumą, 
priemonės apsaugai nuo prikaitinimo, visame pastate bus įdiegta 
pažangiausia kibirkšties aptikimo ir gaisro gesinimo sistema, veiks 
automatinė gaisro gesinimo purkštuvų sistema, leisianti kiekvieną 
liepsnos tašką gesinti keturiomis vandens srovėmis, kurių greitis sieks 
daugiau nei 160 litrų vandens per minutę. Siekiant aukščiausių objekto 
saugumo standartų, šiame projekto etape pastate buvo integruota 
gaisrinė, kurioje numatyti garažai trims gaisrinėms mašinoms, darbuotojų 
kabinetai, susijusios buitinės, pagalbinės, techninės patalpos. Visame 
komplekse elektros energiją padės taupyti natūralus apšvietimas, stoge 
ritmiškai išdėstytos švieslangių juostos.

VMG baldų gamyklos stogui įrengti būtinų medžiagų tiekimu rūpinosi 
UAB „Kečas“, kuri šiame projekte atliko per 250 skirtingų tiekimo operacijų. 
Sukauptos stogų įrengimo technologijų žinios, įdirbis logistikos srityje 
ir puikūs santykiai su gamintojais padėjo įmonei sėkmingai įveikti net 
kelis iššūkius, susijusius tiek su objekto sudėtingumu, tiek ir su sudėtinga 
padėtimi statybinių medžiagų rinkoje, ir laiku įvykdyti įsipareigojimus, 
pasiūlius patikimus stogo sprendimus.

Projekte dalyvavusi „Schneider Electric Lietuva“ galėjo pasiūlyti ne 
tik vidutinės bei žemos įtampos komutacinius įrenginius, bet ir pilnai 
įgyvendino energetinių išteklių monitoringo sprendimą „EcoStruxure 
Power“. Panaudodama šį sprendimą gamykla gali rinkti ir analizuoti 
savo energetinių resursų suvartojimą, o pagal gautą informaciją, priimti 
efektyvumą bei našumą didinančius sprendimus.

GALVOTA APIE DARBUOTOJŲ PATOGUMĄ

Gamyklos darbuotojams suprojektuota 160 vietų valgymo patalpa, 
sujungta su MDP pastato valgyklos sale, taip ją išplečiant. Erdvioje 
virtuvėje numatytas viso ciklo maisto gamybos blokas. Taip pat 
darbuotojams suprojektuotos drabužinės su maždaug 600 spintelių. 
Palikta ir galimybė jas praplėsti, pridedant dar maždaug 300 spintelių, 
jei ateityje kolektyvas plėstųsi. Administraciniame pastate darbo vietos 
išdėstytos kabinetiniu principu. Visos darbui skirtos administracinės 
patalpos ir darbininkams suprojektuotos erdvios poilsio patalpos 
apšviestos natūralia šviesa. Patalpų interjeras toks pat, kaip jau anksčiau 
pastatytos MDP gamyklos vidus, nes pastatai sujungti. 

Naujosios VMG korpusinių baldų gamyklos administracines patalpas 
įrengė UAB "Serpas", kurios specializacija – įvairios paskirties bei apimčių 
statybos ir remonto darbai.

Patalpose sumontuoti žinomo santechnikos gamintojo ir Skandinavijos 
rinkos lyderio „Oras“ išmanieji bekontakčiai, vandenį ir energiją 
taupantys praustuvų maišytuvai bei dušai. Jie ne tik modernūs, valdomi 
be prisilietimo, todėl saugūs ir higieniški, bet ir turi itin universalią 
potinkinę sistemą „Oras Bluebox“, išsiskiriančią šiuolaikiškais ir unikaliais 
montavimo sprendimais.

Darbuotojų poilsiui sklype numatytos aikštelės su stoginėmis ir suolais. 
Didelis dėmesys skirtas sklypui, mažosioms architektūros formoms, 
dviračių takams ir jų stoginėms, atsakingai parinktos poilsio aikštelių 
vietos.
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PASTATAI, KURIUOSE SAUGU KVĖPUOTI: 
PANDEMIJA PRIVERTĖ TOBULINTI VĖDINIMĄ
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Per pasaulį bangomis keliaujanti COVID-19 pandemija pastebimai paveikė biurų pastatų vėdinimo sistemas. Įprastai šių 
pastatų patalpų klimato projektavimo specialistai remiasi patalpų komforto indeksais, tačiau jie negali pateikti patenki-
namų rezultatų pandemijos kontekste. Taip pat svarbu  suvaldyti ir aerozolių plitimą bei teršalų dalelių kiekį patalpų ore.

Aneta Vaitkienė, Giedrė Linden
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Kone svarbiausias būdas sumažinti patalpų oro teršalų ar 
teršalų, įskaitant bet kokius ore esančius virusus, koncentra-
cijas yra padidinti ventiliaciją – į patalpas patenkančio lauko 
oro kiekį. Tinkamos lauko oro apimties tiekimo į patalpas už-
tikrinimas gali padėti sumažinti ore esančių teršalų, įskaitant 
viruso daleles, koncentraciją patalpose. Tinkama ventiliacija 
taip pat sumažina paviršiaus užteršimą, pašalindama dalį 
viruso dalelių, kol jos sklando ore ir leidžiasi ant paviršių. 
Nors to ir nepakanka norint garantuotai apsisaugoti nuo 
COVID-19, tačiau, kombinuojant su kitomis praktikomis, ak-
tyvesnis vėdinimas gali būti dalis patalpose esančių žmonių 
apsaugos plano.

Kai neįmanoma patenkinti didesnio vėdinimo reikalavimų, 
naudojama antroji iš pripažintų efektyviausiomis praktikų – 
sumažinti žmonių, esančių pastate ar tam tikrose patalpose, 
skaičių. 

Nepriklausomai nuo numatytos viruso plitimo mažinimo 
strategijos, jo dalelės patalpų ore dažnai pasiskirsto perne-
lyg nenuspėjamai. Be to, niekada nėra tikslių duomenų, kiek 
būtent patalpose esančių žmonių konkrečiu laiko momentu 
yra užsikrėtę ir platina virusą. Todėl bandymas nuspėti viru-
so užterštumo pasiskirstymą, pavyzdžiui, naudojant įprastus 
ištraukiamosios ventiliacijos projektavimo metodus (kuriems 
reikia žinoti šaltinio vietą ir užteršimo greitį), yra bergždžias, 
o skaičiavimuose dažniausiai remiamasi neatsižvelgiančia į 
tikrovę teorine prielaida, kad ore esančių dalelių pasiskirsty-
mas yra maždaug vienodas.

IŠKILO GALINGESNĖS VENTILIACIJOS POREIKIS

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro tyrėjai pateikė skai-
čiavimų duomenis, skirtus biurų pastatams su nekontroliuo-
jama natūralia ventiliacija. Tuo laikotarpiu, kai natūraliai vė-
dinamoje patalpoje yra atidarytas langas, užsikrėtimo rizika 
apskaičiuota kone dvigubai mažesnė, palyginti su intervalu, 
kai langas uždarytas. Tad šaltuoju metų laiku, kai, siekiant 
išsaugoti patalpų šilumą, langai kur kas rečiau atveriami vė-
dinant, infekcijos rizika biuruose su natūraliu vėdinimu yra 
maždaug dvigubai didesnė nei vasarą. Rekomenduojama 
šaltuoju metų laiku patalpas vėdinti intensyviai sukeliant 
skersvėjį ir paskatinant greitesnį oro cirkuliavimą bei padidi-
nant vėdinimo intensyvumą. Vienas tokių būdų – kryžminė 
ventiliacija, kai oras cirkuliuoja ne viename lygmenyje. Pa-
vyzdžiui, atidaryti langus priešingose namo pusėse ir laiky-
ti atviras kambarių duris, taip pat galima atidaryti langus 
skirtinguose namo aukštuose. Ventiliacija gali pagerėti net 
ir naudojant vieną langą, iš dalies atidarius jo viršutinę ir 
apatinę varčią.

Sandariuose pastatuose su priverstine oro apykaita šios pro-
blemos nebelieka – vėdinimas gali būti vienodai geras išti-
sus metus, kad ir kokia būtų išorinio oro temperatūra. Tačiau 
darosi svarbu nustatyti greitį, kuriuo turėtų būti į patalpas 
tiekiamas lauko oras. Standartiškai jis nustatomas žmonių 
veiklai naudojamose patalpose pamatavus CO2 lygį. Jei 
ventiliacija palaiko jį žemesnį nei 1000 ppm, ji gali būti lai-
koma tinkama. Tačiau toms patalpoms, kuriose yra dides-
nis darbuotojų aktyvumas, kur jie daugiau juda ar dažniau 
kalba, šitokiu būdu iškvėpdami į aplinką daugiau aerozolių, 
oro apykaitos greitis turėtų būti padidintas. 

Kai natūraliai vėdinamoje patalpoje yra 
atidarytas langas, užsikrėtimo rizika apskai-
čiuota kone dvigubai mažesnė, palyginti su 

intervalu, kai langas uždarytas
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PAPILDOMOS ORO VALYMO PRIEMONĖS

Papildomi filtrai ir oro valytuvai, tokie kaip UV valikliai arba 
fotokatalitinė oksidacija, pašalinantys virusu užterštas da-
leles iš recirkuliuojamo oro, gali būti montuojami tiesiai į 
esamą vėdinimo sistemą arba kaip atskiri patalpų įrenginiai, 
papildantys esamą ventiliaciją.

Europos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo asoci-
acijų federacija (REHVA) rekomenduoja nenaudoti cen-
tralizuotos recirkuliacijos, nes standartiniai oro filtrai šiose 
sistemose nėra veiksmingi filtruojant virusines medžiagas, 
kurių matmenys jiems yra per maži. Palyginti, SARS-CoV2 
viruso dydis siekia 0,060–0,140 μm, tad toli gražu ne kie-
kvienas oro valymo filtras yra pakankamai tankus, kad šias 
daleles sulaikytų. Įdiegus didelio efektyvumo kietųjų dale-
lių oro (HEPA) filtrus, būtų galima pašalinti kai kurias virusų 
užkrėstas daleles. Deja, esamose sistemose juos ne visada 
būna paprasta sumontuoti, tad prireikia atlikti papildomus 
vėdinimo sistemos pakeitimus, siekiant, kad būtų užtikrintas 
didesnis slėgio kritimas, o oro srautas nepakistų. 

FILTRAI – NUO PAČIŲ MAŽIAUSIŲ DALELIŲ

Jau antrus metus savo gniaužtuose visą pasaulį laiko ko-
ronavirusas. Todėl vis dažniau kalbama apie papildomų 
apsaugos priemonių diegimo būtinybę. Viena jų – virusų 
gaudyklės, montuojamos šildymo, vėdinimo ir oro kondi-
cionavimo (ŠVOK) sistemose. Virusologai tvirtina, kad jos 
gali sustabdyti koronaviruso plitimą.

Dar pernai Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo paskel-
bė, kad šio miesto prekybos centrai negalės atsidaryti, kol 
neįsidiegs aukštos kokybės dalelių oro filtrų, galinčių sugauti 
COVID-19 ligą sukeliančius virusus. A. Cuomo kalbėjo apie 
HEPA filtrus, kurie turi aukščiausią MERV įvertinimą – nuo 17 
iki 20. Iššifravus MERV reiškia „mažiausio efektyvumo atskai-
tos vertė“, kitaip – tai yra vienetas, kuriuo vertinamas filtrų 
gebėjimas sulaikyti mažas daleles. MERV vertinimo skalė yra 
nuo 1 iki 20 – kuo skaičius didesnis, tuo filtras veiksminges-
nis.

Aukščiausios kokybės HEPA filtrai jau naudojami ligoninėse, 
siekiant sterilumo operacinėse ir kontroliuojant infekcines li-
gas. Jie gali pašalinti 99,97 % dulkių, žiedadulkių, pelėsių, 
bakterijų ir kitų oru keliaujančių dalelių, kurių dydis yra nuo 
0,3 mikrono. Palyginkime: manoma, kad COVID-19 sukelian-
tys virusai yra nuo 0,06 iki 1,3 mikrono.

Tiesa, įdiegti jau esamose ŠVOK sistemose HEPA ar bet kokį 
kitą filtrą, kokybiškesnį nei rekomenduojamas sistemos ga-
mintojo, gali būti rizikinga. Tai gali sumažinti sistemos veiks-
mingumą, nes mažesnės poros HEPA filtruose apsunkina oro 
išstūmimą. Naudojant tankius filtrus, gresia sumažinti veiks-
mingumą ir perkrauti ventiliatorių, taip suprastinant oro ko-
kybę viduje. Tai būtų priešingas rezultatas nei norima.

„HEPA filtravimas ne visada bus įmanomas ar praktiškas, 
– CNN paaiškino Harvardo universiteto aplinkos sveikatos 
tyrėjas Josephas Gardneras Allenas. – Egzistuoja kiti filtrai, 
galintys atlikti šią užduotį. Dabar ŠVOK rekomenduojamas 
filtras yra MERV 13.“
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SVARBU NEPAKENKTI

Tokių oro valymo įrenginių, kaip UV oro valytuvai, taikymo galimy-
bė taip pat ribojama per prietaisą praleidžiamo oro kiekiu. Įrodyta, 
kad UV šviesa laboratorinėmis sąlygomis yra veiksminga dezak-
tyvuojant įvairius virusus, įskaitant ir koronavirusus. Tačiau yra ir 
neigiamas aspektas: naudojant UV lempas, gali susidaryti ozonas 
ir kiti kenksmingi šalutiniai produktai, tad galimas neigiamas po-
veikis patalpose esančių žmonių sveikatai, prieš įrengiant tokius 
valytuvus, turėtų būti visapusiškai įvertintas.

Laboratoriniai ir modeliavimo tyrimai taip pat atskleidė, kad blo-
giau vėdinamose patalpose gali būti efektyvu naudoti patalpos 
viršuje esančio oro apdorojimą UV spinduliais, skleidžiamais loka-
liai sumontuotų įrenginių. Šis metodas parankus tuo, kad nepri-
klauso nuo oro įrenginiu praeinančio oro srauto, o prietaisai gali 
būti sumontuoti už palyginti nedidelę kainą.

Kiekviena iš čia aptartų inžinerinės patalpų oro kokybės kontrolės 
priemonių turi savo privalumų ir trūkumų, ir nė viena jų nėra pajėgi 
visiškai panaikinti užkrato perdavimo rizikos. UV spinduliuotė turi 
nemažo potencialo kaip metodas, žymiai sumažinantis užkrato 
perdavimo riziką, ypač prastai vėdinamose patalpose. Tačiau re-
alaus gyvenimo scenarijuose jo veiksmingumas prieš SARS-CoV-2 
dar turi būti įrodytas. 

Oro jonizacija – nauja technologija, tačiau yra neišspręstų rūpesčių 
dėl jos poveikio patalpų oro kokybei, visų pirma dėl ozono susi-
darymo, ir mažai įrodymų, kad ji veiksminga prieš virusus. Kad į 
esamą pastato vėdinimo sistemą būtų sumontuoti oro filtrai, kurių 
veiksmingumo pakanka viruso dalelėms sustabdyti, greičiausiai 
reikės papildomų ventiliacijos sistemos pakeitimų. Be to, būtina 
bent atsižvelgti į slėgio kritimo pokyčius visoje sistemoje. Galima 
naudoti nepriklausomus filtrų blokus, tačiau, norint padidinti jų 
poveikį didesnėse erdvėse, naudinga suprasti oro srauto mode-
lius erdvėje. Tačiau būtent filtrų technologija mokslininkų laikoma 
turinčia didžiausią potencialą. Ji efektyviai sumažina užsikrėtimo 
riziką ir nepadaro jokio neigiamo poveikio patalpose esantiems 
žmonėms, ypač tuo atveju, jei yra profesionaliai sumontuota ir tin-
kamai prižiūrima. 
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SAUGIAUSIA VĖDINIMO SISTEMA

Standartiškai daugelio biurų pastatų vėdinimo sistemos 
subalansuotos mechaniškai, jų pagrindinis tikslas – kontro-
liuojamai tiekti šaltą ar šiltą orą, užtikrinant tinkamą patalpų 
oro kokybę. Tačiau kartu jos gali pagelbėti ir užkertant kelia 
teršalų plitimui bei viruso perdavimui. 

Pasaulyje naudojamos skirtingos vėdinimo sistemos. Jos 
gali būti klasifikuojamos kaip turinčios pastovų oro tūrį 
(angl. Constant Air Volume, CAV), kintantį oro tūrį (angl. 
Variable Air Volume, VAV) arba kontroliuojančios energijos 
poreikį (angl. Demand controlled ventilation, DCV). Pasta-
roji pagrįsta paskirstymu vėdinimo zonomis, kurių kiekviena 
yra valdoma, atsižvelgiant į jutiklių rodmenis. Tarkime, tem-
peratūros jutiklių ar CO2 jutiklių. Tai leidžia kontroliuoti vėdi-
nimo įrenginių našumą, paisant vartotojų poreikių ir atkrei-
piant dėmesį į pastato naudojimą arba vidaus mikroklimato 
sąlygas patalpose. Moderniuosiuose biurų pastatuose daž-
niausiai naudojami VAV arba DCV oro tiekimo sprendimai, 
o oro srautai paskirstomi keliais standartiniais modeliais, 
kurių pavyzdys galėtų būti Šiaurės šalių biurų vėdinimo 
sistemos. Kopenhagos (Danija) Olborgo universitete buvo 
atlikti populiariausių Švedijos, Danijos ir Norvegijos vėdi-
nimo sistemų efektyvumo koronaviruso plėtros stabdymo 
kontekste tyrimai ir pateiktos mokslininkų rekomendacijos 
dėl kiekvienos iš tokių sistemų galimybių, kurios gali būti 
aktualios ir kitų šalių vėdinimo specialistams.

Švedijos biurų ventiliacijos sistemose lauko oras dažnai 
tiekiamas į kabinetus, o šalinamas iš koridorių, į kuriuos jis 
patenka per ventiliacines angas su įtaisytais jose vožtuvais. 
Šis oro apykaitos būdas gali turėti įtakos oro teršalų, o kartu 

Pandemija suteikia progą tų modernių pastatų, kuriuose ir iki pandemijos buvo užtikrinama gera, visus sveikatos apsau-
gos reikalavimus atitinkanti patalpų oro kokybė, ventiliacijos sistemas pagerinti mažesnėmis investicijomis. Šie patobuli-
nimai, tegu ir visiškai nepašalina viruso poveikio rizikos, gali ją gerokai sumažinti ir pristabdyti ligos plitimą. 

su jais ir viruso dalelių, plitimui iš kabinetų į koridorius, bet 
ne į gretimus kabinetus. Siekiant išvengti tokios taršos, pa-
našaus tipo vėdinimo sistemas mokslininkai rekomenduoja 
pertvarkyti taip, kad oras būtų tiekiamas ir šalinamas atskirai 
kiekvienai patalpai. 

Įprasta subalansuota Danijos biurų pastatų sistema naudo-
ja oro tiekimo ir šalinimo įrenginius kiekvienoje patalpoje. 
Bendri į pastatą patenkantys oro kiekiai paprastai būna tar-
pusavyje lygūs iš jo pašalinamiems, išskyrus tuos atvejus, 
kai patalpose naudojama VAV vėdinimo sistema. Tačiau 
tarpusavyje nelygūs būna į kiekvieną patalpą tiekiamo ir 
iš jos šalinamo oro tūriai, nes oras juda vidutiniu greičiu, o 
patalpų tūriai nėra vienodi. Tad į mažesnę patalpą dažnai 
būna tiekiamas šiek tiek didesnis oro srautas, kas sukuria 
joje didesnį slėgį, palyginti su gretima patalpa. Tokiu atveju 
perteklinis oro srautas per sienų nesandarumus pasiskirsto 
po gretimas patalpas, su savimi pernešdamas ir ore paskli-
dusias viruso daleles. Esant tokioms sistemoms, mokslinin-
kai rekomenduoja kiekvienai patalpai išlyginti ištraukiamo 
oro srautą tiekiamo oro srauto atžvilgiu, kad jų oro slėgis 
tarpusavyje nesiskirtų.

Norvegijos biuruose daugiausiai paplitusi subalansuota pa-
talpų vėdinimo sistema. Tiekimo ir šalinimo sekcijos veikia 
priklausomai viena nuo kitos, tad tiekiamo ir šalinamo oro 
kiekiai būna vienodi. Tokiose patalpose nesusidaro nei per-
nelyg didelis, nei pernelyg mažas spaudimas, o ir teršalai 
iš patalpų nepersikelia į gretimas, net jei patalpų vėdinimo 
poreikis būna skirtingas.
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Nepaisant kritikos dėl poveikio aplinkai, tendencija nusausinti ir panaudoti pakrantes miesto infrastruktūrai plėtoti 
vis dar vyrauja pasaulyje. Ypač dažnai – tarp sparčiai besivystančiųjų Azijos šalių, pradedant Malaizija ir baigiant 
Jungtiniais Arabų Emyratais.

ŽEME VIRTĘS VANDUO

Aneta Vaitkienė
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PAKRANČIŲ TERITORIJŲ NUSAUSINIMO METODAI IR EKOLOGIJA

Tose vietovėse, kur jūros pakrantė sekli ar yra daug užtvindomų pelkių, o tvirtos žemės 
poreikis labai didelis, praktikuojama vandenyje palei kranto liniją supilti pylimus. Tarp 
pylimo ir natūralios pakrantės susidariusi akvatorija nusausinama ir užpilama gruntu. 
Paprasčiausias būdas tai padaryti – užpilti jį dideliu kiekiu sunkios uolienos, o ant 
viršaus – moliu ir žemėmis tol, kol bus pasiektas norimas 

aukštis. Jei netoliese yra daug nuosėdų plukdanti upė, 
nukreipus jos srovę tarp pylimo ir kranto linijos, suneštos 
nuosėdos leidžia lengviau užpildyti iškovotą iš vandens 
teritoriją. Atgaunant plotus žemės ūkio paskirčiai, dažnai 
naudojamas gruntas iš nusausinamų aukštapelkių. Kitas 
būdas – panaudoti natūraliai susidariusias nuosėdas, 
nusiurbtas periodinių valymų metu nuo kanalų ir uostų 
akvatorijos dugno.

Deja, pastebėta, kad nusausinimas gali neigiamai paveikti 
aplinkinio vandens kokybę: pilamas gruntas ilgam 
sudrumsčia vandenį, jis tampa rūgštesnis, tai sutrikdo 
deguonies ir anglies dioksido balansą vandenyje. Vandens 
organizmams tampa sunkiau išgyventi, o kai kurie prie 
pakitusių sąlygų nebegali prisitaikyti ir žūva. Žemės 
atgavimo darbams naudojamos mašinos taip pat išskiria 
daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išlaisvina anglies 
junginius, iki tol buvusius užrakintais augalijoje, dirvožemyje 
ir dugno nuosėdose. 
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Portier Cove kvartalas, Monakas!
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ORO UOSTAS SALOJE ANT KOLONŲ

„Per mažai žemės, per daug žmonių“ – tokia paplitusia 
fraze Honkongo gyventojai apibūdina savo septynmilijoninį 
miestą. Tad, pasitaikius galimybei, Honkongas rinkosi 
šimtmečiais amžių skaičiuojantį plėtros metodą, 
sausindamas jūros dugną. 

Nepaisant Honkonge šiuo metu vykstančių neramumų, vis 
dar tęsiamas Honkongo oro uosto, pastatyto dirbtinėje Chek 
Lap Kok saloje, trečiojo kilimo ir tūpimo tako statybų etapas. 
Šiaurinės salos dalies pakrantė buvo pakelta naudojant 
giluminį cemento užmaišymą (angl. Deep Cement Mixing, 
DCM). Toks metodas palankus siekiant stabilizuoti minkštas 
jūros dugne esančias nuosėdas ir apriboti galimai jūros 
dugno nusausinimo proceso daromą aplinkai žalą. Dirbant 
DCM metodu, jūros dugne išgręžiamos nedidelio skersmens 
skylės. Pasiekus projektinį gylį, į jas įpurškiama rišamoji 
medžiaga (dažniausiai cementas), kuri užpildo skylės ertmę 
ir susimaišo su joje besirenkančiu dumblu. Kietėdamas 
cementas suformuoja jūros dugne įtvirtintą koloną. Didelės 
tokio kolonų grupės žymiai padidina keliamąją jūros 
dugno galią ir sudaro galimybes sukurti tvirtą pagrindą 
dideles apkrovas atlaikančiam lėktuvų tūpimo takui. Kad 
grąžtais keliamas purvas nepasklistų jūroje, dirvožemio 
konsolidacijos ekspertai „Samsung C&T“ inžinieriai, prieš 
gręždami jūros dugną, papildomai jį apsaugojo filtruojančiu 
sluoksniu: išklojo geotekstile ir užbėrė 2 m švaraus smėlio. 
Vėliau tarpai tarp kolonų buvo užpildyti atvežtiniu gruntu. 
Planuojama, kad naujai iš jūros atgautame maždaug 650 
ha sausumos plote statomas kilimo ir tūpimo takas bus 
atidarytas iki 2024 m. pabaigos. 

IŠ VANDENS PAKILĘS TERMINALAS

Sėkmingai iš jūros atkovoto ploto pavyzdžiu galėtų būti 
visiškai dirbtinis Taipėjaus (Taivanas) uosto tarpžemyninių 
konteinerinių laivų Gaosiongo terminalas – vienas didžiausių 

šalyje tokio pobūdžio projektų. Nauji plotai supaprastina 
ir palengvina konteinerių terminalo operacijas, leidžia 
įrengti naujas giliavandenes krantines, galinčias priimti 
didžiausius konteinerių laivus, bei atveria naujas erdves 
susijusios pramonės investicijoms ir jų veiklai Taivane. 
Viena reikšmingų šio terminalo savybių – novatoriškas 
aplinkosaugos valdymas pažangiausiomis technologijomis. 
Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai uosto taršos šaltiniai yra 
konteinerinių laivų emisijos ir upės atplukdomi nešvarumai, 
Gaosiongo terminale buvo įrengtos laivų išmetamų teršalų 
kontrolės priemonės bei lietaus vandens nuotėkų valymo 
įrenginiai.

Kadangi sunkioji pramonė šiame rajone įkurta netoli miesto 
centro, o plėstis reikėjo skubiai, Gaosiongo terminalo 
projektas ne tik suteikė Taivanui naujos žemės, bet antrajame 
statybų etape dar ir perėmė iš miesto didelės ekologinės 
rizikos pramonės objektus. Tarkim, pasinaudojus proga, iš 
senojo uosto į naująjį terminalą buvo perkelta 300 naftos 
pramonės talpyklų, įrengtų pernelyg arti gyvenamųjų rajonų 
ir kėlusių jiems pavojų. Ankstesnioji šių talpyklų saugojimo 
vieta buvo išvalyta ir suprojektuota įrengti viešąsias erdves.

Virš vandens iškilusių uosto žemės plotų pagrindui užpilti 
buvo panaudotos viešųjų statybų atliekos iš Didžiojo 
Taipėjaus rajono, o ant jų – jūros dugno gruntas, išsiurbtas 
iš čia pat gilinamos uosto akvatorijos. Padidinę šaliai 
priklausančios žemės plotą, statytojai taip pat kuriam 
laikui išsprendė ir antrinio statybinių atliekų panaudojimo 
klausimą. Terminalo logistikos ir sandėliavimo zonose 
suprojektuotas apie 43 ha žaliasis plotas, skirtas uždengti 
uosto teritoriją nuo vyraujančių vėjų. Čia ruošiamasi 
pasodinti apie 64 tūkst. medžių, kurie, projektuotojų 
skaičiavimais, per metus sugers apie 34 tūkst. tonų anglies 
dvideginio.
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EKOLOGIŠKAS RAJONAS MONAKE

Į jūrą plečiasi ne vien Azija. Kaip viena geidžiamiausių vietų 
gyventi pasaulyje Monakas neabejotinai taip pat privalės 
susigrąžinti šiek tiek žemės iš jūros, kad, tenkindamas 
ateities reikalavimus, įgyvendintų ambicingus infrastruktūros 
projektus. Tvarumas visuomet buvo Monako projektų 
prioritetas, tad Portier Cove kvartalo projektas netapo 
išimtimi.

Viena pagrindinių žemės atsiėmimo iš jūros projektų 
problemų yra galimai padaroma žala jūrai, įskaitant jos 
dugno ir vandens gyvūniją. Tad, siekdami ją kuo labiau 
sumažinti, stengdamiesi išsaugoti jūros florą ir fauną bei 
aplinkinio vandens kokybę, Portier Cove kūrėjai laikėsi 
nepaprastai griežtų aplinkosaugos reikalavimų. Jūros 
biologai kruopščiai perkėlė jūrų florą ir fauną, kuriai 

galėjo pakenkti įlankos atkovojimo projektas, į specialiai 
pastatytus dirbtinius rifus. Pačiame Portier Cove kvartale 
buvo įdiegta kuo daugiau tvarių sprendimų – fotovoltinės 
saulės baterijos, lietaus vandens regeneravimo sistemos, 
šilumos siurbliai ir elektrinių dviračių įkrovimo stotelės. Be to, 
daugybė žalių atvirų erdvių, apželdintų augalais, kuriems 
būdinga vešli lapija, dar labiau užtikrins, kad šis projektas 
kuo mažiau atitoltų nuo gamtos.

Net mikrorajono pakrantės forma sukurta taip, kad primintų 
švelniai išlenktą jūros krantą, o jūros srovės ją skalautų 
užtikrindamos ir tolesnį jūros gyvūnijos klestėjimą. 2 mlrd. 
eurų vertės projektas taps pirmuoju Monako ekologiniu 
kvartalu, specialiai sukurtu atsižvelgiant į ambicingus 
kunigaikštystės tvarumo tikslus.

Žinoma, yra tam tikrų vilčių teikiančių atvejų, kai dizaineriai, sėkmingai išvystę plėtros sprendimus, užuot darę 
didžiulį neigiamą poveikį, padarė mažesnį. Tad kiekvieną kartą, kai klestinti ekonomika ir sparčiai besiplečianti 
vidurinioji klasė reikalauja naujų plotų gyvenimui, darbui ir žaidimams, projektuotojams lieka tik užduoti sau 
klausimą: ar turėtume tiesiog sustoti, ar verčiau dalyvauti ir bandyti atlikti laipsniškus ekologinius patobulinimus?
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