
. 

„Nelaukite nepaprastų 
galimybių. Pasinaudokite 
įprastomis progomis ir 
paverskite jas puikiomis. 
Silpni laukia galimybių, 
stiprūs jas susikuria.“

- Orison Swett Marden
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Namai yra daugiau nei namo 
sienos ir stogas. Kiekvienas 
ieškome namų kaip saugios 
tvirtovės ir jaukios užuovė-

jos, kuri traukia sugrįžti iš bet kurios 
pasaulio vietos. Kuriant patrauklius ir 
kokybiškus ateities namus, svarbus 
inovatyvus architektūros srities profe-
sionalų požiūris. Tvari, estetiška, darni 
architektūra ir interjeras, atitinkantis 
naujausias tendencijas, tampa iššūkiu 
ne tik užsakovui, bet ir jo projekto kūrėjui.
 
STRUCTUM tradiciškai pakvietė 
architektus, interjero dizainerius ir 
studentus kartu atrasti šiuolaikinių 
namų projektavimo galimybes konkurse 
„Namas X. Projektas – inovacija“. 
Per keturis konkurso etapus savo darbus 
komisijai pateikė 23 jauni, talentingi 
kūrėjai, pasiūlę tiek išskirtinių, kūrybiškų 
ir futuristinių idėjų, tiek itin praktiškų 
ir įgyvendinamų sprendimų. Komisija 
išrinko ir įvertino nugalėtojus, 
kurių darbus pristatome 
šiame žurnalo numeryje.

Kaip sako architektai, šiuolaikiniai 
namai skirti ilsėtis, o ne dirbti, tad 
gražiausios erdvės juose ir aplink 
juos turi būti sukurtos poilsiui. Gamta 
apdovanojo žmogų gebėjimu kurti. 
Mūsų kūrybiškumas – nesustabdomo 
pažangos proceso dalis. Žmonės 
kuria savo namus neįtikėtinose 
pasaulio vietose, dykumose ir 
miškuose, ant kalnų šlaitų ir po 
žeme. Rytojus laukia, ką naujo ir 
nuostabaus pasiūlys kūrybingi 
protai. 
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Esame įeigos sprendimų specialistai, todėl galime 
padėti pasirenkant tinkamiausią rakinimo bei įeigos 
sprendimą kiekvienu individualiu atveju. Platus 
gaminių asortimentas patenkins net  išrankiausių 
klientų poreikius. Mes galime pasiūlyti ne tik 
mechanines spynas, durų pritraukiklius, įvairių tipų 
durų rankenas, bet ir įeigos kontrolės sprendimus, 
išmaniąsias spynas, stebėjimo kameras, durų 
automatiką, besisukančias įėjimo duris, greitaeigius 
vartus, priešgaisrines medines ir plienines duris, 
priešgaisrinius vartus, priešgaisrines užuolaidas, 
neperšaunamas duris ir pertvaras, švarių patalpų 
greituminius vartus, segmentinius vartus, pakrovimo 
platformas su išlyginamaisiais tilteliais.

„ASSA ABLOY“ pasaulinė įeigos kontrolės 
sprendimų lyderė buvo įkurta 1994 metais, 
susijungus Švedijoje veikiančiai „ASSA“ ir 
Suomijoje veikiančiai „ABLOY“ įmonėms. Nuo 
to laiko „ASSA ABLOY“ iš regioninės bendrovės 
tapo tarptautine grupe ir sujungė 190 įmonių 
visame pasaulyje.

„ASSA ABLOY“ ekspozicija – Structum Showroom, Raitininkų g. 4, Vilnius. 

Ekspozicija vyks nuo rugpjūčio 22d. iki rugsėjo 19d. 

Registruotis galima el.paštu: showroom@structum.lt arba telefonu +37062636493

www.assaabloy.com/lt
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NUTVIEKSTAS 
PEIZAŽAS 
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Nuotr.: Claus Brechenmacher & Reiner Baumann
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Mikono sala Graikijoje, Egėjo jūroje, turistus 
vilioja turtinga istorija, legendomis apipintais 
kampeliais ir nuostabiais, beveik visą salos 
pakrantę juosiančiais auksiniais paplūdimiais, 

skalaujamais žydrų šiltos jūros bangų, bei nepaprastu 
gamtos grožiu. Pasaulio garsenybės čia leidžia laiką 
prabangiose jachtose ir kurortų viešbučiuose arba 
pramogauja kruiziniuose laivuose. 

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Kikladų salyno Mikono saloje sukasi 16 vėjo 
malūnų, todėl ji vadinama vėjų sala. Bet gyve-
nimo ritmas čia lėtas ir ramus. Vasara, saulė ir 
jūra skatina atsipalaiduoti ir mėgautis poilsiu, 
bendravimu ir pramogomis, džiaugtis nuostabia 
gamta ir buvimu lauke visą dieną. 

Beveik susiliejusi su saulės nutviekstu peizažu 
ir visiškai paslėpta nuo akių, nuo pačios Ale-
omandros kalvos keteros tiesiai į jūrą žvelgia 
„Villa Mandra“. Architektų „K-Studio“ sukurtas 
savaitgalio namas, kuriame yra šeši miegamieji, 
pastatytas jaunai, dinamiškai porai, trokštančiai 
poilsiauti nuostabioje gamtoje, džiaugtis buvi-
mu su šeima ir draugais. Šis namas apdovanoja 
jo gyventojus puikiu, įspūdingu kraštovaizdžiu, 
pats tapęs jo dalimi, susiliejantis su juo savo 
jaukiu, akmeninėmis sienomis apsuptu sodu.
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Mikono saloje vasaros – sausos ir saulėtos, 
temperatūra kartais pakyla net iki 40 °C, tačiau 
paprastai dėl vėsaus sezoninio vėjo vyrauja 
apie 28 °C temperatūra. Žiemos čia švelnios ir 
drėgnos, apie 15 °C, taip pat saulėtos – saulė 
Mikono saloje plieskia net 300 dienų per metus.
Tad norėdami sukurti namą, kuris leistų jo gy-
ventojams ir svečiams mėgautis buvimu lauke 
visą dieną, architektai turėjo įvertinti vietos 
klimatą ir rasti būdą, kaip sukurti šešėlį nuo 
kaitrios saulės bei užuovėją nuo vėjų stichijos. 
Uždengtas plačia, lengva kaštoninės spalvos 
pavėsine, vidinis kiemas tarp trijų namo tūrių 
tapo pagrindine bendra gyvenamąja erdve.

Namo formą lėmė emociniai tikslai, o ne funk-
ciniai poreikiai. Kiekviena šių namų erdvė ir jų 
kertelė įkvepia pailsėti, skatina lėtą ir mąslų 
gyvenimo ritmą, kviečia ramiai įsikurti pavėsyje 
ir nukreipti žvilgsnį į nuostabius tolius. Namas 
pastatytas remiantis šia filosofija„Villa Mandra“ 
skirta priimti daug svečių, todėl jo plotas didelis 
– net 600 kv. metrų. Tačiau architektai nenorėjo, 
kad pastatas dideliais tūriais dominuotų kraš-
tovaizdyje. Įkvėpimas atėjo iš tradicinės kuklios 
salos architektūros. 
Namą sudaro du kubo formos tūriai, nubalinti 
tradiciniu būdu, o trečiasis projekto statinys 
– akmenų siena, supanti didelę kiemo gyvena-
mąją erdvę. Kadangi namas stovi prie pat kelio, 
akmenų mūras užstoja jį nuo pašalinių akių ir 
kelio triukšmo. Rankomis sumūrytos akmeninės 
sienos, supančios namą ir sodą, yra labai tvir-
tos ir patikimos. 
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Lauko erdvėje plastiškai susilieja svetainė ir 
virtuvės zona, prieš jas telkšo atviras žydruma 
viliojantis namo baseinas, o už jo žemyn tera-
somis leidžiasi didelis žaliuojantis sodas, ana-
pus kurio nuo kalvos gerai matoma jūra. 

Namo pavėsinė sukurta taip, kad padidintų 
struktūrinį jo vientisumą. Storos medinės sijos 
sukryžiuotos guli ant abiejų baltų statinių ir ant 
akmenų sienų, sudarydamos grotuotą stogo 
konstrukciją, kuri teikia pavėsį visam po ja 
esančiam erdviam vidiniam kiemui.
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Į baseiną žvelgia miegamųjų kambarių langai, 
pro kuriuos galima netrukdomai mėgautis 
vaizdu į sodą ir jūrą. Viename namo tūryje yra 
šeimininkų kambariai, kitas skirtas svečių mie-
gamiesiems. Toks erdvių atskyrimas leidžia dar 
labiau sumažinti namo gyventojų tarpusavio 
kontaktus ir teikia privatumo, padalijant erdvę į 
privačią ir skirtą bendriems susibūrimams.
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 Paprasti balti statinių tūriai, tiesios akmeninės 
sienos ir šviesios pavėsinės plokštuma dera 
Kikladų kraštovaizdyje, o gerai apgalvotas jų iš-
dėstymas, pagrindinį dėmesį sutelkiant į vidaus 
kiemo gyvenamąją erdvę, daro namą patogų 
gyventi kasdien. 

Tradicinės namo architektūros charakterį pa-
brėžia panaudotos vietinės statybinės medžia-
gos, tokios kaip gesintos kalkės, vietoje kasami 
akmenys ir vietinė mediena. Šios medžiagos 
buvo pritaikytos konstrukcijoms pastatyti, 
naudojant šiuolaikines technologijas, siekiant 
sukurti architektūrą, jungiančią paveldą ir vie-
tovės tradicijas su šiuolaikiniu gyvenimu. 

Parengta pagal užsienio spaudą

„Villa Mandra“ praturtinta natūraliomis medžia-
gomis ir įkvėpta vasaros.
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8 1

Dizainą prisiminsite
visada, o pojūčio
niekada nepamiršite

Nuostabių formų ir
„PowderRain” dušo 
srovės kombinacija. 

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

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

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

9 iš 10
vartotojų

tvirtina, kad
tai geriausias

potyris duše!*
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ASMENYBĖS

ČILĖS ARCHITEKTAS 
ALEJANDRO ARAVENA:   
„ARCHITEKTŪRA YRA TIK 

FONAS“ 

Garsūs architektūros leidiniai tvirtina, kad Čilės architektas Alejandro Aravena yra bene socialiai 
atsakingiausias architektas. Jis išgarsėjo kurdamas ne prabangius apartamentus ar stiklinius dangoraižius, 
o socialinio būsto projektus, skirtus spręsti nepasiturinčiųjų būsto problemas ir mažinti ekonominę nelygybę 
miesto vietovėse. Šiam architektui yra svetimas įprastas estetiškai pagrįstas požiūris, nes jo tikslai yra 

kitokie.
2016 metais A. Aravena tapo 41-uoju Pritzkerio architektūros premijos laureatu. Jis – pirmasis šios premijos laureatas 
iš Čilės ir 4-asis – iš Lotynų Amerikos. 
A. Aravena yra įmonės „Elemental“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius, jis yra įkūręs savo architektūros biurą Santjage. 
Žinomiausi jo darbai yra socialinio būsto plėtros projektai, vadinamojo „laipsniškai augančio“ būsto koncepcijos. Tai iš 
dalies subsidijuojamas būstas, skirtas mažas pajamas gaunančioms šeimoms, kurioms suteikiami nebaigtos statybos 
namai, kad jie galėtų patys juos įsirengti pagal galimybes, neviršydami savo biudžeto.
A. Aravena leidžia statytojams iš savo įmonės svetainės nemokamai atsisiųsti keturis projektus – „Villa Verde“, „Quinta 
Monroy“ , „Lo Barnechea“ ir „Monterėjus“. Jis atsisakęs teisių į šiuos savo socialinio būsto projektus. Visi dokumentai 
įkelti į svetainę naudoti viešai. Brėžinių rinkiniai ir projektų aprašymas suteikia visus dokumentus, reikalingus pigių 
namų statybai. Projektuotojai ir rangovai skatinami prisijungti prie šios iniciatyvos, o vyriausybės – finansuoti masinę 
urbanizaciją.
A. Aravena pradėjo judėjimą, kuriame architektai dirba kartu, kad padėtų spręsti žmonių socialines problemas dėl 
būsto trūkumo ir įperkamumo, ypač didėjant migracijai. Atvirojo kodo architektūros koncepcija ir A. Aravenos gestas 
parodė, kaip architektūrą kiekvienam galima padaryti prieinamesnę. 

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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KARJERA 
Architektas Alejandro Gastónas Aravena Mori 
(1967) gimė Sanjage ir čia baigė Čilės popiežiš-
kąjį katalikų universitetą, kur įgijo architektūros 
laipsnį, o vėliau dvejus metus tęsė studijas 
Venecijoje, kur studijavo teoriją, meno istoriją 
ir graviūrą Venecijos menų akademijoje, vienoje 
seniausių Italijos architektūros mokyklų. 
2000–2005 metais A. Aravena dirbo profeso-
riumi Harvardo aukštojoje dizaino mokykloje, 
vėliau buvo pakviestas dėstyti į Čilės katalikų 
universitetą, dėstė įvairiose aukštosiose dizai-
no mokyklose.
Santjage jis 1994 metais įsteigė savo įmonę 
„Alejandro Aravena Architects“. Galbūt dar 
svarbesnė yra kita jo įmonė. Harvarde A. Ara-
vena susipažino su Andresu Iacobelli, su kuriuo 
2001 metais Santjage įkūrė „do tank“ (priešingai 
nei „think tank“) įmonę „Elemental“, siekdami 
plėtoti architektūrinius projektus, kurie turėtų 
ilgalaikį socialinį poveikį, ir daugiausia dėmesio 
skirti visuomenei svarbiems projektams, įskai-
tant viešąją erdvę, infrastruktūrą ir transportą. 
Nuo 2006 metų A. Aravena tapo šios įmonės 
vykdomuoju direktoriumi. 
2009–2015 metais A. Aravena buvo Pritzkerio 
premijos žiuri narys ir Karališkojo britų architek-
tų instituto narys, taip pat jis yra Davido Rok-
felerio Lotynų Amerikos studijų centro regioni-
nės patariamosios tarybos narys; Šveicarijos 
„Holcim“ fondo valdybos narys; Čilės viešosios 
politikos draugijos narys. Jis vadovavo Helsinkio 
dizaino laboratorijai SITRA (Suomijos vyriausy-
bės inovacijų fondui), kuri sukūrė nacionalinę 

ALEJANDRO ARAVENA:

*citatos – design-museum.de, salonemilano.it, archdaily.com  
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Venecijos architektūros bienalės prizą pers-
pektyviausiam jaunajam architektui, Ericho 
Schellingo architektūros medalį, Pasaulinį 
apdovanojimą už tvarią architektūrą ir „Holcim“ 
apdovanojimų sidabrą už tvarią statybą (Lotynų 
Amerikos regionas).
Tačiau šis architektas visada ištikimas savo 
pasirinktai temai. Kurdamas 15-ąją Venecijos 
architektūros bienalę 2016 metais, kurioje buvo 
paskirtas tarptautinės architektūros parodos 
kuratoriumi, A. Aravena pirmiausia akcentavo 
socialinį būstą, kaimo ir miesto santykius, tech-
nologijų ir natūralių medžiagų pusiausvyrą bei 
dėmesį rankų darbui ir amatams.

anglies neutralumo strategiją, taip pat aktyviai 
dalyvauja kaip organizatorius ir dalyvis įvairiose 
konferencijose visame pasaulyje.
A. Aravena yra daugelio knygų ir monografijų 
autorius. Be kitų knygų, išleisti „Laipsniškai 
augančio būsto ir dalyvaujamojo projektavimo 
vadovas“ ir „Elemental“ monografija.
Architekto darbų parodos vyko Harvardo aukš-
tojoje dizaino mokykloje, San Paulo bienalėje, 
Milano trienalėje, Venecijos architektūros 
bienalėje, taip pat MoMA, Niujorke, ir Luizianos 
meno muziejuje. 
A. Aravena apdovanotas daugybe tarptautinių 
prizų, įskaitant 2008 metų „Sidabrinį liūtą“, – 

„Mes nelaikome savęs menininkais. 
Architektai mėgsta kurti unikalius 

projektus. Bet jei kažkas yra unikalu, 
tai negali pasikartoti. Projektus 

skiriant naudoti daugeliui žmonių 
daugelyje vietų, šiuo požiūriu 
jų vertė yra artima nuliui. Bet 

pagrindinis jų tikslas – pagerinti 
žmonių gyvenimą, įvertinant tiek 

socialinius poreikius, tiek žmogaus 
norus, tiek politines, ekonomines 

ir aplinkosaugos problemas.“
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NUSIVYLIMAS IR LŪŽIS 
Archtektas A. Aravena ne iš karto rado savo in-
dividualų karjeros kelią. Netrukus po to, kai bai-
gė architektūros studijas, 1990-ųjų pradžioje, 
po daugybės, pasak jo paties, „šūdinų klientų... 
restoranų, barų, parduotuvių“ projektų, A. Ara-
vena taip nusivylė, kad metė architektūrą ir ati-
darė barą. Gyveno naktį – keldavosi 17 valandą, 
o miegoti eidavo ryte 10 valandą. Kai galiausiai 
1997 metais nusprendė atnaujinti karjerą, jam 
pasisekė – skulptorius Francisc Cerda papra-
šė jo suprojektuoti namą – tai vienas pirmųjų 
jo pastatytų privačių namų. A. Aravena pajuto 
laisvės ir kūrybos skonį, o pirmasis naujo peri-
odo jo projektas parodė ryškų autoriaus braižą: 
masyvios detalės, aiškios formos, paprastos 
medžiagos.
A. Aravena vėliau sukūrė modernių, įspūdingų 
biurų pastatų bei vilų. Čilės katalikiškojo univer-
siteto miestelyje jis yra suprojektavęs Matema-
tikos, Architektūros ir Medicinos fakultetų pas-
tatus, Technologijų centrą (vadinamieji „Siamo 
bokštai“) ir Inovacijos centrą. Tai energiškai 
efektyvūs pastatai, kurių inovatyvūs fasadų 
sprendimai efektyviai reaguoja į vietos klimatą 
ir užtikrina pastatų energinį efektyvumą saulės 
apšviestose erdvėse.

„Norėjau 
turėti laisvę, 
todėl pasakiau: 
nemokėk 
man, bet leisk 
daryti tai, 
ką noriu. 
Manau, buvau 
pakankamai 
griežtas, bet 
vis tiek tai 
buvo visiška 
kvailystė.“ 

ALEJANDRO ARAVENA:

„Siamo bokštų“ pastatus pats architektas apibū-
dino kaip „gana hermetišką tūrį su labai aiškio-
mis perforacijomis“. Architektas sukūrė fasadui 
išorinį vieno stiklo apvalkalą, o vidinio pastato 
konstrukcijoms rinkosi pluoštinį cementą, kuris 
pasižymi geromis energinėmis savybėmis. Tarp 
šių dviejų pastato fasadų esanti erdvė veikia 
kaip viso perimetro kaminas, leidžiantis karštam 
orui kilti į viršų. Nuolatinis ir natūralus vertikalus 
vėjas panaikino perkaitimo efektą ir leido sutau-
pyti energijos vėsinimui.
Tarp individualių namų projektų – įspūdingi jo 
suprojektuoti namai turtingiems klientams, 
nors tokių užsakymų jis paprastai nesiima, nes, 
pasak jo, „tai mažai aktualu“. Įspūdingų formų 
akmeninis namas ant Pirihueico ežero. Taip pat 
vasarnamis Čilės Ramiojo vandenyno pakrantė-
je – lyg akmens skulptūra, nes šiam namui formą 
suteikia trys įspūdingi betoniniai tūriai, sukrauti 
vienas prieš kitą. Namas išsiskiria „sendinta“ 
išvaizda ir primena masyvias kalno uolas. Kiti 
svarbūs ir įspūdingi A. Aravenos projektai yra 
įgyvendinti JAV, Meksikoje, Šveicarijoje ir kt.

Nuotr.: Felipe Camus
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POŽIŪRIS 
Vis dėlto artimiausi šiam architektui – socialiniai 
projektai. „Elemental“ (pirminės arba elemen-
tarios savybės, iš kurių susideda visos kitos 
struktūros – red.) atspindi jo požiūrį į architek-
tūros uždavinius, tikslus ir architekto pareigą. 
„Elemental“ įmonė Čilėje, JAV, Meksikoje, Kinijoje 
ir kitur įgyvendino tūkstančius pigių būstų pro-
jektų, kuriuos architektas pavadino „papildomu 
būstu“. Naudodami daugiausia viešojo finansa-
vimo lėšas, architektai ir statybininkai pradeda 
vykdyti projektą, kurį būsimojo namo savininkas 
pats užbaigia įsirengti. Projekto komanda vykdo 
žemės pirkimo, infrastruktūros ir pagrindines 
statybos užduotis.
Įperkamas būstas ekonomiškai gyvybingose 
miestų vietose iš dalies realizuojamas su vy-
riausybės subsidijomis. A. Aravena vadinamojo 
„laipsniškai augančio“ būsto koncepcijos būs-
tus pavadino „puse gero namo“. 
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Nuotr.: Cristóbal Palma 
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Nuotr.: Suyin Chia (Elemental)
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Prie pirmojo tokio projekto A. Aravena dirbo 
2003–2004 metais Čilės šiaurėje. Įmonei „Ele-
mental“ buvo pavesta suprojektuoti būstą 100 
šeimų, naudojant vyriausybės skirtas lėšas. 
Kiekvienai šeimai buvo pastatyta „pusė gero 
namo“: betoninis karkasas ir pamatai, įrengti du 
kambariai, virtuvė ir vonios kambarys su reika-
linga sanitarine įranga, o tarp sublokuotų namų 
palikti tarpai, kad šeimos galėtų įsirengti papil-
domus „laipsniškai augančio“ namo kambarius, 
jeigu reikės ir kai bus finansiškai įmanoma.

2010 metų vasarį Čilei smogė žemės drebėjimas 
ir cunamis. Tai buvo galingiausias pasaulyje že-
mės drebėjimas, juntamas visoje Čilėje, taip pat 
ir sostinėje Santjage, bei daugelyje Argentinos 
miestų. „Elemental“ buvo pakviesta padėti at-
statyti sugriautus miestus, kur panaudojo savo 
ankstesnę socialinių būstų statybos patirtį.

„Kovodami su stygiumi, turite du pasirinkimus: skųstis, 
kad neturite pakankamai išteklių, arba bandyti trūkumą 
panaudoti filtru prieš perteklių. Spręsdami mažas 
pajamas gaunančių šeimų būstų ar miestų projektus 
besivystančiose šalyse, tokiose kaip Čilė ar Lotynų Amerika 
apskritai, esame priversti atsisakyti visko, kas nėra 
griežtai būtina. Galiausiai tai leidžia priartėti prie pirminių 
archajiškiausių gyvenimo poreikių. Tai – amžina. Ir tai ne 
dėl išlikimo, o dėl buvimo paprasčiausiu žmogumi.“ 

ALEJANDRO ARAVENA:
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Nuotr.: Felipe Camus

Nuotr.: James Fliorio

GALIMYBĖS
A. Aravena ir jo bendraminčiai mano, kad vien 
architektūra negali pasitarnauti besikeičian-
čiam šių dienų pasauliui, nes šiuolaikiniams 
būsto poreikiams patenkinti tiesiog nepakanka 
architektų, o jų paslaugos daugeliui nepasie-
kiamos ir per brangios kaip prabangos prekė. 
Šiuolaikinio architekto vaidmuo keičiasi nuo 
buvusios elitinės profesijos santykių su klientu 
prie artimesnių ir galinčių padėti net ir labiau-
siai nepasiturintiems žmonėms, kaip dirba 
architektai Francis Kéré ir Alejandro Aravena. 
Svarbu, kad statytojui suteikiama galimybė 
dalyvauti kuriant savo būstą ir pagerinti savo 
gyvenimo sąlygas. 
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Tokioje pigioje statyboje architektas siūlo 
naudoti aukštos kokybės medžiagas, kurios yra 
nebrangios ir lengvai gaunamos, pavyzdžiui, fa-
nera, gofruotas metalas, vietinės arba perdirb-
tos medžiagos, pavyzdžiui, naudotos plytos. O 
žmonėms suteikti statybai reikiamų įgūdžių, 
žinių ir priemonių. Tad architektų projektuose 
svarbu derinti pigias medžiagas su paprastais 
statybos būdais, leidžiančiais greitai ir nesu-
dėtingai pastatyti, pavyzdžiui, surenkamas arba 
modulines sistemas. Taip pat architektai ragi-
nami naudoti modernias technologijas – nuo 
atvirojo kodo bendradarbiavimo iki skaitmeni-
nių gamybos įrankių – visiems turint galimybę 
įvairiais lygiais dalyvauti savo būsto sprendimų 
projektavimo ir gamybos procese.

„Aš tai pavadinčiau 
architektūros galimybe, o ne 
atsakomybe. Žmonės ieško 
geresnių sąlygų ir tai atveda 
juos į miestus. Bet jų veiksmai, 
nepaisant geriausių ketinimų, 
negali garantuoti bendrojo 
gėrio. Planavimas, vyriausybės 
sprendimai – tai rūpinimasis 
bendruoju gėriu. Tai yra 
viešosios politikos apibrėžimas: 
daryti tai, kuo žmonės negali 
pasirūpinti patys. Jei pavyks 
sukurti erdvę, kuri įtrauks ir leis 
žmonėms dalyvauti sistemoje, 
tai bus sprendimo dalis.“

A. Aravena mano, kad pandemija parodė miestų 
planavimo problemas ir kad iki kitos pandemijos 
turi pasikeisti dabartinis chaotiškas miestų pla-
navimas. Ar architektūra už tai atsakinga, ar tai 
turėtų priklausyti nuo politikų?

ALEJANDRO ARAVENA:

Nuotr.: Elemental
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KONKURSAS

NAMAS X.
P R O J E K T A S  –  I N O V A C I J A

K O N K U R S O  F I N A L I N I N K A I
Atviras ir inovatyvus architektūros srities profesionalų požiūris – kritiškai svarbus kuriant 

technologiškai patrauklų ateities būstą. Tvarus, estetiškas, darnus aplinkai interjeras, atitinkantis 

naujausias tendencijas, tampa iššūkiu ne tik užsakovui, bet ir jo projekto kūrėjui. Kaip sukurti ne 

tik madingus, patogius ir poreikius atitinkančius namus, bet ir nesenstantį bei savo vertę išlaikantį 

būstą? „Namas X“ – jau ketverius metus sėkmingai vykdomas projektas, demonstruojantis 

aukštą raiškos ir kompetencijos lygį namų projektavime. Kai inovatyviausi skirtingų stilių interjerai 

atspindi ne tik dailų vizualinį grožį, bet ir naujausias technologines galimybes namų ūkiams.
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Gamtos mylėtojas, įstrigęs technologijų džiunglėse, 
– tokia yra pagrindinė „Namas X“ koncepcija. 

Paviljono tipo, netaisyklingo stačiakampio formos 
namas projektuotas sukuriant darnų ryšį su gamta. 
Centrinėje namo dalyje suprojektuota virtuvės ir 
svetainės zona. Vienoje namo pusėje įrengti du 
miegamieji kambariai su atskirais sanitariniais maz-
gais bei atskiras darbo kambarys. Prie įėjimo – dra-
bužinė ir inžinerinės patalpos. Pietvakarinėje namo 
dalyje suprojektuota lauko terasa su židinio zona. 
Pastato fasadą sudaro apie 40 proc. deginto me-
džio apdaila ir 60 proc. stiklo, kuris sąveikauja su 
kraštovaizdžiu ir atspindi tekstūrų ir šviesos žaidimą. 
Minimali projekto estetika sujungia šiuolaikinį ir 
funkcinį dizainą su moderniomis „off-grid“ siste-

momis. Šalia namo įrengtos saulės baterijos, kurios 
aprūpina namą energija ir sumažina neigiamą po-
veikį aplinkai. Ant apželdinto stogo suprojektuota 
lietaus surinkimo sistema, sujungta su kompleksiš-
ka vandens filtrų įranga, užtikrina švaraus vandens 
naudojimą. 
Namo interjere kurta šiuolaikinio kaimo stiliaus 
nuotaika su natūralia spalvų palete ir išraiškingo-
mis medžio ir akmens faktūromis. Svarų vaidmenį 
architektūroje atlieka stoglangiai, kurie aprūpina 
erdves natūralia šviesa, sukurdami šviesos ir šešė-
lių žaismą. Taip pat yra atsakingi už natūralų pastato 
kvėpavimą ir vėdinimą. 
Pastatas, kuriame vyrauja rami prabanga, moder-
nios architektūros išraiškos dermė ir tvarūs aplinkai 
sprendimai, – toks yra ateities „Namas X“. 

Dalyvio kontaktai:
eglesavi.interjerai@gmail.com

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvė:
Eglė Savickaitė
Interjero studija –  
Eglės vizualizacijos 
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Dalyvio kontaktai:
deividas@devizo.lt
+ 370 611 50 728

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvis:
Deividas Kaniauskas,
Interjero dizaineris, studija „DEVIZO“.

Pagrindinė „Namo X“ koncepcijos idėja – harmonija 
tarp mus supančios gamtos ir kasdienio gyvenimo 
inovacijų. Tai architektūros, inžinerijos ir dizaino 
iššūkių reikalaujantis kūrinys, kurio pagrindinės 
savybės yra tvarumas, estetika ir darna. Suprojek-
tavau tokį ateities būstą, kuris visapusiškai susietų 
šiuolaikinį žmogų su jo aplinkoje esančia bioįvairove 
ir padėtų jam atrasti ramybę, sumažinti stresinių 
situacijų nuo jį supančio triukšmingo gyvenimo 
mieste.
Pastatui sukurti pasitelkti nestandartiniai inžineri-
niai sprendimai ir modernios medžiagos, dėl kurių 
būstas yra lengvas, patvarus ir atsparus aplinkos 
veiksniams. Didelę pastato fasadinę dalį sudaro 
vitrininiai langai, kad atskleistų visą supantį gamtos 
grožį ir į pastatą įleistų kuo daugiau šviesos, geri-
nančios psichologinę gyventojų būseną. Antrame 
aukšte įrengta atvira poilsio erdvė su nedidele 
gamtos oaze. Jos funkcija – sumaniai augalais ir 
terasa užmaskuota vandens filtravimo sistema. 

Terasos atitvarai / turėklai iš stiklo su integruotais 
saulės kolektoriais skirti daliniam elektros tiekimui, 
taip sumažinant neigiamą įtaką gamtai. 
Interjeras suprojektuotas taip, kad jame gyve-
nantys žmonės kiek įmanoma daugiau asmeninių 
gyvenimo veiklų perkeltų į sau jaukius, inovacijomis 
ir ergonomika pasižyminčius namus. Viduje vyrauja 
tendencingų spalvų, natūralios medienos ir betono 
imitacijos visuma. Stilius paryškintas vertikalių griež-
tų formų ir ažūrinių, linijinių objektų fragmentais. 
Interjere naudojamos kokybiškos ir ypač vandeniui 
atsparios medžiagos, profesionali ir inovatyvi įran-
ga kasdienio gyvenimo kokybei gerinti. Kiekvienoje 
patalpoje įrengtas industrinio stiliaus apšvietimas ir 
išlaikytas baldų ir įrangos dizaino vientisumas.
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Antanas ir Birutė, Fabijoniškių daugiabučių ben-
druomenės aktyvistai, aplankę beveik visas aukš-
čiausias pasaulio viršukalnes, pastaruoju metu 
aktyviai besiruošiantys pirmajai laipiojimo varžybų 
olimpiadai, laisvadienius skiriantys bitininkystei, 
vieną vasaros popietę nusprendė savo vaikystės 
kieme įgyvendinti svajonių namo projektą.
Tai Antano ir Birutės namo projektas, alpinistės ir 
bitininko namas, pakibęs ore tarp kiek mažiau nei 
keturių metrų pločio tarp devynaukščių daugiabu-
čių sienų. Tai projektas aktyvatorius, skirtas paska-
tinti Fabijoniškių daugiabučių kvartalo atsinaujinimo 
procesų pradžią. Tai kartu ir nauja pramoga Fabijo-
niškių gyventojams, laipiojimo sienutė. Tai projek-
tas, kurio įgyvendinimas galėtų tapti įsimintinu įvykiu 
Fabijoniškių rajono gyvenime.
Visa namo vidinė erdvė yra vientisa, vienintelė 
uždara patalpa yra žemiausio lygio, tai – vonios 

kambarys. Vidinei erdvei naudojama beržo fanera. 
Tai pagrindinė interjerą formuojanti ir dominuojanti 
medžiaga. Į namą galima patekti dviem būdais: pir-
masis – užlipant naujai įrengta laipiojimo sienute, 
liuku apatinėje namo dalyje. Antrasis – naudojantis 
gretimo daugiabučio namo laiptine, per stogą.
Reikalingos funkcijos išdėstytos keturiais lygiais. 
Žemiausiame įrengti vonios kambarys, drabužių 
spintos ir kabyklos. Kylant aukščiau, antrame ly-
gyje, – virtuvė, perlipus tarpeklį galima prisėsti ant 
integruoto sėdimojo baldo – amfiteatre, kuris taip 
pat tarnauja kaip ir daiktadėžė. Trečiame lygyje 
yra kompiuterio stalas, auga beržas integruotame 
vazone bei išėjimai ant stogo, į bičių terasą, ir al-
ternatyvus įėjimas į namą nuo daugiabučio stogo. 
Pačiame viršuje, ketvirtame lygyje, – miegamasis.

Dalyvio kontaktai:
archilabas.kiemelis@gmail.com 
+ 370 620 24 213

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyviai:
Architektūros labas „kiemelis“
Marius Lukošiūnas, Oskaras Vančys, 
Fausta Marcišauskaitė, Aleksas 
Petravičius, Gabrielė Alma Paulė
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Didėjantis miestų tankis – neišvengiama ateities 
prognozė. Nors pabėgimas į gamtą neretai ak-
centuojamas kaip siekiamybė, daugeliu atvejų to 
įgyvendinti nepavyksta. Mūsų projekto vizija yra 
prisitaikyti prie esamos miesto aplinkos, neatsisa-
kant individualumo ir kūrybiškumo savybių, kurios 
lengviau būtų realizuojamos už miesto ribų, taip pat 
svarbus ir istorinio paveldo išsaugojimas. 
Mes pasirinkome sklypą Kaune, Kurpių gatvėje, 
kaip mūsų įsivaizduojamos ateities problematikos 

pavyzdį. Didėjant žmonių tankiui, trūksta būstų, o 
paveldas yra niokojamas. Tad pasirinktame sklype 
esamus griuvėsius integruojame į projektą kon-
trasto principu. 
Pagrindinis pastato akcentas yra parametrinis sti-
klinis stogas, tarnaujantis kaip šviesduobė visiems 
pastato aukštams ir tiekiantis būtiną saulės šviesą 
tankiai urbanizuotoje aplinkoje. Pastatas savo 
funkcija pritaikytas ateities šeimai, kurios gyvenimo 
būdas neatskiriamas nuo miesto.

Konkurso „Namas X. Projektas 
- inovacija“ dalyviai:
Komanda „POV“
Lukrecija Ramanauskaitė, 
Martynas Stakvilevičius

Dalyvių kontaktai:
xysylvix@gmail.com
+ 370 618 53 035

stakvileviciusmartynas@gmail.com
+ 37 0673 71 770
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„Namo X“ konceptas – parametrinė gamtos struktū-
ra miško aplinkoje. Idėja paremta algoritmo formule, 
kuri išrinko efektyviausią sprendimą atsižvelgiant į 
konstrukcijas, padėtį sklype ir ryšį tarp pietinio bei 
šiaurinio fasadų. Tikslas – suprasti, kaip trikampio 
formos fasadas konvertuojasi į mansardinio tipo 
formą. Vakarinė fasado pusė sujungta su rytine 
fasado puse ir taip formuojama vientisa konstruk-
cija. Vitrininiai langai panaikina ribą tarp interjero ir 
gamtos. Tarp miegamųjų zonų ir svetainės bei vir-
tuvės įsiterpia universali laisvalaikio erdvė, kurioje 
suprojektuotas kino teatras. Interjere naudojamos 
medžiagos atspindi natūralų miško pojūtį, kurį 
skaido lauko šviesa. Pastato išorės medžiagiškume 
pabrėžiau vidinių erdvių išdėstymą, palengvinantį 
susisiekimą tarp vidaus ir išorės. Pietrytinėje pusėje 
atsiveria terasa, kuri susilieja su šalia esamu van-
dens telkiniu.

Dalyvio kontaktai:
pastudijo@gmail.com  
+ 370 618 79 658
Paupio g. 46, Vilnius

Konkurso „Namas X.  
Projektas - inovacija“ dalyvis:
Lukas Revinskas 
„P.A. Studio“, Paupio architektūros  
studija
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APDOVANOTI GERIAUSI 
„NAMAS X. PROJEKTAS – 

INOVACIJA“ KŪRĖJAI: 
NUGALĖJO GAMTOS 

IR TECHNOLOGIJŲ BENDRYSTĖ
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APDOVANOTI GERIAUSI 
„NAMAS X. PROJEKTAS – 

INOVACIJA“ KŪRĖJAI: 
NUGALĖJO GAMTOS 

IR TECHNOLOGIJŲ BENDRYSTĖ
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Autorius: Agnė Tamašauskaitė
Nuotr.: Mindaugas Ažušilis

Šventinis renginys subūrė žinomus šalies ar-
chitektus, interjero dizainerius ir konkurso 
dalyvius įkvepiančioje modernios architektūros 
ir bendradarbystės erdvėje, apsuptoje gamtos 
žalumos, – Vilniaus „Tech Arts“. Tik atvykusius 
svečius pasitiko nealkoholinio „Mionetto“ pu-
tojančio vyno taurių sienelė ir džiugino dainuo-
jančio renginių vedėjo Giedriaus Leškevičiaus 
pasirodymas ir Justės Kraujelytės koncertas. 
Renginio garsu rūpinosi „Scenos techninis ser-
visas“ (StS).

Kaip sukurti ne tik madingus, patogius ir poreikius 
atitinkančius namus, bet ir nesenstantį bei savo vertę 
išlaikantį būstą? STRUCTUM nuolat seka inovatyviausias 
namų dizaino tendencijas ir jau tradiciškai pakvietė 
architektus, interjero dizainerius ir studentus kartu 
atrasti šiuolaikinių namų projektavimo galimybes 
„Namas X. Projektas – inovacija“ konkurse. Trečiadienį 
popiet įvyko iškilmingi nugalėtojų apdovanojimai.
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ŠVENČIAMAS UNIKALUMAS 
IR IDĖJŲ GAUSA

Pirmoji džiaugsmingą sveikinimo žodį tarė 
STRUCTUM direktorė ir šio konkurso sumanytoja 
Ignė Dutova. „Mūsų namai yra labai skirtingi, 
skiriasi jų dizainas, formos, spalvos, jausmas 
juose. Manau, kad tai yra labai gerai, nes ir mes, 
žmonės, esame labai skirtingi“, – sakė I. Dutova, 
džiaugdamasi, kad konkursas sulaukė įvairių 
koncepcijų ir sprendimų, kurių autoriai dar kartą 
įrodė, kad nėra vieno namų projektavimo šablo-
no, o tobulėjančios technologijų galimybės tik 
sustiprina norą kurti unikalumą.

„Mūsų namai yra labai 
skirtingi, skiriasi jų 
dizainas, formos, spalvos, 
jausmas juose. Manau, 
kad tai yra labai gerai, 
nes ir mes, žmonės, 
esame labai skirtingi“
IGNĖ DUTOVA

Šventei įsibėgėjus, puikias emocijas palaikė J. 
Kraujelytės muzikinis pasirodymas, kuri kartu 
su renginio vedėju G. Leškevičiu ragino sve-
čius pakilti nuo kėdžių ir pajudėti nuotaikingos 
muzikos rimtu. Netrukus buvo pradėti skelbti 
partnerių simpatijas pelnę projektai. 
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„Namas X. Projektas – inovacija“ konkursas vyko 
nuo vasario 11 iki liepos 1 dienos ir buvo suskirs-
tytas į keturis etapus. Konkurso komisijai savo 
darbus pateikė 23 kūrėjai, pasiūlę tiek išskirtinių, 
kūrybiškų ir futuristinių idėjų, tiek itin praktiškų 
ir įgyvendinamų, bet sumanių sprendimų, todėl 
komisijos nariams išrinkti finalininkus ir nuga-
lėtojus lengva nebuvo. Šįkart komisiją sudarė 
išties įspūdinga profesionalų komanda: „Archi-
tektūros linija“ įkūrėjas, Vilnius Tech Architektū-
ros katedros profesorius Gintaras Čaikauskas, 
Architektų studijos „Studija lapė“ vadovas To-
mas Lapė, „Mild Studio“ įkūrėja, architektė Lina 
Bakienė, Studijos „AIAI architects“ architektas 
Žygimantas Gudelis, studijos „Archispektras“ 
kūrybos vadovas Ignas Kalinauskas ir interjero 
dizainerė, Lietuvos dizaino asociacijos valdy-
bos narė Diana Pečiulevičienė.  

NUGALĖJO GAMTA IR TECHNOLOGIJOS
Autoritetingos komisijos sprendimu, į finalą pa-
teko architektūros laboratorija „Kiemelis“ na-
riai: Marius Lukošiūnas, Oskaras Vančys, Fausta 
Marcišauskaitė, Aleksas Petravičius, Gabrielė 
Alma Paulė, taip pat Eglė Savickaitė ir Deividas 
Kaniauskas. Finalininikų ir laimėtojų pasveikinti 
susirinko būrys savo srities profesionalų, ver-
tinančių inovatyvias dalyvių idėjas ir iniciatyvą 
kurti sąmoningam ateities žmogui.

Pirmąjį apdovanojimą skyrė „Jung Vilnius“ direktorius Raimundas Skurdenis. Prizas įteiktas komandai 
„POV“ – Lukrecijai Ramanauskaitei ir Martynui Stakvilevičiui.

UAB „Laufen Baltics“ favoritę Astą Kazickienę apdovanojo mažmeninės 
prekybos atstovas Evaldas Mickevičius.

Įmonės „Grohe“ atstovė, Pabaltijo rinkodaros ir par-
davimo vadovė Sigita Avlosevičienė sveikino ir prizą 
įteikė Jūratei Miliauskaitei.

 Taip pat net du apdovanojimus įsteigė įmonė 
„Cosentino“. Bendrovės generalinė direktorė 
Baltijos šalims Ilana Mackelienė apdovanojo 
Eglę Savickaitę ir komandą „POV“ – Lukreciją 
Ramanauskaitę ir Martyną Stakvilevičių. 
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Konkurso partneriams išdalijus savo prizus, buvo paskelbtas Structum.lt portalo lankytojų favoritas. Daugiausia balsų viešame internetiniame balsavime 
surinko komanda „POV“ – Lukrecija Ramanauskaitė ir Martynas Stakvilevičius. Apdovanojimą įteikė „Structum" Portalo redaktorė Agnė Tamašauskaitė.

Netrukus atėjo metas ir visų ilgai lauktai akimirkai – sužinoti tris geriausius konkurso darbus bei jų autorius. Susumavus kompetentingos 
komisijos balsus, trečiąją vietą laimėjo Architektūros laboratorija „Kiemelis“ ir jos nariai: Marius Lukošiūnas, Oskaras Vančys, Fausta Mar-
cišauskaitė, Aleksas Petravičius, Gabrielė Alma Paulė, kurių projektas, alpinistės ir bitininko namas Fabijoniškių daugiabučių kvartale, skirtas 
paskatinti rajono atsinaujinimo procesų pradžią. Antroji vieta atiteko Deividui Kaniauskui, suprojektavusiam ateities būstą ant vandens, 
kuris visapusiškai susietų šiuolaikinį žmogų su jo aplinkoje esančia bioįvairove. O pirmąją vietą laimėjo interjero dizainerė Eglė Savickaitė, 
pristačiusi projektą „Gamtos mylėtojas, įstrigęs technologijų džiunglėse“. Pirmosios vietos nugalėtojai atiteko „Greenworks“ siurblys-šluota 
24 V su sieniniu laikikliu GD24SVK4. Visiems nugalėtojams buvo teikiamos „Inesos gėlės“ puokštės.



„Namas X. Projektas – inovacija“ konkurso partneriai:
Lengvai montuojamomis ir kokybiškomis apdailos medžiagomis prekiaujantys „Viniaus Ejotra“, 
vonios įrangos gamintojas „Laufen“, elektros instaliacijos prietaisų gamintojas „Jung“, aliuminio 
profiliai fasadams, langams ir durims „SAPA“, mažmeninės ir didmeninės prekybos grindų dangos 
„Geros grindys“, inovatyvus ispanų paviršių, skirtų virtuvėms, vonioms ir kitoms bendro naudojimo 
erdvėms, gamintojas „Cosentino“, baldų salonų tinklas „Baldai namams“, santechnikos įrangos 
gamintoja „Grohe“, degintos medienos paruošimo ekspertai „Darksidewood“, įtempiamų lubų 
projektavimas ir montavimas „Vittali“, baldų ir interjero salonų tinklas „Prabangūs baldai“.

Prie renginio įgyvendinimo prisidėjo:
Tech Zity“ („Tech Arts") renginių erdvės, „Scenos techninis servisas“ (StS), šviečiančių raidžių 
dekoracijos „Lights & letters“, nealkoholinis putojantis vynas „Mionetto“, „Inesos gėlės“, renginių 
aptarnavimo paslaugos – „Vip Catering“.

Pasibaigus pirmajai oficialiai renginio daliai, 
svečius į kiemą kvietė ne tik šiltas vakaro oras, 
bet ir „Vip Catering“ 100 šampano taurių pirami-
dė, kurią pripildė pirmos vietos nugalėtoja Eglė 
Savickaitė. Renginio svečiai, konkurso dalyviai ir 
komisija turėjo progą pabendrauti, pasimėgauti 
gardžiomis vaišėmis ir įsiamžinti prie „Lights & 
letters“ šviečiančių STRUCTUM raidžių.
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Bendrovės „Jung Vilnius" direktorius Raimundas 
Skurdenis su žmona Nijole Skurdeniene

„Structum“ pardavimų vadovė Audronė 
Dausevičienė ir UAB AlterNetas vykdantysis 
direktorius Marius Markevičius

„Vilnius Tech“ architektūros studentė Evelina 
Četyrkovska ir įmonės ,,iCube" direktorė Kristina 
Četyrkovska 

„Išmanusis miestas“ projekto vadovė Ieva 
Šimoliūnienė ir „Structum“ administratorė 
Gintarė Brukštaitė

UAB „Laufen Baltics“ mažmeninės prekybos 
atstovas Evaldas Mickevičius su žmona Rūta 
Mickevičiene

„Structum“ direktorė Ignė Dutova ir projekto 
dalyvė Jūratė Miliauskaitė

Konkurso dalyvė Sandra Dailydaitė su 
drauge Danuta

Interjero dizainerė Daiva Blaževičienė

UAB „Vilniaus Ejotra“ vadybininkas 
Mindaugas Stakėnas su Aiste Žalaite

Interjero dizainerė Judita Garbačė su Justu 
Garbačiumi

Konkurso dalyviai Lukrecija Ramanauskaitė 
ir Martynas Stakvilevičius

Iš kairės konkurso dalyvė Vaida 
Malinauskienė su architekte Alisa Muchks

UAB „Hydro Building Systems Lithuania“ 
Projektų pardavimų vadovas Gediminas 
Ledauskas

Interjero dizainerė Eglė Savickaitė su interjero 
dizaineriu/ architektu Vykintu Sereičiku

Studija ,,NAMIE geriausia“ Brigita Dikevičė, 
Karina Titova, Reda Misiulytė

Architektė Austėja Narusevičiūtė ir  
interjero dizainerė Austėja Jurčiukonytė

Įmonės „Cosentino“ atstovė Lietuvoje Edita Motiejūnė, 
Lenkijos ir Baltijos šalių rinkodaros vadovė Aneta 
Konowrocka ir generalinė direktorė Baltijos šalims 
Ilana Mackelienė

Architektas, profesorius Gintaras Čaikauskas UAB „Bonusera" marketingo vadovė Eglė 
Kotovičius

Projekto dalyvis Matas Januša su mama 
Lina Janušiene
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RYTOJAUS  
TENDENCIJOS 
ŠIANDIEN

V

Po sunkaus pandeminio laikotarpio išsiilgę keliautojai 
pasiryžę atsiimti prarastą laiką su kaupu. Kelionės 
tapo viena aktualiausių temų šiuolaikinio žmogaus 
kasdienybėje. Ne paslaptis, kad keliaujantys arba 
atitolti nuo kasdienybės norintys žmonės viešbučio 
kambarį traktuoja ne tik kaip vietą nakvynei, tačiau ir 
kaip ramybės bei komforto oazę. Tai gyvenamoji ir kartu 
atsipalaiduoti leidžianti erdvė, kurioje laikinas gyventojas 
nori pasijausti kaip namuose arba atvirkščiai – sužadinti 
naujus pojūčius ir emocijas. Viešbučio erdvės privalo 
apjungti estetiką, inovatyvumą, patogumą bei kokybiškai 
praleistą atokvėpiui arba darbui skirtą laiką. 
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Viešbučio erdvės ne tik įtakoja keliautojų poilsio kokybę, bet ir 
palieka įspūdžius iš parsivežtų kraštų. Vis dažniau žmonės renkasi 
įdomesnius, patrauklesnius ir komfortiškus viešbučius, užtikrinančius 
jų išskirtines atostogas. Tokiame viešbutyje taikomos naujausios 
technologijos ir netikėti sprendimai, leidžiantys apipavidalinti erdves 
bei pritaikyti novatoriškus sprendimus, paverčiančius viešbutyje 
praleistą laiką kaip įmanoma kokybiškesniu. 

Tobulas viešbučio kambarys susideda iš sprendimų spektro, 
apimančio ergonomišką suplanavimą, lankstų apšvietimą, tinkamą 
spalvinę gamą bei tokius aspektus kaip patogūs ir kokybiški baldai, 
inovatyvūs interjero aksesuarai. Tai turėtų būti erdvė, kurioje gera 
kiekvienam. 

Lietuvoje itin sparčiai plečiantis viešbučių rinkai, neišvengiamai 
atsiranda poreikis naujų idėjų viešbučių erdvėms apipavidalinti. 
Konkurso „Inovatyvus viešbučio kambarys“ dalyviams belieka 
pasitelkti su profesionalumu suderintą fantaziją ir praverti duris į 
inovatyvių viešbučių erdvių projektavimo pasaulį.

Projekto ideja  
Skatinti architektūros, interjero dizaino profesionalų ir viešbučių 
vystytojų dialogą, suteikti galimybę prisideti kuriant unikalų šalies 
veida, atspindeti pokycius, konkurso budu sutverti kurejams platforma, 
kurioje bus ivertinti ju projektai, sukurti integruojant partneriu pasiulytus 
produktus/technologijas, ir taip sulaukti autoritetingos komisijos, 
Lietuvos viešbuciu ir restoranu asociacijos (LVRA) grižtamojo ryšio ir 
įvertinimo, kad ateities perspektyvoje geriausi darbai būtų įgyvendinti.

Konkurso tikslas 
Sukurti modernias, jaukias, elegantiškas, viešosias erdves ir viešbučio 
kambarius svečiams, bei lankytojams. Projektus, atitinkančius 
tarptautinius reikalavimus viešbučiams, bei taikomus jiem standartus. 
Darbuose butu atskleistas projektų kurėjų talentas ir inovatyviausiu 
technologiju panaudojimo galimybes. Konkurso igyvendinimui 
siekime pasitelkti naujausias technologijas, inovatyvius ir dabartines 
interjero tendencijas atitinkantys sprendimai, kuriantys ne tik 
prabangą, bet ir komfortą ir ilgaamžiškumą.

Konkurso igyvendinimo laikas: 
nuo 2022 metų rugpjūčio

  iki 2023 metų vasario.

Vasario mėnesį vyksiančiame projekto uždarymo renginyje 
pristatysime geriausius ir talentingiausių architektų ir interjero 
dizainerių darbus, turesime galimybe aptarti jų sukurtas viešbučio 
viešųjų erdvių koncepcijas, kartu su viešbučių vystytojais, 
architektais, verslo atstovais aptarsime naujausias tendencijas ir 
viešbučiuose taikomas technologijas bei dizaino sprendimus.

REGISTRACIJA NORINTIEMS DALYVAUTI:

paulina@structum.lt



38

PIRMOJI VIETA 
PROFESIONALŲ KATEGORIJOJE

Nominacijos nugalėtojai – 
„GASP Landscape"

Projektas – „DOLOMITO PARKAS", 
Petrašiūnų dolomito karjero 
kraštovaizdžio atkūrimo ir integravimo 
vizija, Pakruojo savivaldybė

Projektą rengė – Simona Reičiūnaitė, 
Gabija Petkūnaitė, Amedeo Ardolino, 
Paulius Usevičius

APDOVANOTI 
„IŠMANIOJO MIESTO 8“ 

KŪRĖJAI

Pagal parengtą „GASP Landscape“ komandos 
projektą prie Pakruojo miesto esančiame dolo-
mito karjere gali atsirasti didelės erdvės rekre-
acijai ir atsiverti iki šiol neregėtos galimybės 
turizmui.

„Pasibaigus dolomito eksploatacijai projek-
tuojamoje teritorijoje, karjeras taps didžiausiu 
vandens telkiniu Pakruojo rajone. Naujasis dirb-
tinis ežeras ir jo pakrantės taps įvairios floros 
ir faunos buveine, todėl siūloma šias vietas 
paversti saugoma teritorija, riboti ūkinę veiklą. 
Rytinėje karjero pusėje pagal Pakruojo rajono 
savivaldybės bendrąjį planą siūloma žemės ūkio 
teritorijas pakeisti mišku ir taip kompensuoti 
šiuo metu kertamas miško buveines“, – teigia-
ma projekto aprašyme.

„GASP Landscape“ sudaro architektai ir urba-
nistai Simona Reičiūnaitė ir Paulius Usevičius, 
kraštovaizdžio architektai Gabija Petkūnaitė 
ir Amedeo Ardolino. Plačiau apie projektą pa-
sakoja „GASP Landscape“ atstovė architektė 
Simona Reičiūnaitė.

– Kaip jums kilo idėja rekreacijai pritaikyti šią, 
rodos, užmirštą vietą?

– Dolomito teritoriją, esančią Pakruojyje, pasi-
rinkome dėl kelių priežasčių. Regime šiuo metu 
vykdomos pramoninės veiklos ir numatomos 
rekreacinės paskirties koegzistencijos po-
tencialą ir norime numatyti ilgalaikę viziją, kuri 
galėtų būti įgyvendinama etapais.
Nors dolomito kasyba pažeidė natūralų terito-
rijos kraštovaizdį, tai atveria galimybę jį atkurti, 
išmaniai integruoti, pritaikyti rekreacijai, ska-
tinti bioįvairovę, puoselėti žaliąją ir mėlynąją 
infrastruktūrą. Norime akcentuoti, kad gyven-
tojus sudaro ne tik žmonės, bet ir kitos gyvybės 
formos: augalija, gyvūnija.

Šios gyvybės formos atlieka itin svarbų vaidme-
nį, nes gamtoje natūraliai susiformavę procesai 
yra efektyvūs, tvarūs, paprasti ir gali padėti 
miestams kovojant su iškylančiomis proble-

Aštuntus metus iš eilės organizuotas nacionalinis architektūros ir 
urbanistikos konkursas „Išmanusis miestas“ į dienos šviesą iškėlė dar 
kelias dešimtis idėjų proveržio siekiantiems Lietuvos miestams. Tarp 
konkursui pateiktų 38 projektų geriausiu profesionalų kategorijoje 

buvo pripažintas komandos „GASP Landscape“ darbas – Petrašiūnų dolomito 
karjero kraštovaizdžio atkūrimas ir integravimas.

17 narių komisiją, sprendusią, kurie projektai verčiausi įgyvendinimo, sudarė žymūs architektai, urbanistai, 
kraštovaizdžio architektai, antropologai iš Lietuvos ir užsienio bei progresyvių miestų vadovai. Tarp jų – vie-
nų žinomiausių pasaulio architektų studijų atstovai Fokke Moerel (MVRDV partnerė ir architektė) ir Gianluca 
Racana („Zaha Hadid Architects“ vadovas).

momis. Galiausiai, siekiame patrauklios vietos 
pabūti gamtoje, pritraukti lankytojų, miestelio 
žinomumo ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu 
mastu.

– Apibrėžkite, kas sudaro „GASP Landscape“, 
kuo jūs užsiimate ir kur nukreipti jūsų darbai?

– Esame tarptautinė įvairių sričių jaunųjų pro-
fesionalų komanda, susibūrusi būtent dėl šio 
konkurso. Visi dirbame Belgijos kraštovaizdžio 
architektūros ir urbanistikos įmonėje OMGE-
VING (išvertus iš belgų kalbos reikštų „aplinka“). 
Būtent čia visi praktikuojamės, įgyjame pa-
tirties, vystome įvairaus pobūdžio ir mastelio 
kraštovaizdžio architektūros bei urbanistikos 
projektus.

Objektai, kuriuos kuriame, daugiausia yra Va-
karų Europoje: Belgijoje ir aplink. Todėl ir mūsų 
sprendimas buvo paremtas Vakarų Europoje 
taikomais principais. Idėja susiburti dėl konkur-
so kilo ganėtinai atsitiktinai, norėjome išbandy-
ti savo jėgas, todėl sutelkėme tarpdisciplinišką 
komandą. A. Ardolino ir G. Petkūnaitė yra krašto-
vaizdžio architektūros specialistai, P. Usevičius 
ir S. Reičiūnaitė – architektai, urbanistai. Toks 
kompleksiškas požiūris tapo vienu pagrindinių 
mūsų komandos privalumų sprendžiant sudė-
tingus Dolomito teritorijos iššūkius.

– Kokie įspūdžiai dalyvavus konkurse „Išma-
nusis miestas“? 

– STRUCTUM konkursas yra puiki galimybė ne tik 
studentams, bet ir jauniems, augantiems pro-
fesionalams pateikti savo požiūrį ir idėjas, prisi-
dėti prie mažųjų Lietuvos miestų gražinimo, gy-
venamosios aplinkos juose gerinimo. Lietuvos 
miesteliuose yra daug potencialo, kuris dažnai 
neišnaudojamas, todėl tiek dizainerių, tiek sa-
vivaldybių įsitraukimas į kūrybinį procesą yra 
puiki strategija kurti geresnius ateities miestus. 
Laimėję šį konkursą buvome labai laimingi, nes 
mūsų idėjos buvo išgirstos ir įvertintos ne tik 
Lietuvos, bet ir tarptautinių komisijos narių.

AUTORIUS: Jokūbas Baltrukonis
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STRUCTUM konkurso metu glaudžiai komuni-
kavome su Pakruojo savivaldybės atstovais, 
taip pat ir įmonės AB „Dolomitas“ direktoriumi 
Mindaugu Gudu bei inžinieriais. Manome, kad tik 
dialogo principu tokio masto intervencija gali iš 
tikrųjų būti įgyvendinta. Dar vis trūkstama labai 
svarbi komunikacijos dalis – bendruomenė. Rei-
kalinga išgirsti ir vietinių gyventojų atsiliepimus, 
jų lūkesčius ir reakciją į mūsų siūlomus sprendi-
nius. Tikimasi tai padaryti tolesniuose projekto 
vystymo etapuose.

Tokio masto intervencijos įgyvendinimas yra 
ilgalaikis procesas, reikalaujantis daug lėšų 
bei viešojo ir privačiojo sektorių bendradar-
biavimo. Projekto įgyvendinimą siūloma vykdyti 
nuosekliai – etapais tam, kad investuotos lėšos 
pradėtų duoti grąžą. Taip pat viešinant plėto-
jamos teritorijos žinomumą pritraukiami nauji 
investuotojai.

Neatsitiktinai pirmuoju etapu numatėme va-
karinės projekto dalies įgyvendinimą, kurioje 
nevykdomi dolomito kasybos darbai, todėl 
realizuoti galima jau dabar. Antrojo etapo rea-
lizacija priklauso nuo vykdomų dolomito gavy-
bos procesų užbaigimo. Projekte numatoma 
nauja karjero rekultivacijos strategija. Vykdant 
dolomito kasybos darbus, galima laikytis šio 
rekultivavimo plano ir projekto antrasis etapas 
būtų įgyvendintas pamažu, funkcionuojant pra-
monei.
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Geriausiu projektu studentų kategorijoje buvo pripažintas Vilnius Tech 
universiteto studentės Agnės Antanavičiūtės darbas – Industrinio 
turizmo centras Petrašiūnų dolomito karjere, esančiame prie 
Pakruojo miesto. A. Antanavičiūtė dolomito karjere siūlo įgyvendinti 

nestandartinės architektūros objektą, kuris suprojektuotas remiantis 
novatoriškais bioklimatinės architektūros principais. Apie projektą išsamiau 
pasakoja pati autorė.

– Agne, kaip kilo idėja rekreacijai pritaikyti 
šią, rodos, užmirštą vietą?

– Renkantis teritoriją labiausiai sužavėjo išskir-
tinis gamtinis kontekstas ir tai, kad tokio pobū-
džio teritorija vis dar nėra įveiklinta. Lietuvos 
gamta yra be galo graži, plačios pievos ir miškai, 
tačiau praplėsti akiračiui labai svarbu atverti ir 
į viešumą iškelti kitoniškas, Lietuvos gamtinei 
aplinkai mažiau būdingas teritorijas, tokias kaip 
Petrašiūnų dolomito karjeras.
Mūsų visuomenė nuolatos auga ir keičiasi, o 
noras stebėti, pamatyti vis daugiau taip pat 
sparčiai didėja. Aš nė neabejoju, kad tokios 
išskirtinės teritorijos įveiklinimas ir atvėrimas 
turistams pritrauktų labai įvairaus amžiaus lan-
kytojų dėmesį ne tik iš Lietuvos, bet ir turistus 
iš užsienio.

– Kodėl susižavėjote bioklimatine architektū-
ra ir tiek daug jai skyrėte dėmesio projekte? 
Ar tikite, kad tai taps pastatų statymo prin-
cipų standartu?

– Bioklimatinė architektūra yra visos architek-
tūros pradžia, kuri siekia giliausias istorinės ša-
knis, tačiau bėgant metams dėl įvairių priežas-
čių buvo nustumta į šoną. Pietų regionai vis dar 
plačiai naudoja įvairias architektūrines priemo-
nes, grįstas bioklimatiniu veikimo principu. Be 
abejonės, tokia architektūra yra neišvengiama 
ir ateities perspektyvoje.

PIRMOJI VIETA 
STUDENTŲ KATEGORIJOJE

Nominacijos nugalėtojai – 
Agnė Antanavičiūtė (Vilnius Tech)

Projektas – Industrinio turizmo 
centras Pakruojyje, Petrašiūnų 
dolomito karjeras

Darbo vadovas –  prof. Sigitas 
Kuncevičius
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Mes nuolatos kalbame, kad yra būtina plėtoti 
glaudų ryšį tarp gamtos, architektūros ir klima-
to, tačiau energinių sąnaudų požiūriu XXI amžiu-
je projektavimo ir statybų sektoriai vis dar nėra 
pakankamai tvarūs, o statybų sektoriuje išme-
tamas CO2 kasmet vis auga. Bioklimatinė ar-
chitektūra ir yra būtent apie visų šių elementų 
(architektūros, gamtos ir klimato) sugretinimą 
ir papildymą projektuojant ir kuriant tvaresnius 
pastatus.

– Kokie įspūdžiai dalyvavus konkurse „Išma-
nusis miestas“? Kokie lūkesčiai dėl šio pro-
jekto įgyvendinimo?

– Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad savo įdė-
jai įgyvendinti pasirinkau galimybę dalyvauti 
konkurse „Išmanusis miestas 8“. Buvimas čia 
privertė kur kas atidžiau analizuoti esamos si-
tuacijos svarbą ir galimybę plėtoti savo darbą 
industrinio turizmo kryptimi, nes įtikti ir patikti 
turi gana plačiam vertintojų spektrui. Privalu 
atsižvelgti į savivaldybių keliamus lūkesčius ir 
realias jų įgyvendinimo galimybes.

Tai – unikalus projektas, kuris kiekvienam jau-
nam kūrėjui suteikia galimybę plačiau atverti 
savo akiratį ir susipažinti su įvairiomis mažes-
nių Lietuvos miestų savivaldybių problemomis 
bei prisidėti prie jų sprendimų tvarkymo ir 
įgyvendinimo, kuriant įvairias turizmui, kultūros 
renginiams ar kitokiam pobūdžiui pritaikomas 
erdves, objektus, kurie pritrauktų daugiau dė-
mesio suburiant ne tik tų miestų gyventojus, 
bet ir turistus iš visos Lietuvos ar užsienio.

Kalbant apie projekto įgyvendinimo galimybes, 
žinoma, turiu daug vilčių, nes žvelgiant į bendrą 
Lietuvos architektūrinį pasaulį šiandien naujai 
projektuojami objektai neretai atspindi didelį 
susikaustymą, tad tokio industrinio turizmo 
centro atsiradimas ne tik dėl savo meninės 
kompozicinės išraiškos, tačiau ir dėl inžinerinių 
sprendimų taptų unikalus ne tik Šiaurės, bet ir 
visos Lietuvos regione.
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PAVADINIMAS: Geležinkelių muziejus

ADRESAS: Geležinkelio g. 16, Vilnus

UŽSAKOVAS:  AB ‚Lietuvos geležinkeliai“

ARCHITEKTAI: Darius Baliukevičius 

STATYBOS PRADŽIA: 2019 m.

STATYBOS PABAIGA: 2022 m

INVESTICIJOS:  800 tūkst. eurų
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ATNAUJINTAME 
GELEŽINKELIŲ MUZIEJUJE – 
spalvinga ir atradimų kupina 
kelionė laiku
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Pagrindinis atsinaujinusio muziejaus ekspozici-
jos motyvas – „Spalvinga kelionė!“, o jos plotas 
siekia net 700 kv. metrų. Muziejuje lankytojų 
laukia skirtingos erdvės, suskirstytos į stotis ir 
peronus. Šiose erdvėse interaktyviomis prie-
monėmis muziejaus lankytojai galės atrasti ge-
ležinkelių istorijos perliukus, atverti geležinkelių 
depo užkulisius ir netgi pasimatuoti mašinisto 
profesiją.

„Kiekvieną dieną rūpindamiesi aplinkai drau-
giškomis gyventojų kelionėmis, kartu matome 
prasmę juos supažindinti su geležinkelių istorija 
ir kasdienybe. Sklandų traukinių eismą užtikrina 
daugybė procesų ir technologijų, kurios per 
ilgus metus keitėsi ir tobulėjo. Būtent su įvy-
kusiais ir tebevykstančiais pokyčiais kviečiame 
susipažinti Geležinkelių muziejuje – esu tikras, 
kad čia geležinkelius, vieną švariausių trans-
porto rūšių, kiekvienas atras ir pamėgs naujai“, 
– sako Egidijus Lazauskas, „Lietuvos geležinke-
lių“ generalinis direktorius.

Pasijusti Vilniaus oro uosto link įsibėgėjantį traukinį valdančiu mašinistu, 
pakeliauti laiku ir pamatyti, kaip atrodys kelionės ateityje, – tai tik kelios 
pramogos, kurias siūlo atsinaujinęs Geležinkelių muziejus. Interaktyvus 
ir šiuolaikiškas muziejus, įsikūręs Vilniaus geležinkelio stoties keleivių 

rūmuose, gegužę vėl atvėrė duris ir laukia lankytojų.

Jam antrina muziejaus vadovė Vitalija Lapė-
nienė: „Geležinkelių muziejus atviras visiems 
– įdomybių ir pramogų čia ras ir patys mažiausi 
lankytojai, ir geležinkelių entuziastai. Muziejaus 
komanda yra parengusi net keturias progra-
mas, skirtas įvairaus amžiaus lankytojams. 
Patys seniausi muziejaus eksponatai, kuriems 
daugiau kaip 100 metų, integruoti į modernias 
muziejaus erdves – juos galima pažinti šiuolai-
kinėmis medijomis. Jos taip pat leidžia lanky-
tojams pakeliauti laiku, pasvarstyti ir pasvajoti, 
kaip kelionės traukiniais atrodys ateityje.“

44
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Geležinkelių muziejus savo istoriją skaičiuoja 
nuo 1966 metų. Jau 11 metų jis įsikūręs XIX am-
žiuje pastatytuose Vilniaus geležinkelio stoties 
keleivių rūmuose. 

Muziejaus ekspozicijos modernizavimas vyko 
maždaug 2,5 metų. Per šį laikotarpį buvo at-
naujintas ekspozicijos interjeras, sumontuoti 
ekspoziciniai baldai ir interaktyvios priemonės, 
instaliuota reikalinga įranga.

Iš viso į muziejaus remontą ir modernizavimą 
investuota apie 800 tūkst. eurų. Apie 565 tūkst. 
eurų sudarė Europos Sąjungos fondų lėšos. Li-
kusią dalį skyrė AB „Lietuvos geležinkeliai“.

KARDINALIAI KEIČIAMA 
ERDVĖS KONCEPCIJA

Vienas iš architekto mėgstamiausių dalykų 
kiekviename projekte – idėjos suradimas, 
generavimas ir sprendimų paieškos, padedan-
čios perkelti užsakovų norus į tikrovę. Šįsyk tai 
buvo istorinis pastatas ir šimtmetį menančios 
erdvės.

„Kalbant apie projekto viziją, jutome muziejinin-
kų troškimą suteikti lankytojams kupiną atra-
dimų patirtį muziejuje. Todėl buvo ypač lengva 
dirbti su šiuo projektu, nes užsakovai buvo labai 
atviri įdomioms idėjoms, nusiteikę, kad lankyto-
jams patiktų šis muziejus“, – pasakoja architek-
tas Darius Baliukevičius.

Architekto pasiūlytos idėjos tikslas – pavaiz-
duoti jaudinančią kelionę geležinkeliu ir šitaip 
lankytojams priminti emocijas, aplankančias 
kiekvieną iš mūsų kelionės dieną. Jo tikinimu, 
muziejaus eksponatai, šiuo atveju, varikliai ir ki-
tos detalės, ne iš karto atsiskleidžia lankytojui, 
todėl reikėjo ieškoti neeilinių sprendimų, kurie 
padėtų tai padaryti.

„Dėl šios priežasties buvo svarbu sukurti tarsi 
mini struktūrą, priminsiančią kelionę po įvairias 
erdves, kurios pamažu atsiskleidžia lankytojui“, 
– tikina architektas.
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Objekto erdvinės kompozicijos idėja buvo pa-
remta tuo, kad buvo konstruojami tarsi nauji 
pasauliai skirtingose erdvėse. Anksčiau muziejų 
sudarė tiesiog viena didelė atvira erdvė, tačiau 
dėl naujojo sumanymo atsiranda paslapties šy-
das, po kuriuo slepiasi naujosios erdvės. 

„Mūsų idėjos tikslas ir buvo suplanuoti erdvę 
taip, kad ją gaubtų tam tikra paslaptis – kom-
pozicijos būtų atrandamos pamažu. Metalo 
konstrukcijomis buvo sukonstruota erdvė ir 
suskirstyta į mažesnes patalpas, atitinkančias 
mūsų sumanymą. Lankytojas keliaus kompozici-
ne ašimi, primenančia geležinkelio bėgius, kuri 

nuves į skirtingas erdves – stotis, suskirstytas 
pagal tematiką. Taip pat stengdamiesi sukurti 
nuotaikingą aplinką akcentavome spalvas ir 
įvairovę“, – apie projekto idėją pasakoja D. Ba-
liukevičius.

Muziejaus svečias atsiduria kelionėje, kurioje 
akcentuojami svarbiausi aspektai, sukurti 
pasitelkiant kontrastus – sunkus darbas, be 
kurių kelionės pradžia būtų neįmanoma, dideli 
ir sunkūs įrankiai, jaukumas atsisėdus į vagoną. 
Ne veltui ugnis atsiduria pačiame ekspozicijos 
centre, kuri tampa tarsi aistros, meilės gele-
žinkeliams simboliu.
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SENOMS DETALĖMS SUTEIKTA 
NAUJA FUNKCIJA

Projekto autorių idėja buvo realizuota integruo-
jant jau esamas pastato konstrukcijos dalis, jas 
padarant pagrindu, kuris formavo stočių erdves. 
„Prisitaikant prie laikančiųjų pastato konstruk-
cijų buvo suformuotos pertvaros ir uždaros 
erdvės, sukurtas kelionę primenantis vertikalių 
ir horizontalių ritmas. Paliktas didelis ir išraiškin-
gas langas į stoties peronus sukuria galimybę 
mėgautis stoties ir traukinių gyvenimu nuo 
„Poilsio stotyje“ įrengto amfiteatro, kuriantis 
išilgintų erdvių įspūdį, kad kelionė atrodytų 
kaip nesibaigiantis įvykis“, – pasakoja projekto 
autorius.

Pasak architekto D. Baliukevičiaus, visus iškilu-
sius iššūkius galima paversti privalumais ir juos 
visapusiškai išnaudoti. Taip atsitiko ir su mu-
ziejaus patalpų aukščiu. Kadangi didžioji erdvė 
išsiskiria savo aukščiu, buvo galima formuoti 
įvairias erdves. Dėl to buvo nuspręsta įrengti 
antresolę – erdvę su minkštasuoliais, kurioje 
svečiai galėtų atsipūsti. Verta paminėti erdvėje 
buvusią laikančiąją siją, atkertančią perėjimą į 
antresolę. Būtent dėl jos kilo idėja sukurti metrą 
siekiantį perėjimą, pro kurį pralindę vaikai gali 
pasijusti tarsi esantys slaptoje, vien tik jiems 
skirtoje būstinėje. 
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KŪRYBIŠKA IR ANALOGŲ 
NETURINTI GRINDŲ DANGA

Geležinkelių muziejuje esančia grindų danga, 
vėdinimo, kondicionavimo sistemomis ir dalimi 
apdailos darbų rūpinosi UAB „DP Group“ ko-
manda. Ši rangos įmonė pasirinkta ne be prie-
žasties, ji jau dešimtmetį sėkmingai įgyvendina 
statybos projektus.

UAB „DP Group“ įmonės direktorius Vytautas 
Dambrauskas teigia, kad nemažai iššūkių pa-
žėrė epoksidinės grindų dangos su bėgių ir 
pervažos imitacija. 

„Pagal architekto pateiktą projektą mūsų ko-
mandai reikėjo sukurti pervažos imitaciją – tai 
buvo viena iš išskirtinių užduočių šiame projek-
te. Nesuradus analogiškų medžiagų, teko viską 
daryti iš tikrųjų. Ardėme grindis ir dėjome tikras 
trinkeles, bėgius – padarėme viską natūraliai iš 
tikrų dangų“, – pasakoja V. Dambrauskas.

Pašnekovas pabrėžia, kad ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas ir koridoriuose besitęsiančiai 
bėgių imitacijai. Teko kruopščiai pasirinkti 
spalvas, kad visa kompozicija atrodytų ypač 
natūraliai. Bėgių imitacija padaryta naudojant 
specialius lipdukus, o paviršius padengtas 
epoksidiniu laku. 

UAB „DP Group“ komandai Kondicionavimo 
sistemų montavimas taip pat pažėrė iššūkių. 
Sename pastate ypač sunku suprojektuoti ir 
pritaikyti šiuolaikines technologijas, teko skirti 
nemažai pastangų, kad sistema daugiau kaip 
šimtmetį menančiame sename pastate inte-
gruotųsi ypač organiškai.

V. Dambrauskas džiaugiasi, kad dar vieną pro-
jektą pavyko įgyvendinti ypač sėkmingai. „Mūsų 
darbas – spręsti problemas, ieškoti tinkamų 
sprendimų ir juos įgyvendinti. Šis projektas ne 
išimtis – ieškojome ir tradicinių, ir netradicinių 
sprendimų, pateisinsiančių užsakovo ir archi-
tektų lūkesčius“, – tikina pašnekovas.
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BUNKERIS
SU BOULINGU 
ar tik požeminė slėptuvė  

AUTORIUS: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Nujaučiate apokalipsę, stichinę nelaimę, naują pandemiją ar 
branduolinę grėsmę? Požeminės slėptuvės statyba gali už-
tikrinti ne tik realią apsaugą, bet ir dvasios ramybę. Supro-
jektuoti, pasistatyti ir aprūpinti slėptuvę taip, kad ji padėtų 

išgyventi, yra didelis, ilgai trunkantis projektas, todėl daug žmonių 
tuo rūpinasi iš anksto. Jie nebus užklupti netikėtai: paslėptus po-
žeminius bunkerius, kurie ne tik apsaugos pačiu blogiausiu laiku, 
bet ir užtikrins komfortiškas gyvenimo sąlygas, kasdien statosi 
tūkstančiai žmonių visame pasaulyje.  
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2020–2021 metais dvigubai padaugėjo žmonių, 
perkančių išgyvenimui būtinų atsargų, kurioms 
kaupti ir slėptis įsirengia bunkerius. 
Individualūs bunkeriai nėra naujiena: prieš kelis 
dešimtmečius kilus įtampai dėl šaltojo karo, 
dešimtys tūkstančių amerikiečių ir europiečių 
pasistatė privačias slėptuves virš žemės arba 
po žeme. Dabar nauji pavojai kursto nerimą. 
Pasaulinė pandemija, agresoriaus karas prieš 
Ukrainą, klimato kaita, pilietiniai neramumai per 
pastaruosius kelerius metus padidino žmonių 
baimes visame pasaulyje ir privertė ruoštis, 
kaip apsaugoti save ir šeimą krizės metu. Tai 
priviliojo daugiau pirkėjų į įmones, statančias ir 
parduodančias bunkerių įrangą. 

SPARČIAUSIAI AUGANTIS VERSLAS  
Visame pasaulyje bunkerių paklausa ir pardavi-
mas sparčiai auga – šio verslo užsakymai, viešų 
šaltinių teigimu, per dvejus pandemijos metus 
JAV išaugo apie 700 proc., kai kurių verslo at-
stovų teigimu, – 1 000 proc. per kelerius metus. 
Europoje tokių investicijų augimo tempas taip 
pat neatsilieka. Nuo Jungtinės Karalystės iki 
Vokietijos, nuo Tailando iki Australijos žmonės 
ruošiasi galimai nelaimei, įsirengia patalpas 
bunkeriuose. 
Statybos įmonės vos spėja įrenginėti sau-
gias erdves su patogumais. Kiekvieną mėnesį 
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surenkama, pristatoma ir užkasama žmonių 
kiemuose dešimtys tūkstančių bunkerių. Šis 
verslas dar niekada nebuvo toks geras.  
Vienos JAV bunkerių statybos įmonės verslas, 
kuris per mėnesį paprastai sulaukdavo mažiau 
nei 100 užklausų, dabar gauna daugiau nei 3 000 
užklausų dėl kuklių vienos šeimos bunkerių, ku-
rių kainos siekia nuo 70 000 iki 240 000 USD.  
Europos bunkerių statybos bendrovė, per pas-
taruosius 20 metų Italijoje įrengusi 50 bunkerių, 
teigia, kad per pastaruosius mėnesius sulaukė 
susidomėjimo antplūdžio – iš karto daugiau nei 
500 užsakymų
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ANKŠTOKA, BET SAUGU 
Individualiems pirkėjams dažniausiai gamina-
mi stori plieniniai konteineriai, kurie po kelis 
suvirinami ir sujungiami kaip milžiniškas lego 
kaladėlių rinkinys – bunkerio ploto dydį riboja tik 
kliento ištekliai.
Bunkerių statybos bendrovės siūlo dešimtis 
standartinių modelių – mažiausi jų yra 3 x 4 
metrų, su dviaukšte lova, oro filtravimo siste-
ma, virtuvės stalviršiu ir tualetu, o jo statyba 
gali kainuoti iki 40 000 Eur. Didesni standartinių 
bunkerių modeliai gali siekti iki 250 kv. metrų 
ploto, įrengiamo už 500 000 Eur, arba būti tikrai 
dideli – su 15 miegamųjų vietų ir keliais vonios 
kambariais, jų kaina siekia apie 1 mln. Eur. 
Nedidelė ar vidutinio dydžio slėptuvės erdvė 
šeimos namo viduje po 70 cm betonine plokšte 
gali būti paslėpta po namo virtuve, svetaine 
ar garažu. Plieno bunkeriuose yra evakuacijos 
tuneliai, paslėptos durys ir neperšaunamas sti-
klas. Jų ventiliacijos sistemos, panašiai kaip ir 
ligoninėse, nukreiptos prieš branduolinę, biolo-
ginę ir cheminę grėsmę, įsiurbia orą ir pašalina 
iš jo kenksmingas daleles, tokias kaip bakterijos 
ar branduolinių nuosėdų dulkės, užtikrindamos 
švarų orą.
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Nuotr.: defconbunkers.com
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JAUKU IR PRABANGU 
Pasiturintys žmonės investuoja į prabangius 
bunkerius, primenančius didelius požeminius 
kelių aukštų dvarus. Dauguma jų yra aprūpinti 
ne tik specialiomis oro filtravimo sistemomis, 
skirtomis apsaugoti nuo viruso, ir saugiuose 
kambariuose sukauptu maistu, buities, pra-
mogų ir komforto įranga bent metams, bet ir 
suteikti ramybę, komfortą ir leidžia bunkeryje 
gyventi kaip namuose.  
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Daugiausia patogumų turinčiuose bunkeriuose, 
kurie statomi atvirose vietovėse ir kainuoja 5–10 
mln. Eur, įrengiami ne tik prabangūs miegamieji 
ir svetainės, bet ir kino bei sporto salės, sauna, 
seifas, vyno rūsys, biliardo kambarys, taip pat 
ir garažas. Kino teatrai yra įprasti, bet viename 
prabangiausių bunkerių Kalifornijoje yra įrengta 
ir šaudykla, ir baseinas, ir boulingo takas. 

Nuotr.: Terravivos.com
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„MANO RAJONAS“ PO ŽEME 
Bijote likti vienišas per apokalipsę? Kitos bun-
kerių statybos bendrovės parduoda išskirtines 
vietas bendruomenės prieglaudose saugiose 
požemio slėptuvėse visame pasaulyje. Pavyz-
džiui, požeminėje pastogėje Indianoje patogiai 
gali gyventi 80 žmonių, kurių kiekvienam skirta 
36 kv. metrai ploto. Už 35 000 USD ir plius me-
tinę 1 000 USD nuomos sumą galima įsigyti dalį 
bendros komfortiško ir prabangaus bunkerio 
erdvės su didelėmis dviaukštėmis lovomis, 
apartamentų interjere 12-os žemiškų atspalvių 
paletės spalvos užlieja tokias erdves kaip ho-
las, valgomasis ir virtuvė – ten saugu ir jauku. 
100 000 litrų degalų bakas ir 12 mėnesių maisto 
atsargos turi užtikrinti vienus metus savaran-
kiško išgyvenimo po žeme.

Žmonės ieško saugaus komforto ir nenori likti 
vieni, o nori įsikurti bendruomenėje net ir po 
žeme. Verslas skelbia, kad tokio tipo erdvėms 
įsigyti paraiškų skaičius per metus išaugo 1 000 
proc., o pardavimo apimtys – 400 proc.  
Vokietijoje 30 ha komplekse, kurį per šaltąjį karą 
sovietai išskaptavo iš uolienos po 120 m kalnu, 
dabar įrengta tikra atnaujinta šiuolaikinė Nojaus 
arka. Be baseinų, teatrų, sporto salių ir barų, 
jame yra 21 tūkst. kv. metrų saugių gyvenamųjų 
patalpų ir beveik 5 000 km tunelių. Privačių butų 
kainos čia prasideda nuo 2 milijonų eurų. 

N
uo

tr
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om

Nuotr.: teakrulos.com

Milijonai žmonių susidomėjo bunkeriais, tad jų 
statytojai sako, kad nekuria baimės, o gelbsti 
ir padeda jos atsikratyti, suteikdami žmonėms 
ramybę ir atsarginį išėjimą. Šiuo metu statomi 
nauji prabangūs milijonų kv. metrų požeminiai 
kompleksai, kuriuose galės gyventi nuo 5 000 
iki 10 000 žmonių, planuojami patogumai apims 
ne tik gyvenamųjų erdvių komfortą, bet ir pra-
mogų – nuo beisbolo ir golfo laukų iki požeminio 
ežero. 
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BUNKERIO PLANAVIMAS IR STATYBA

Norint savo sklype arba po statomu namu įsi-
rengti tvirtą ir saugų požeminį bunkerį, reikia 
gerai pasiruošti ir rinktis geriausius, ilgaamžius 
statybos sprendimus.  

PIRMIAUSIA – GERAS PLANAS 

Požeminiam bunkeriui pasirinkite sausą vietą 
su žvyru, kur dirvožemyje yra mažai molio ir 
vandens. Uolėtas dirvožemis yra geras, bet bus 
sunkiau iškasti. Venkite vietovių, kuriose yra se-
klių vandens telkinių ir stataus šlaito. Iškaskite 
iki 1,2 m gylio duobę ir patikrinkite vandens lygį. 
Nekaskite savo bunkerio vietoje su aukštu van-
dens lygiu. 

Nubraižykite savo požemio planą. Nuspręski-
te, kokio ploto jo norite. Kas turi jame tilpti? 
Nuspręskite, kokio ilgio, pločio ir aukščio bus 
patalpos. Nurodykite vonios kambario, virtuvės, 
prausyklos ir bendros erdvės vietas. Apsvarsty-
kite, kokius baldus – sofas, kėdes ir lovas – nau-
dosite. 

PATIKIMA KONSTRUKCIJA  

Pasirinkite tinkamą bunkerio statybinę medžia-
gą. Ne visos statybinės medžiagos yra tinka-
mos, kai reikia statyti kažką po žeme. Labiausiai 
paplitusios yra metalo lakštai, plytos ir betonas, 
bet nenaudokite medienos. 

Geras sprendimas – įsigykite jūrinį konteinerį, 
kuris bus pagrindinis bunkerio korpusas ir ma-
žiausiai darbo reikalaujanti konstrukcija. Dides-
niam bunkeriui galite įsigyti kelis konteinerius. 
Standartinis konteineris yra 2,4 m pločio, 2,6 m 
aukščio ir gali būti 6 m arba 12 m ilgio.  

Arba galite statyti savo bunkerį iš šlako blokų ar 
plytų, kad būtų geresnė izoliacija, tai ypač svar-
bu ten, kur žiemą oras itin šaltas. 

KASIMAS IR STATYBA 

Iškaskite puse metro gilesnę duobę nei bun-
kerio aukštis. Galite kasti kastuvu. Bet geriau 
išsinuomoti technikos – jums reikės tranšėjos 
kasėjo ir ekskavatoriaus. Ir būtinai įsitikinkite, 
ar nepažeisite požeminių elektros konstrukcijų 
ar vamzdynų.  Nuleiskite konteinerį į duobę, jei 
pasirinkote naudoti jį. Arba pradėkite mūryti ant 

išlieto betoninio pagrindo: plytas arba blokus 
sutvirtinkite skiediniu, skirtu tokio tipo požemi-
niam bunkeriui.  

Pagrindiniam pamatui naudokite gelžbetonį, 
skersai tranšėjos pastatykite metalines sijas, 
kad bunkeris nesugriūtų.  
Bunkerio sienos turi būti bent 30–90 cm storio. 
Jei naudojate metalo lakštus, būtinai dėkite ir 
plytų arba betono sluoksnį, kad būtų papildoma 
apsauga nuo sprogstamųjų smūgių ir spindu-
liuotės. 

Padenkite bunkerio konstrukciją ir apsaugines 
sistemas vandeniui atspariomis medžiagomis, 
tokiomis kaip guma arba cementinė vandeniui 
atspari danga. Uždenkite bunkerį storu 5–6 mm 
plastiku arba tentu, geriausia dėti jo 2 sluoks-
nius.  

Stogo sutvirtinimas yra esminis žingsnis statant 
požeminį bunkerį. Nepriklausomai nuo to, kaip 
giliai kasite, ant bunkerio stogo bus nemenkas 
svoris dėl dirvožemio, vandens, augalijos ir kt. 
Mūrinės konstrukcijos stogui naudokite skardos 
dangą. Nepamirškite įrengti stoge angų ventilia-
cijai.  

VISIŠKAI SLAPTAI 

Paslėpkite savo požeminio bunkerio stogą – už-
denkite jį gruntu ir užsodinkite augalais, kad jis 
susilietų su supančia aplinka.  

Ant bunkerio įėjimo galite pastatyti stoginę, kad 
ją paslėptumėte, arba namo priestatą. 

GYVYBIŠKAI SVARBU 

Neužtenka įdėti metalinę dėžę į žemę. Penki 
dalykai, kurie būtini, – vėdinimas ir oro filtrai, 
elektros generatorius ir vandens filtrai. Aprū-
pinkite bunkerį akumuliatoriais ir generatoriais. 
Investuokite į ne mažiau kaip 48 voltų baterijas. 
Jeigu galite, investuokite į saulės baterijas. 
Šviesoms ir radijo ryšiui maitinti naudokite bate-
rijas. Rinkitės dyzelinius generatorius, bent 2 kW, 
kad įkrautumėte baterijas.  

Investuokite į vandens rezervuarus, filtrus ir šil-
dytuvus. Jeigu atsisakysite vandens šildytuvo, 
šaltą vandenį teks naudoti ir žiemą.  

Nuotekų šalinimo sistema yra svarbi: netinka-
mas atliekų tvarkymas gali pakenkti sveikatai. 
Kompostavimo tualetams nereikia vandens, ta-
čiau jie gali būti per brangūs ir dvokti uždarose 

vietose. Nuotekų siurblys yra populiarus atliekų 
valdymo variantas.  

Išgyvenimui svarbi įranga – žibintuvėliai, radijas, 
gesintuvas ir drabužiai. Be to, reikia turėti pince-
tą, žirkles, muilo, termometrą, latekso pirštines 
ir nereceptinių vaistų atsargų bei alkoholio įtrin-
ti ir dezinfekuoti. 

APSIRŪPINKITE MAISTU 

Pripildykite bunkerį iš pradžių mažiausiai 3 die-
noms reikalingomis greitai negendančio maisto 
ir geriamojo vandens atsargomis ir po truputį 
jį papildykite bėgant laikui. Jei planuojate ap-
gyvendinti daugiau nei vieną asmenį, būtinai 
atsižvelkite į papildomą maistą ir vandenį.  

Džiovinti ir konservuoti patiekalai, konservai, 
vytinta mėsa ir ryžiai bei kitos kruopos, riešutai, 
dribsniai, javainiai, pieno milteliai ir sausas na-
minių gyvūnėlių maistas jūsų augintiniui yra pui-
kus pasirinkimas – tinka viskas, kas ilgai galioja.  

Vanduo buteliuose yra paprasčiausias pasi-
rinkimas, nors galite investuoti į vandens baką. 
Nepamirškite ir mėgstamų saldainių, arbatos ar 
kavos. 

JAUKIAI IR PATOGIAI 

Sukurkite miegamąją zoną – būtinai turėkite 
keletą antklodžių ar miegmaišių, po vieną dra-
bužių pamainą persirengti kiekvienam asmeniui, 
batus ir lietaus aprangą. Turėkite ir šildytuvų 
žiemos orams. 

Virtuvės zonoje reikės maisto ruošimo įrankių ir 
elektrinės viryklės, bet nenaudokite propano ar 
dujinių viryklių, kurios sukuria pavojingą anglies 
monoksidą. Virtuvės zonoje laikykite indus, puo-
dus, keptuves ir kitus maisto ruošimo reikmenis. 

Sukurkite bendrą erdvę poilsiui: nedidelį kilimą, 
sofą ir keletą kėdžių, kad atsipalaiduotumėte, ir 
šiek tiek pramogų – kortų, stalo žaidimų, knygų, 
televizoriaus, vaizdo žaidimų, filmų, ir bet ko kito, 
kad jus užimtų. Pridėkite nedidelį kavos staliuką, 
kad jūsų bunkeris taptų jaukesnis.

Statytojai sako, kad šis pasaulis ir rytoj nebus 
saugesnis, todėl jie ir toliau statys bunkerius. 
Pandemija ir karai pasaulyje daugelį privertė 
nerimauti dėl savo saugumo ir gerovės. Išmokę 
statyti požeminį bunkerį galite pasiruošti bet 
kokiai negandai. 

STATYBA

Nuotr.: Álvaro Hernández

Nuotr.: tornadosheltersystems
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PRANEŠĖJAI*:

MODERATORIUS:

IŠSKIRTINĖS  KOMPOZICIJOS TAMPA IKONIŠKAIS 
ARCHITEKTŪROS PAVYZDŽIAIS
Norėdami prisijaukinti architektūros inovacijas, turime jas sėkmingai integruoti taip, kad jos 
patenkintų ne tik vartotojų, bet ir kūrėjų poreikius. Inovacinė architektūra plečia disciplinos ribas, 
naudodama dizainą ir technologijas. Sparčiai tobulėjant technologijoms, taip pat greitai tobulėja ir 
architektų projektai bei ambicijos. Kai atrodo, kad nustebinti kažkuo nauju ir dar nematytu jau būtų 
sunku, profesionalai atsiskleidžia visomis spalvomis ir suteikia galimybę fantazijas paversti realybe. 
Šiandien svarbu ne tik pastatyti, bet statyti tvariai, sukurti komfortišką ir patrauklią aplinką. Kūrėjai 
didina architektūrinių galimybių alternatyvas novatoriškiau formuodami stulbinančius objektus. Bet 
architektų sumanymai ir planai kartais prasilenkia su statytojų galimybėmis. Tad kokie produktai 
suteikia absoliučią laisvę kurti ir neriboti kūrybiškumo? Jie – ateities miestų pagrindas, kurį reikia 
nutiesti šiandien, kad galėtume tikslingai siekti architektūros evoliucijos. 

*pranešėjų sąrašas pildomas

RUGSĖJO 8 D.  10 VAL.          
MULTIKINO, OZO G. 18,  VILNIUS

Ludovico Lombardi
ZHA direktoriaus pavaduotojas, 
Šiaurės ir Baltijos regionų vadovas

Tema:
„ZHA Šiaurės šalys, Vilnius ir Baltijos valstybės“

Marius Dirgėla
Lietuvos architektų sąjungos 
kūrybos direktorius 

Robert Platje
„Mei Architects and Planners“ partneris 
ir architektas

Tema:
„SAWA, medienos revoliucijos link“

Emilia Cichocka
,,Corian® Design“ pardavimų vadovė Baltijos 
šalims

Tema:
„Nepamirštamų erdvių kūrimas su Corian®“

Rimantas Staknevičius
UAB „Hydro Building Systems Lithuania“ 
Baltijos šalių vadovas

Tema:
„WICONA“ – rytojaus fasadų sprendimai 
išsiskiriančiai architektūrai“

Tomas Tekorius 
„MB Luritz“ vadovas

Tema:
„MILLBOARD“ fasadai ir terasos – natūralumas, 
slypintis tobuloje technologijoje“

mei



STILINGI, JAUKŪS IR EKOLOGIŠKI 
NAMAI IŠ JŪRINIŲ KONTEINERIŲ

Jūriniai konteineriai-namai yra puiki pigaus namo 
alternatyva, populiari visame pasaulyje. Daugelis 
žmonių pasirenka gyventi jūriniuose konteineriuose-
namuose būtent todėl, kad statant tokius namus galima 
nemažai sutaupyti. Pasistatyti jūrinį konteinerį-namą 
galima mažiau nei už 100 tūkst. eurų, o įprasto mūrinio 
ar medinio namo statybos kainuoja ženkliai daugiau, 
tad kodėl nesutaupius pinigų kitoms reikmėms? 

Dar vienas svarbus konteinerinių namų pasirinkimo 
kriterijus – ekologiškumas. Propaguojantys sveiką 
gyvenseną žmonės dažniausiai renkasi namus, 
draugiškus aplinkai. Kiekvienas šiam tikslui panaudotas 
jūrinis konteineris „sutaupo“ Žemei daugiau nei 3 500 
kilogramų plieno! Įprasto namo statybai reikia plytų, 
medienos, o šiam – tik panaudoti jau sukurtą produktą. 

Lietuvoje populiarėja užsienyje seniai 
pamėgti namai, pastatyti panaudojant 
jūrinius konteinerius. Tokius namus 
žmonės dažniausiai renkasi dėl pri-
einamos kainos, išvaizdos, pastatymo 
greičio, ekologiškumo. Kokybiškų 
konteinerių už protingą kainą siūlo 
bendrovės MAGITU komanda, išklau-
santi kliento poreikius ir pasiūlanti 
palankiausius sprendimus.



STILINGI, JAUKŪS IR EKOLOGIŠKI 
NAMAI IŠ JŪRINIŲ KONTEINERIŲ

Be to, siekiant įgyvendinti ambicingus žiedinės eko-
nomikos tikslus, būtina didinti statybinių atliekų 
perdirbimo apimtis ir skatinti perdirbtų statybinių 
atliekų kaip žaliavų naudojimą. Kartu turime didinti 
statybos sektoriaus tvarumą ir neutralumą klimatui, 
projektuojant, gaminant ir naudojant statybos produ-
ktus užtikrintų jų patvarumą ir pakartotinį naudojimą. 
Būtent jūrinius konteinerius galima išlydyti ir panaudoti 
kitoms reikmėms.

Namus iš jūrinių konteinerių žmonės taip pat renkasi 
dėl jų išskirtinumo ir akį traukiančios išvaizdos. Inves-
tuodami daug mažiau jie gali susikurti svajonių namo 
stilių, kurio modernumas priblokš kiekvieną. Tokie 
namai ypač populiarūs tarp futuristinę architektūrą 
mėgstančių architektų.

Konteineriai puikiai tinka ir sodo namelio ar vasarnamio 
statybai. Gera žinia norintiesiems tokio namelio – 
mobiliesiems moduliams nereikia leidimo statyti, taip 
pat juos nesunku transportuoti, tinkamai suprojektavus 
saugu palikti ne sezono metu, o nedidelę erdvę itin 
patogu įrengti ją išpildant pasirinkus daugiafukcius 
baldus.

Dar vienas aspektas, dėl kurio verta rinktis namus 
iš jūrinių konteinerių, – jų pastatymo greitis. Įprastai 
namas pastatomas šiek tiek daugiau nei per metus, o 
statant iš jūrinių konteinerių pakanka kelių mėnesių. 

,,Mūsų įmonė siūlo platų konteinerių pasirinkimą už 
prieinamą kainą. Dirbame išskirtinai tik su konteineriais 
– nuo pardavimo iki pirkimo, taisymo ir nuomos. 
Kiekviena kliento užklausa priimama su dideliu 
entuziazmu ir užsidegimu rasti geriausią sprendimą. 
Dažnai komunikuodami su klientais randame ir naujų 
sprendimų, o tai padeda tobulinti klientų aptarnavimo 
ir pasiūlos kokybę. Jei turite nestandartinę konteinerių 
užklausą, susisiekite su mūsų ekspertais“, – sako 
bendrovės MAGITU generalinis direktorius Vladimir 
Gusiatin.

 Tel. + 370 675 50 722
el. paštas eu@magitu.com
„Skype“ – Eduardas // UAB MAGITU
www.magitu.com



ŠIUOLAIKIŠKOS APŠVIETIMO 
IR SAULĖS KONTROLĖS 

SISTEMOS

Uždarosios akcinės bendrovės ARDENA profesionalai 
jau trisdešimt metų dirba su apšvietimo, elektros 
instaliacijos ir saulės šviesos kontrolės sistemomis. 
Bėgant metams, technologijos tobulėja, todėl išnaudoti 
saulę komfortui didinti tampa vis paprasčiau. Bendrovės 
prieš šešerius metus į Lietuvos rinką atvežtas ZIP 
SCREEN lauko roletas, tuomet tapęs sensacija, dabar 
jau naudojamas tūkstančių klientų namuose. Įdomu 
tai, kad ZIP SCREEN galima montuoti ir prie jau esamų 
stoginių, ant įstiklintų terasų bei pritaikyti sprendimus 
su tentinėmis arba bioklimatinėmis pergolėmis.

Bendrovės ARDENA gamybos padalinio vadovė Barbara 
Litvinovič-Šafranovič vardija ZIP SCREEN privalumus: ,,Tai 
unikalus, pagamintas iš patvarių audinių ir aliuminio konstrukcijos, 
naujos kartos išorinis langų uždengimas, efektyviai apsaugantis 
nuo saulės spindulių, vėjo, lietaus, krušos ir net vabzdžių. 
Dažniausiai jis naudojamas langams uždengti, bet labai populiarus 
ir kaip terasos šoninė uždanga. Išskirtinės kokybės konstrukcija 
ir uždarymo technologija leidžia užtikrinti atsparumo vėjui lygį 
iki 145 km/h. Išskirtinio tankumo SCREEN audinys neriboja 
vaizdo matymo iš vidaus ir neleidžia patekti jokiems kenkėjams 
į namų vidų.“ Pasak jos, dėl specialios konstrukcijos šie roletai 
gali būti montuojami ant įvairiausio tipo langų, mobilių pertvarų, 
vietoje terasų stiklų. Šis gaminys tinkamiausias tais atvejais, kai 
ieškoma būdų, kaip uždengti panoraminius, stumdomus langus ir 
neįstiklintas terasų konstrukcijas. 

ZIP SCREEN šiltuoju metų laiku leidžia jaustis komfortiškai, nes 
net sustūmus langus ZIP roletas lieka išskleistas ir suformuoja 
jaukią užuovėją. Šis lauko langų uždengimas yra itin patrauklus 
žmonėms, galvojantiems apie pasyvius ir energiškai efektyvius 
namus. Saulės blokavimas pastato išorėje leidžia ženkliai 
sutaupyti kondicionavimo sąnaudas ir sumažina patenkančių 
saulės spindulių kiekį net iki 75 procentų, taip sutaupoma ir 
pastato eksploatacijos išlaidų. Šie roletai gali uždengti ypač 
didelius langus ir terasų konstrukcijas, nes be sujungimo galima 
jais apsaugoti iki 6 metrų ilgio ir bendrai iki 18 m2 ploto langus. 
Gausus audinių ir aliuminių konstrukcijų spalvų pasirinkimas leidžia 
priderinti ZIP SCREEN lauko roletą prie namo fasado ar kuriamo 
eksterjero. Šiuos roletus klientai vertina ir dėl patogaus valdymo 
pulteliu, galimybės sujungti į grupes bei įdiegti kliūčių aptikimo 
jutiklius.



,,Šiuo metu rinkoje nėra efektyvesnio saulės spindulių 
valdymo sprendimo už ZIP SCREEN, kuris leidžia mėgautis 
supančia aplinka, stebėti vaizdą pro langą ir būti maksimaliai 
apsaugotiems nuo kaitros, vėjo, uodų ir vabzdžių bei kitų 
išorės veiksnių“, – įsitikinusi pašnekovė. 

ZIP SCREEN neabejotinai užkariavo Lietuvos rinką, tačiau 
susiduriama su problema, kad klientai, įsirengę įstiklintas stogines, 
prašo dengti ne tik šonus, bet ir stiklinį stogą nuo saulės. Įvertinus 
tai, kad dvigubas dengimas „stiklas–audinys“ klientams dažnai yra 
per brangus, o nedengtoje stiklinėje terasoje saulėtomis dienomis 
neįmanoma būti, ieškota sprendimo, kaip efektyviai apsaugoti 
pavėsines nuo saulės ir lietaus vienu produktu. 

Tai lėmė, kad prieš porą metų rinką pasiekė bioklimatinės 
pergolės. Šiuo metu itin populiarūs du modeliai – bioklimatinė 
žaliuzinių stogų pergolė TECHNIK bei tentinio stogo pergolė 
,,Elegancy“. Tai vieni plačiausiai naudojamų terasinių uždengimų 
ne tik privačiuose objektuose, namuose, bet ir kavinių, viešbučių, 
SPA centrų lauko zonose.

Bioklimatinė pergolė-pavėsinė TECHNIC yra modernus, 
minimalistinio dizaino ir pažangių technologijų sprendimas. 
Bioklimatinis modelis, kuriame stogą sudaro aliuminio profiliai, 
reguliuojami 135° kampu. Sklandžiai reguliuojant pasvirimo kampą 
galima visiškai kontroliuoti saulės šviesą, užtikrinant natūralią 
ventiliaciją ir laisvą oro cirkuliaciją. Tvirta aliuminio konstrukcija yra 
atspari ekstremaliai temperatūrai ir oro sąlygoms, įskaitant vėją iki 
160 km/ h bei sniego apkrovas iki 120 kg / m2. Kritulių ar tirpstančio 
sniego vanduo išleidžiamas per integruotą lietaus nuleidimo 
sistemą, paslėptą atraminiuose profiliuose. TECHNIC terasos 
pavėsinė gali būti dažoma milteliniu būdu visomis spalvomis iš 
RAL paletės (daugiau nei 200 spalvų), taip pat į medieną panašiu 
atspalviu su medienos grūdėtumu (20 atspalvių).

Pergolė „Elegancy“ nuo kitų ARDENA terasų sprendimų skiriasi 
ypatinga, nesenstančia ir daugiafunkce poilsio zonos stogo danga, 
kuri gali susisukti į ritinį ir palikti visiškai atidarytą erdvę. Stogas 
pagamintas iš trijų sluoksnių „Techprotect“ audinio, atsparaus 
lietui, saulės kaitrai ir ultravioletiniams spinduliams. Konstrukcija 
susideda iš aliuminio pagrindo, sulankstomo ir stumdomo stogo 
bei sistemos baldakimo, kuris apsaugo medžiagą susukant. 
Pergolės „Elegancy“ gali atlaikyti vėjo gūsius iki 120 km/h. 
Produktas pritaikytas roletams, stiklo pertvaroms, apšvietimui ar 
šildytuvams montuoti, o tai leidžia bet kokią terasos modifikaciją. 

„Pergolė „Elegancy“ išlieka funkcionali nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvo rudens. Ji gali būti montuojama dviem 
būdais – kaip savarankiškas statinys su 4 atramomis 
(atramų skaičius didėja priklausomai nuo pavėsinės dydžio) 
arba su įtvirtinimu į sieną ir montuojant tik atramines kojas 
priekyje. Integruotas apšvietimas suteikia funkcionalumo 
bet kuriai terasai. Aukštos kokybės šviesos taškai arba 
LED juostelės yra puikus įrankis norint sukurti nepaprastą 
atmosferą. Komforto lygį didina ir kiti aksesuarai, tokie kaip 
infraraudonųjų spindulių šildytuvai, garso sistema ir pan.“ – 
pasakojo bendrovės ARDENA gamybos padalinio vadovė. 

 www.ardena.lt  |   www.sviestuvai.lt



Susikurkite patogią, jaukią ir elegantišką lauko erdvę, kurioje galima įkvėpti oro, 
bendrauti ir ilsėtis. Pusryčiai ar popietės kava po atviru dangumi įgaus išskirtinį skonį.
 
„Domo linija“ siūlo aukščiausios kokybės šiuolaikinių lauko baldų gamintojų „Higold“, 
„Apple Bee“, „Sens-Line“, „Garden Impression“ ir ATC baldus, kurie sukurti taip, kad 
taptų neatsiejama terasos, kiemo ar balkono dalimi, erdvės būtų stilingos ir unikalios, 
o riba tarp vidaus ir lauko išnyktų.

Minkštieji kampai, sofos, foteliai, gultai ir valgomojo baldų bei kitų baldų komplektai 
sukurti gamintojams bendradarbiaujant su aukščiausios klasės dizaineriais, tad yra 
ne tik patogūs, bet ir estetiški bei stilingi.

Baldams gaminti naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Taikant modernias 
technologijas sukurti minkštųjų baldų audiniai yra tvirti, komfortiški ir kokybiški. 
Minkšta sėdima dalis ir pagalvėlės pagamintos iš tvirto OLEFIN audinio, atsparaus 
UV spinduliams ir drėgmei, nedylančio, neblunkančio, lengvai valomo ir greitai 
džiūstančio. Įvairaus tipo baldai pagaminti naudojant poliratano vyteles, virves ir 
diržus bei natūralų tikmedį. Milteliniu būdu dengtas baldų aliuminio rėmas yra lengvas 
ir ilgalaikis. 
 
Gausus asortimentas leidžia pasirinkti ir pritaikyti minkštųjų bei valgomojo baldų 
komplektus pagal kliento poreikius. Minkštos trivietės, dvivietės, vienvietės sofos 
arba keturviečiai, penkiaviečiai minkštieji kampai derės prie įvairaus dydžio kavos 
staliukų, o valgomojo komplektai, skirti šešiems, aštuoniems ar dešimčiai vietų, bus 
patogūs ne tik poilsiui, bet ir pietaujant ar vakarieniaujant. Baldų medžiagas ir apdailą, 
spalvas ir elementus galite derinti taip, kad sukurtumėte unikalų savo lauko erdvės 
įvaizdį.

Kad lauko baldai ilgai išliktų gražūs ir estetiški, jiems prižiūrėti siūlomi uždangalai ir 
įvairios valymo priemonės.

Dešimties metų veiklos patirtį sukaupusi „Domo linija“ klientams siūlo aukštos 
kokybės, patogius, stilingus ir išskirtinius, tarp jų – ir vienintelius Lietuvoje lauko 
baldų modelius ir nuolat papildo jų asortimentą, atsižvelgdama į naujausias mados 
tendencijas. 

Šio verslo šūkis nuo pat pradžių buvo ir tebėra –
 

LAUKO BALDAI 
LEIS MĖGAUTIS 
kiekviena poilsio akimirka

 „TEGUL IDĖJOS VIRSTA REALYBE!“

www.domolinija.lt
+ 370 693 85 668 | + 370 620 60 512



EKOLOGIŠKOS TRINKELĖS – 
sveikas, estetiškas ir tvirtas 
pagrindas po kojomis

RINKITĖS EKOLOGIŠKAS ITALIŠKAS TRINKELES „ECOTOP“ IR 
GALĖSITE DRĄSIAI VAIKŠČIOTI BASOMIS BEI LEISTI VAIKAMS 
ŽAISTI KIEME ANT GRINDINIO. 

Unikalus ir ypatingas produktas „EcoTop” – tai naujas ekologiškų gaminių 
asortimentas, savyje apimantis geriausias lauko grindų fizines ir estetines 
savybes bei visas aplinkos saugojimo charakteristikas. Visi gaminiai yra pa-
gaminti iš natūralių žaliavų: granito, kvarco, juose sumažintas mineralinių 
oksidų naudojimas. 

Siūloma aukščiausia kokybė vienoje medžiagoje: fotokatalitinės savybės 
kartu su puikiu atsparumu ir aukščiausios kokybės bei estetikos gaminiai 
– nauji produktai, naujos formos, nauja aukštos kokybės apdaila ir naujos 
neįprastos spalvos. „EcoTop“ fotokatalizinės grindinys eksterjerui turi svar-
bią ekologinę vertę: jis saugo ir savaime valo orą. Tx Active ® fotokatalizinė 
medžiaga, esanti 5 mm paviršiaus sluoksnyje, pagreitina natūralius teršalų 
oksidacijos procesus ir veikiant saulei, daugumą teršalų paverčia į netoksiš-
kas druskas, kurios nekenkia žmonėms ir aplinkai. Medžiagas lengvai paša-
lina vėjas ir lietus, todėl ekologiškos trinkelės išlieka švarios. 
Tai pirmoji pasaulyje gamybos linija, skirta išskirtinei „Photocatalyic“ grindi-
nio trinkelių gamybai. Italų gamintoja išsiskiria pažangiausiomis technologi-
jomis, galinčiomis optimizuoti “EkoTop” gamybą ir garantuoti aukščiausios 
kokybės produktą. Tai užtikrina nuolatinis visų gamybos procesų stebėjimas 
per centralizuotą kompiuterinį tinklą.

„EcoTop“ trinkelės – atsparios ir ilgaamžės, jų paviršius vienodas ir kompak-
tiškas. Speciali forma leidžia pagaminti blokelius, kurie tarpusavyje susiriša, 
todėl gaunamas paviršius  išlaiko didesnes apkrovas. 

Įvairūs spalvų, apdailos ir formų deriniai pagerina estetinį  vaizdą – galite 
susikurti individualią, nepakartojamo dizaino erdvę ir daug metų kasdien 
džiaugtis sveiku ir tvirtu pagrindu po kojomis. 

Kiekvienas stengiamės susikurti tokią namų aplinką, kad ji būtų ne tik graži, tvarkinga, 
bet ir praktiška. Trinkelių danga – tvarus ir ilgalaikis sprendimas tiek įvažiavimo, tiek 
kiemo įrengimui, jų klojimas – santykinai nesudėtingas, o spalvų ir formų įvairovė 
suteikia dideles dizaino galimybes.

www.senini.lt  | +370 679 50316  |  Tomas@senini.lt  |  UAB “Itališkos trinkelės”
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MODERNAUS 
NAMO KOKYBĖS 
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Namai yra daugiau nei namo sienos, 
langai ir stogas, daugiau nei ply-
tos ar mediena. Kiekvienas nori-
me namų kaip saugios tvirtovės ir 

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

Kaip suplanuoti, pasistatyti ir įsirengti modernų 
kokybišką namą? Nuo ko reikia pradėti? Ką būtina 
išmanyti? Kokių sprendimų svarbu nepamiršti: kas 
reikalinga, kas būtina ir kas tiesiog privalo būti šiuo-
laikiniuose kokybiškuose namuose, o ko vengti? Ar 
įmanoma turėti aukščiausios kokybės namą, ne-
viršijant protingų finansinių galimybių, metų metus 
nevargstant dėl statybų broko ar planavimo spragų 
ir nebijant namo išlaikymo išlaidų? 
Naujasis STRUCTUM projektas – „Modernaus namo 
kokybės DNR“ – tai kokybiškos statybos ląstelės 
branduolyje užkoduota genetinė informacija, kuri 
turi būti specialistų „atkoduota“ ir perduodama 
kitoms „ląstelėms“ – naujų namų statytojams. Šio 
projekto straipsnių ciklas ves ilgu keliu nuo pir-
mosios minties apie nuosavą namą, nuo jo vizijos 
nugludinimo, tik jam tinkamos ir nulemtos vietos 
pasirinkimo, per klaidžius projektavimo ir statybos 
takus iki plačių vidaus įrengimo galimybių ir interjero 
dizaino kūrimo. 
Šios „ląstelės branduolio“ misijos STRUCTUM pro-
jekte sutiko imtis architektas Tomas Lapė, kuris, 
dalyvaudamas straipsnių cikle, dalinasi žiniomis, 
paaiškindamas svarbiausius veiksmus bei sprendi-
mus, panorus pasistatyti modernų kokybišką namą. 

AUTORIUS: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Kokios lauko erdvės projektuojamos prie 
šiuolaikinių namų? Kur sklype statyti terasą 
ar pirtį? Kurioje namo pusėje planuoti sodą?
 Ką rinktis – baseiną ar tvenkinį? Šiuos atsakymus 
reikia rasti pradėjus projektuoti šiuolaikinį namą.

 
NAMŲ ERDVĖ 
NESIBAIGIA 
NAMO SIENOMIS

Nuotr.: Tomas Lapė

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Sklype namas nėra pastatomas bet kur. Būtų 
labai klaidinga galvoti: dabar statome namą, o 
paskui sklypą sutvarkysime. Architektai ragina 
visada galvoti iš anksto ir kartu planuoti tiek 
namą, tiek sklypą, kuris yra kuriamų namų dalis, 
namų lauko erdvė.

„Namas negali užimti gražiausios 
sklypo vietos – jis turėtų į ją 

atsisukti ir palikti ją poilsiui, tiek 
vizualiniam naudojimui, tiek ir 

fiziniam. Namo sklypas yra tų pačių 
namų dalis – lyg namo patęsimas, 

lyg lauko kambarys be sienų – nėra 
atskirai namo ir sklypo“, – sako 

architektas Tomas Lapė.
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„Tinkamai įvertinus ir suplanavus namo 
užimtos ir laisvos sklypo dalies santykį, 

papildomomis priemonėmis ir apželdinimu 
išsprendžiame kitus uždavinius – ar 

atsiriboti nuo per arti esančių kaimynų, ar 
paslėpti kažkokį blogą vaizdą, ar kt. Tam 
gerai tinka ir pirtis, ir atskirta nuo namo 

pavėsinė, ir kiti papildomi sklypo pastatai. 
Svarbu, kad jie būtų tikrai reikalingi, o jų 
kompozicija sklype apgalvotai formuotų 

privačią erdvę“, – sako T. Lapė.

GRAŽIAUSIA VIETA – POILSIUI 
Šiuolaikinio namo vieta sklype projektuojama 
taip, kad jo „akys“ – pagrindiniai langai – būtų 
atsisukę į gražiausią sklypo erdvę arba už jo ribų 
esantį gražų vaizdą, kitaip nei klasikinio stiliaus 
namas, kuris statomas sklypo viduryje ir „žiūri“ 
į visas puses. Kaip sako architektas, šiuolaiki-
niai namai skirti ilsėtis, o ne dirbti, tad didžioji, 
gražiausia sklypo dalis turi būti palikta naudoti 
poilsiui ir lauko erdvės grožiui kurti.
Dažniausiai neįmanoma pasirinkti, iš kurios 
pusės bus įvažiuojama į sklypą, nes įvažiavimo 
vieta būna objektyviai nulemta ir labai retai 
galime ją pakeisti – tai suformuojama detaliai-
siais planais. Kita objektyvi aplinkybė yra sklypo 
orientacija šiaurės ar pietų kryptimi, taip pat 
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Architektas Tomas Lapė

– kaimynai, kurie arba jau yra, arba dar atsiras. 
Šiuolaikiniai sklypai yra riboto ploto, namas 
retai stovi vienas dideliame sklype – jis beveik 
neišvengiamai turi kaimynus. Pasak architekto, 
labai didelių sklypų pasitaiko retai, tradicinis 
namo sklypo dydis yra keliolika arų, o namai 
statomi dideli – gali būt iki 500 kv. m ploto, tad 
namas užima didelę sklypo dalį. 
Iš anksto suplanavus, kur sklype stovės pagrin-
dinis namas, kokie papildomi statiniai iškils ir 
kam bus skirtos likusios erdvės, paklojamas pa-
matas organiškam sklypo įsisavinimui. Neteks 
tvarkyti sklypo užkampių, kurie nenaudojami. 
Namas stovės savo vietoje, palikdamas gra-
žiausią sklypo vietą lauko poilsio erdvei.



STATYBA

69

„Terasa, kaip ir bet kuris namo 
kambarys, turi turėti savo funkciją, tada 
ji bus būtina ir gyva. Jeigu pasirinkus 
vietą terasai pamirštama pagalvoti, 
ką joje veikti, neveikiantis statinys 
sklype nereikalingas“, – sako T. Lapė. 

LAUKE PO STOGU
Prie namo prišlietos terasos yra populiarios, 
nes lengvai pasiekiamos vos atvėrus langą. 
Namas formuoja terasos užnugarį, gali užstoti 
nuo vėjo. T. Lapės nuomone, Lietuvos klima-
to sąlygomis terasai, kad ji būtų tikras „lauko 
kambarys“, būtinai reikia stogo, kuris pridengtų 
ir nuo lietaus, ir nuo saulės. Stogas leidžia pa-
ilginti buvimo lauke sezoną, ypač kai terasoje 
integruojami modernūs lauko šildytuvai ir ap-
švietimas. 
Terasa gali būti suprojektuota kartu su namu, 
palindusi po suformuota namo pastoge ar bal-
konu. Kai leidžia sklypo dydis, ji projektuojama 
ir kaip atskiras statinys, su viena siena ar su 
dviem, kurios užstoja nuo vėjų, nuo kaimynų ar 
nuo kokio nors nepageidaujamo vaizdo. 
Atskirtose nuo namo terasose populiaru įsi-
rengti lauko valgomąjį su integruota nedidele 
virtuvėle ar grilio reikmenimis. Toks statinys la-
bai funkcionalus, nes leidžia daugiau laiko būti 
atvirame ore. Dideliame sklype, jeigu yra porei-
kis, statomos abiejų tipų terasos. Terasa prie 
namo gali būti labiau skirta skaityti ir bendrauti, 
o stovinti atskirai labai tinka lauko valgomojo 
funkcija, ypač jeigu infrastruktūra pakankamai 
išvystyta ir patogi – terasoje yra elektra, van-
duo, grilis, baldai, virtuvės rakandai ir kt. 
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VANDENS IR PIRTIES MALONUMAI
Kitas funkcijų ir dekoratyvumo elementas namų 
sklype – pirtis, kuri gali būti praplėsta, prie jos 
suplanavus po pastoge priglaudusią terasą. 
Pirtis projektuojama nuošaliau, ne po langais, 
bet atsisukusi į sklype suformuotos vidaus 
erdvės centrą, ji gali užstoti blogą vaizdą ar 
kaimynus – estetiškas pirties pastatas gali būti 
puikus vizualinis barjeras. 
Po namo langais projektuojami baseinai, kurių 
skaidrus vanduo džiugina žvilgsnius. Kaip sako 
architektas T. Lapė, Lietuvoje baseinai sparčiai 
populiarėja, nes šylant klimatui norime daugiau 
laiko praleisti lauke ir ilsėtis. Lauko baseinų pa-
trauklumą didina saulės elektrinės, geoterminis 
šildymas ir kt. technologijos, dėl kurių naudoji-
mo atpigo baseino eksploatavimo išlaidos. 
Kitaip nei vidaus baseinai, lauko baseinas 
naudojamas trečdalį arba ketvirtį metų – per 
šilčiausią sezoną, o žiemai užkonservuojamas. 
Labai retai namų savininkai naudojasi lauko 
baseinu ir žiemą, nes Lietuvos klimato sąlygo-
mis jį prišildyti labai brangu. Tačiau architektas 
akcentuoja, kad įrengus baseiną namo viduje 
reikia pastatyti jam skirtą nemažo ploto pastatą 
arba tam skirti namo dalį, kurią reikia šildyti. Tai 
irgi didelės išlaidos. Be to, lauko baseinas teikia 
daug buvimo lauke džiaugsmo, ypač vaikams. 
Kaip sakė T. Lapė, Europoje populiarėja eko-
tvenkiniai, kuriuos įsirengia didelių sklypų 
savininkai. Tai lyg mažas ežeriukas, kuriame 
vandens valymas vyksta natūraliu biologiniu 
būdu, jame auga ir gyvena įvairi fauna. Tvenkinio 
augalai labai papuošia aplinką – galima sukurti 
lyg sodą vandenyje. 
Architektas akcentuoja, kad baseinas ir tven-
kinys turi ne tik vizualinių skirtumų. Jų funkcio-
nalumas skirtingas, nes į natūralų, vėsų tvenkinį 
norisi pasinerti sukaitus vasaros saulėje, jis 
patrauklesnis sportuojantiesiems. O baseino 
vandens temperatūra visada vienoda, todėl 
jame gali pliuškentis visi norintys bet kada ir 
praleisti vandenyje daugiau laiko.
T. Lapė atkreipia dėmesį į vandens telkinių sau-
gumo problemą. Jaunoms šeimoms svarbu, kad 
baseiną galima užtverti ar uždengti. O tvenkinys 
gali būti pavojingesnis, nes jį sunku apsaugoti, o 
užtvertas jis atrodo neestetiškai. 

ERDVĖ SPORTUOTI 
Sporto aikštynai sklypuose projektuojami retai 
ir, architekto T. Lapės vertinimu, tai būna labiau 
kaprizas negu poreikis. Teniso kortai ar krepši-
nio aikštelė užima daug vietos, o naudojama re-
tai, neintensyviai, nes žaidimams reikia partne-
rių. Retai kas žaidžia namuose tenisą kasdien su 
kaimynu ar su svečiu. Dar rečiau pasitaiko, kad 
vyras ir žmona dviese kas vakaras žaistų tenisą 
net ir turėdami savo kortus sklype. 
T. Lapė pasakoja, kad jam yra tekę projektuo-
ti privačius teniso kortus ir sklype, ir net ant 
namo stogo, bet, jo požiūriu, architektūriškai tai 
nėra užtikrintas sprendimas. Lauko sporto aikš-
tynas namų sklype – labai didelės prabangos 
ženklas ir gana retas atributas. Prie šiuolaikinės 
architektūros namų labiau pageidaujamos vai-
kų žaidimų aikštelės. Jos užima mažai vietos, 
sukuria puikią laisvalaikio erdvę vaikams lauke ir 
yra laikinos – jas lengva pastatyti ir, kai nebe-
reikia, išardyti. 
Architektas sako, kad sporto salės neretai įren-
giamos šiuolaikiniuose namuose, bet paprastai 
jos planuojamos pagrindinio namo dalyje, retai 
sklype statomas atskiras papildomas statinys – 
toks sprendimas labiau išimtis. 

„Viešojo naudojimo sporto aikštynai 
dabar įrengiami beveik visose 
naujose gyvenvietėse. Žmonės 
dabar siekia socializuotis ir prie 
to pratinti vaikus, todėl namuose 
sporto aikštynų neplanuoja, o mieliau 
naudojasi viešaisiais, kur visada 
atsiranda partnerių žaidimams ir 
bendravimui“, – sako T. Lapė.

Nuotr.: Tomas Lapė
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ERDVĖ POMĖGIAMS
Oranžerija ar žiemos sodas retai planuojami 
atskirame pastate. Dažniausiai žiemos sodas 
įrengiamas priestate, sujungtame su kuria 
nors namo dalimi, pavyzdžiui, su virtuve ir val-
gomuoju, ypač jeigu žiemos sode visus metus 
ne tik žydi gėlės, bet šeimininkai mėgsta auginti 
prieskoninius, kitus valgomuosius augalus ir 
daržoves, tai tampa funkcionalu ir kartu tai 
– poilsio vieta, į kurią gali patekti neišėjęs iš 
namų. Statyti sklype atskirą pastatą oranžerijai 
nėra funkcionalu, nes šaltuoju metų laiku tektų 
pas mylimus augalus į ją eiti per lauką.

Garažas prie šiuolaikinio namo statomas daž-
niausiai tada, kai šeimininkai turi daug įvairių 
pomėgių ir reikia patalpų inventoriui – moto-
ciklams, keturračiams, kateriams, nardymo 
įrangai, dviračiams, medžioklės atributams ir 
pan. Tokiu tikslu garažas gali būti statomas kaip 
atskiras pastatas ir prie garažo dar įrengiamos 
papildomos patalpos, priklauso nuo hobio gau-
sos. O dažniausiai garažas sujungiamas su pa-
grindiniu namu, išplečiamos jo funkcijos ir tada 
garažo patalpa šildoma, bet ne dėl automobilio. 
Pasak architekto, statyti mašinoms namą ne-

verta, nebent tai užmiestis ir atsiranda daugiau 
pastato funkcijų.
Architekto T. Lapės praktikoje yra pasitaikę 
klientų sumanymų statyti sklype atskirus name-
lius svečiams, bet projektuojant tokios idėjos 
subliuško. Pasak jo, geriau pagrindiniame name 
turėti svečių kambarį, kad nereikėtų prižiūrėti ir 
šildyti galbūt retai naudojamo pastato, nebent 
tai nuošali sodyba, nes namuose svečiai neuž-
sibūna ir retai pasilieka savaitei kitai pagyventi, 
tad svečių namelis stovėtų tuščias. 



STATYBA

72

LABAI SVARBUS PLANAS
Sklypo projektą apibendrina jo apželdinimas. T. 
Lapė pataria sodinant augalus nesuklysti – vis-
kas turi prasidėti nuo planavimo. Sklypo ir namo 
planas neturėtų būti rengiami atskirai – kuriant 
namus reikia planuoti viską iš karto, vienodą 
dėmesį skiriant tiek namų vidaus erdvėms, 
tiek ir lauko. Dažnai žmonės susikoncentruoja į 
namo projektą ir pamiršta planuoti visą sklypą. 
Architektai, planuodami namo vietą sklype, 
paskiria vietą ir poilsio zonoms, augalams – 
suformuojama architektūrinė užduotis. Svarbu 

„Sklypas nėra blynas, kurį reikia 
apželdinti, – tai namų erdvė, kuri 
yra namo pratęsimas. Namai 
yra visa – ir namas, ir sklypas. 
Būtina iš anksto apgalvoti, 
kur kieme bus poilsio zonos, 
kur sėdėsite, į ką atsisuksime 
sėdėdami terasoje ir ką norėsite 
matyti, kokie bus vaizdai prieš 
akis. Iš anksto susikūrus viziją 
nebus klaidų“, – sako T. Lapė. 

apželdinant sklypą laikytis kompozicijos, auga-
lus rinktis įvairius, kad žydėtų, būtų estetiški ir 
džiugintų kiekvieną sezoną. 
Svarbu pasirinkti tinkamų rūšių ir aukščio auga-
lus, kad jie neužstotų vaizdo, bėgant metams 
neužaugtų per aukšti ar labai vešlūs ir nesu-
kurtų „žalios tvoros“, kuri sudarkys suformuotą 
sklypo vidaus erdvę ar net užstos vaizdus, į 
kuriuos namas, jį statant, buvo orientuotas. Pa-
sirinkus klaidingą sklypo apželdinimą, metams 
bėgant prieš namų langus gali užaugti miškas. 



Jeigu esate neabejingi savo sveikatai, 
turėtumėte įsirengti nuosavą pirtį ir mėgautis 
jos teikiamais  malonumais. Šiandieninė pirtis 
naudojama toli gražu ne vien asmens higie-
nai. Pirtyse galite atsipalaiduoti po darbų, 
mėgautis poilsiu, masažais, aromaterapijos 
seansais ir sveikatinimo procedūromis, taip 
pat bendrauti su draugais ar šeima.

PIRTIES STATYBA IR ĮRENGIMAS – 
SVARBUS IR ATSAKINGAS DARBAS. 
PATIKĖKITE JĮ PROFESIONALAMS. 

MB ASAUNA sukaupė 16 metų šios veiklos 
patirtį, įgijo daugybę teorinių ir praktinių 
įgūdžių. Pirčių statyba ir įrengimas yra 
viena iš ilgametės veiklos sričių. Remdamasi 
Suomijos pirčių projektavimo ir statybos 
metodika bei technologijomis, įmonė įsisavino 
ir siūlo įvairius kokybiškų pirčių statybos ir 
įrengimo sprendimus, kurie visiškai patenkina 
užsakovų lūkesčius. ASAUNA specialistams 
nesunku kokybiškai pastatyti ir įrengti tiek 
rusiškas, tiek suomiškas pirtis.

Profesionaliai parinktos geriausios statybinės 
medžiagos, šiuolaikiniai konstrukciniai 
sprendimai, techninė įranga ir aukšta 
darbų kokybė užtikrina pirčių saugumą 
bei jų patikimą eksploataciją, todėl visiems 
atliktiems darbams įmonė suteikia ilgalaikę 
kokybės garantiją ir technini aptarnavimą, 
kurio dėka garantinio laikotarpio metu 
gaminio būklė palaikoma kaip naujo, siūlomos 
naujovės.   

Norint turėti savo pirtį, reikia viską gerai 
apgalvoti ir suplanuoti. Apsispręsti padės 
pirčių užsakovams ASAUNA pateikiami 
įvairiausi tipiniai pirčių projektai. Pirtys gali 
būti įvairios – skiriasi jų dydžiai, patalpų 
suplanavimas ir skaičius, išorės ir vidaus 
dizainas, apdaila, įranga, krosnies tipas. 

RINKITĖS POPULIARIAUSIUS ĮSPŪDINGUS 
PIRČIŲ PROJEKTUS, JOS STATYBĄ IR ĮREN-
GIMĄ NUO PAMATŲ IKI APDAILOS IR BAL-
DŲ PATIKĖKITE PROFESIONALAMS, KURIE 
SUKURS IŠSKIRTINĮ ESTETINĮ VAIZDĄ, PUO-
ŠIANTĮ JŪSŲ SODYBĄ, O PIRTIES GARAS 
TEIKS MALONUMĄ BEI PADĖS STIPRINTI 
SVEIKATĄ.

www.Asauna.lt
+370 679 18797  |  sauna@pirtys.net

ILGAAMŽĖ PIRTIS 
PAPUOŠ SODYBĄ, TEIKS MALONUMĄ 
IR PADĖS GERINTI SVEIKATĄ



ŽYDINTI GĖLIŲ PIEVA 
KIEME IR ANT STOGO 

Kas gali būti gražiau už žaliuojantį namo stogą?Gal tik natūrali žydinti gėlių pieva kieme 
po langais. Nepaisant to, kokius augalus ir dizaino ypatumus pasirinksite, kiemo želdiniai 
džiugins akis, o žaliasis namo stogas bus kvėpuojantis, ekologiškas ir estetiškas.

ARČIAU GAMTOS
Dešimties metų veiklos patirtį sukaupusios želdinimo įmonės 
UAB „Trihaus“ kraštovaizdžio dizainerė Jūratė Strelčiūnienė pa-
sakoja, kad jau keleri metai pastebima nauja želdinimo projektų 
tendencija – ima dominuoti natūralistinis stilius. Gyvenamojo 
namo ar sodybos aplinka kuriama kuo labiau integruota į ap-
linkinę gamtą ir kuo mažiau iš jos išsiskirianti. Natūrali pieva iš 
laukų tarsi įsilieja į namų kiemą. 

Kaip pasakoja dizainerė, tokį stilių dabar renkasi ne tik indivi-
dualių namų savininkai. Mieste, tarp didelių pastatų, prie verslo 
centrų želdinių daugėja. Daugiabučių gyvenamųjų namų staty-
tojai vis dažniau įrengia žalius kiemus būsimiems gyventojams, 
investuodami į aplinką, kad ji būtų artima natūraliai gamtai. 
Gausiai sodinami medeliai ir krūmai, sėjami žolynai, kuriuose 
tarp varpinių augalų žydi daugiametės gėlės, artimos natūra-
lių pievų gėlėms – kuklios, neryškių, pastelinių spalvų žiedais. 
Vienmečių ryškiaspalvių gėlių gėlynų atsisakoma.

Po naujų statybų stengiamasi kuo greičiau estetiškai sutvarkyti 
aplinką ir atkurti kraštovaizdį, todėl pasirinkus veją dažnai nau-
dojama ritininė danga, taip pat sodinami labai brandūs medžiai 
ir krūmai, kuriuos persodinti be vargo leidžia šiuolaikinė speciali 
technika ir technologijos. Taip apželdinus aplinką galima per 
trumpą laiką sukurti norimą kraštovaizdį. 

 

J. Strelčiūnienės teigimu, kitas pradedantis populiarėti apželdi-
nimo stilius yra miesto miškas, kai labai tankiai – iki 5 vienetų į 
vieną kvadratinį metrą – sodinami labai jauni įvairių rūšių medžių 
ir krūmų sodinukai. Jiems bus leista natūraliai grumtis dėl vietos 
po saule ir bėgant metams nugalės stipriausi, labiausiai išstybę 
virš žemesniųjų. Toks kraštovaizdžio dizainas žada gražų natū-
ralų vaizdą po dešimtmečio. Dažniausiai tokiu stiliumi želdinami 
dideli žemės plotai miestų viešosiose erdvėse, kuriant natūralią 
gamtą primenančius miško lopinėlius prie daugiabučių kvartalų, 
pramoninių pastatų masyvų ir pan. 

Gana kukli gamtos lopinėlio alternatyva daugiabučių namų gy-
ventojams – apželdintos didelės terasos ir balkonai. Į didelės 
talpos vazonus ir konteinerius sodinami ne tik daugiamečiai 
žolynai bei gėlės, bet ir krūmai bei žemaūgiai medžiai. Terasą 
galima želdinti bet kuriame pastato aukšte, žinoma, įvertinus 
galimas apkrovas jos konstrukcijoms.



www.trihaus.lt
+3706502370 0 | +37065023705

ŽALIUOJANTYS STOGAI
Žaliasis namo stogas – tikras skolos grąžinimas gamtai už už-
statytą po pastatu žemės lopinėlį. UAB „Trihaus“ direktorius 
Artūras Strelčiūnas teigia, kad tvarumo tendencijos visame 
pasaulyje ir Lietuvoje stiprėja, o žaliųjų projektų daugėja, mies-
tuose mažėjant laisvos žemės. Vystytojai stengiasi užstatyti 
maksimaliai leistiną plotą, o vykdant reikalavimus projektų žalu-
mui pasirenkama apželdinti stogą ir taip iš dalies kompensuoti 
pastato užimtą gamtos plotą. Toks stogas yra pranašesnis už 
dirbtines stogo dangas. 

Yra nemažai ir kitų žaliojo stogo pliusų: sumažinamas statinio 
stogo konstrukcijų perkaitimas, mažiau lietaus vandens paten-
ka į kanalizaciją, nes dalį jo sugeria augalai, be to, investicijos 
į žaliąjį stogą vėliau leidžia taupyti energiją patalpoms vėsinti. 

Bet žalieji stogai reikalauja didesnių investicijų nei tradiciniai. Jų 
įrengimo kaina gali svyruoti nuo 60 iki 150 Eur už kv. metrą (be 
PVM), priklausomai nuo daugelio faktorių. A. Strelčiūnas per-
spėja, kad planuojant įsirengti žaliąjį stogą ne ant grunto, o ant 
statinio konstrukcijos, reikalinga specialiai suprojektuota kons-
trukcija, kuri išlaikys nemenkas papildomas apkrovas. 

Svarbu iš anksto įvertinti, kokį stogą planuojama įrengti – inten-
syvų ar ekstensyvų, kas bus sodinama – veja ar šilokų kiliminė 
danga, ar augs krūmai ir medžiai, ar tik žoliniai augalai. Inten-
syvaus naudojimo stogui įrengti naudojama veja, ant kurios 
galima vaikščioti, o ekstensyviems stogams parenkami tokie 
augalai, kuriems reikia kiek mažiau priežiūros, bet jų negalima 
mindyti. 

Šilokų kiliminę dangą ant stogo galima įrengti nenaudojant subs-
trato, tik klojant specialų audinį, todėl ši danga yra lengvesnė – 
apie 40 kg svorio į kv. metrą. Intensyviam žaliajam stogui įrengti 
naudojama ritininė veja, o augalai, krūmai bei medžiai sodinami į 
substratą, kurio storis gali siekti nuo 20 cm iki metro, todėl papil-
domos stogo apkrovos gali siekti 250–300 kg į kv. metrą. 

Technologiniai sprendiniai pasirenkami priklausomai ir nuo sto-
go nuolydžio – kuo jis didesnis, tuo žalio stogo konstrukcija yra 
sudėtingesnė, kad jis nenuslystų: iki 5 proc. nuolydžio stogų žel-
dinimas yra paprastesnis ir pigesnis, nuo 5 iki 15 proc. nuolydžio 
stogui reikia sudėtingesnių sprendinių dėl galimos erozijos, o 
nuo 16 proc. ir didesnio nuolydžio stogui reikalingi itin sudėtingi 
sprendiniai, kurie reikalauja daug profesionalumo, žinių ir didelių 
investicijų. 

Iš anksto būtina numatyti, kaip nuo žaliojo stogo nuvesti lietaus 
vandenį ir suplanuoti ant jo takus priėjimui prie stogo konstrukci-
jų, energinės ar apšvietimo įrangos ir kt. J. Strelčiūnienė priduria 
nepamiršti įrengti ir stogo augalų laistymo sistemą, nes jiems rei-
kalinga pakankama drėgmė, be kurios jie žus. 

Kiekvienam konkrečiam stogui želdinti UAB „Trihaus“ parengia 
darbo projektą, kuriame išsprendžiami mazgai, numatyti archi-
tektūriniame projekte. Aukštą darbų kokybę užtikrina iš patikimų 
Europos tiekėjų įsigyjami substratai, šilokų kiliminė danga, ritininė 
veja, augalai, taip pat stogo sistemai įrengti reikalingos medžia-
gos.

Tarp naujausių „Trihaus“ įgyvendintų projektų – žalieji stogai, su-
projektuoti ir įrengti ant daugiabučių namų stogų Vilniuje, A. Juo-
zapavičiaus, Kernavės, Sporto gatvėse ir kitur. Vienas įspūdin-
giausių – Lietuvos jūrų muziejaus vystomo Baltijos jūros gyvūnų 
reabilitacijos centro stogo apželdinimas. Ant jo pasodinta dviejų 

rūšių šilokų ir pasėta laukinių gėlių sėklų, tad po metų kitų ant 
stogo sužydės vešli natūrali pieva.

A. Strelčiūnas sako, kad viešųjų statinių projektuose žaliųjų sto-
gų sprendimų daugėja labai sparčiai ir jų bus vis daugiau. Dabar 
tai labai priklauso nuo architektų pasiūlymų ir vystytojų požiūrio 
bei ryžto papildomai investuoti į ateities projektus. Bet jaučiamas 
sparčiai augantis rinkos susidomėjimas žalinimu, žmonės pagei-
dauja žaliųjų stogų, tad tik laiko klausimas, po kelerių metų žalia-
sis stogas taps norma. 



PONAS AKMUO SIŪLO ILGAAMŽIUS NATŪRALAUS AKMENS GAMINIUS 
JŪSŲ KIEMUI IR APLINKOTVARKAI.

Granito g. 5,

SU AKMENS TRINKELĖMIS IR PLOKŠTĖMIS ĮRENGSITE SOLIDŲ IR ILGAAMŽĮ KIEMO GRINDINĮ, O DEKORATYVINIAI 
AKMENYS IR SKALDOS SUKURS ESTETIŠKĄ, NATŪRALIĄ IR KARTU MODERNIĄ JŪSŲ NAMŲ APLINKĄ.



Uosio g. 8B, Kaunas      erdve@mazgas.lt        www.emazgas.lt

MAZGAS INTERJERO ERDVĖ



Atstovas Lietuvoje 
UAB „Argilla“  
www.argilla.lt 
Eigulių g. 2, Vilnius 
Tel. +37060812224

„Accoya“ mediena yra ekologiška ir jos gamybos procesas 
visiškai nekenkia aplinkai ir prisideda prie gamtos išsaugojimo.

„Accoya“ medienos terasoms gamintojas suteikia 25 metų 
garantiją. Šiai medienai suteikti visi žinomi pasauliniai ekologiniai 

ženklai ir sertifikatai (FSC, EPD, PEFC, DUPO, KOMO, „Nordic 
ECOLABEL“, BREEAM, GREEN STAR, LEED). 

Gamybos procese yra pakeičiama medienos molekulinė 

sandara (modifikuojama), ji tampa absoliučiai neabsorbuojančios 
vandens ir sukietėja. Procesas vadinamas acetiliavimu 

(poros pripildomos acto rūgšties).

„Accoya“ gaminama natūralios spalvos 

(jei naudojame niekuo nepadengtą medieną, 

bėgant laikui ji tampa šviesiai pilka („silver grey")). 

„Accoya“ privalumai, palyginti su kitomis terasų dangomis: 
natūrali, ilgaamžiška, stabilių matmenų, šviesi spalva, neturi šakų, 

neskilinėja, neįšyla, nedidelės priežiūros sąnaudos. 

Klientams terasas siūlome su amerikiečių „DeckWise“ 

ar prancūzų „Grad“ paslėptomis tvirtinimo sistemomis, 

todėl prabangi terasa atrodys estetiškai ir šiltai.

„Argilla“ terasos –
 išskirtinumas ir kokybė

UAB „ARGILLA“ – oficialūs „Accoya“ medienos 
atstovai Lietuvoje, tiekiantys ją fasadų, terasų, 

aplinkotvarkos projektams. Pasaulyje yra 
įgyvendinta per 1 000 „Accoya“ eksterjero projektų.

Kas ta „Accoya“?

„Accoya“ mediena neturi analogų pasaulyje dėl 
išskirtinių savybių: matmenų pastovumo, lengvumo, 
nešakotumo, ilgaamžiškumo. Ji naudojama fasadų ir 
stogų apkalai, terasoms, interjere, laivų, prieplaukų, 

tiltų statyboje, langų ir durų, visų rūšių baldų 
gamyboje. „Accoya“ medienai suteikta 1 patvarumo 

klasė. Medienos matmenys išlieka pastovūs tiek 
veikiant drėgmei, tiek skirtingai temperatūrai. 
Tūrinis susitraukimas tesiekia vos 2,3 proc.



STILINGI SPIRALINIAI 
L AIPTAI – DIDŽIAUSIA 

IŠSKIRTINIO INTERJERO 
PUOŠMENA

superlaiptai@gmail.com 
tel. +370 602 29230

     superlaiptai

 – neabejotinas spiralinių laiptų 
lyderis Lietuvos rinkoje.
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PAVADINIMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų 
kompleksas „Sierakausko 25“

ADRESAS: Z. Sierakausko g. 25, Vilnius

VYSTYTOJAS: UAB „Realinija“

STATYBŲ VALDYTOJAS: UAB „Keista“

ARCHITEKTAI: UAB „T. Balčiūno architektūros biuras“
(architektas Tadas Balčiūnas)

ENERGINĖ KLASĖ: A+

POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ: 85 vietų

STATYBOS PRADŽIA: 2018 m. IV ketv.

STATYBOS PABAIGA: 2022 m. II ketv.
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„SIERAKAUSKO 25“: 
namų kompleksas 
su istorine vila įsiliejo 
į miesto aplinką

Vilniaus Naujamiesčio mikrorajone užbaigtas vystyti daugiabučių namų 
kompleksas „Sierakausko 25“. Įgyvendinant projektą, Z. Sierakausko gatvė-
je restauruota istorinė Anastasijos Danilovos vila, įtraukta į Nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą, o vystant greta esančią teritoriją pastatyti nauji 

daugiabučiai namai suformuoja vilą supantį sklypą, pabrėždami jos architektūrą.

Nuotr.: Laimonas Ciūnys
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URBANISTINIS PROJEKTAS 
PAGRĮSTAS ISTORINIAIS TYRIMAIS 

Vila Z. Sierakausko gatvėje buvo pastatyta 1912 
metais kaip gyvenamasis namas. Vilos su lan-
dšaftiniu sodu autorius – Michailas Prozorovas, 
žymus architektas, suprojektavęs daugybę 
Vilniaus pastatų. Vėliau vilos savininkai keitėsi. 
Po karo pastatas buvo sovietų nacionalizuotas, 
naudotas režimo reikmėms. Atgavus Lietuvos 
nepriklausomybę, šį statinį kaip mokymų centrą 
kurį laiką naudojo Vidaus reikalų ministerija, 2016 
metų sausio mėnesį jis privatizuotas. Parengus 
koncepciją, pradėtas vilos restauravimas, gre-
ta jos vystant daugiabučių namų kompleksą.

„Architektūrinė koncepcija, kuria paremtas 
visas projektas „Sierakausko 25“, gimė iš isto-
rinės medžiagos ir buvo gana aiški – pabaigti 
suformuoti daugiau kaip prieš šimtmetį pradėtą 
perimetrinį Z. Sierakausko gatvelės užstatymą, 
taip pat suformuoti vilos erdvę. Akcentavome 
istorinius sprendimus“, – teigia projekto archi-
tektas Tadas Balčiūnas. 

Pasak jo, istorinė medžiaga padiktavo, kad 
gatvelės perimetrinis užstatymas ties vila 
„praplyšta“, sukuriama jos erdvė. Gatvėje vila 
yra pagrindinis akcentas plytinčios gamtos 
fone. Aplink vilą suprojektuoti neiššaukiančios 
architektūros mažaaukščiai pastatai, kuriais ir 
suformuotas vilos sklypo gabaritas. 

T. Balčiūno teigimu, istorinė medžiaga padiktavo 
net ir tai, kaip turi atrodyti vilos tvora: „Sovietų 
laikais aplink didžiulę vilos teritoriją buvo aklina 
mūrinė tvora. Radome eskizus, kad istorinė tvo-
ra buvo ažūrinė. Išliko autentiški vartai ir varte-
liai, kurių piešinys buvo uždengtas metalo lakš-
tais. Jie dabar restauruoti ir atstatyti. O nauja 
tvora sukurta šiuolaikinėmis priemonėmis, bet 
su nuoroda į istorines detales. Atstačius tvorą, 
pasikeitė visa erdvė – istorinė vila ir visas kom-
pleksas įsiliejo į aplinkinį kontekstą.“ 

„Sierakausko 25“ išsiskiria ramia architektūra, 
kurią pagyvina terasomis sukurtas siluetas. Pa-
sak architekto, naujų pastatų medžiagiškumą 
padiktavo šiaurinė Z. Sierakausko gatvės pusė: 
kadangi ten dauguma namų yra plytų mūro, tad 
naujų pastatų fasadų apdailai pasirinktos klin-
kerio plytelės, kurios yra netikėtos pilkai baltos 
spalvos, leidžiančios pastatams šviesti vienodu 
ramiu baltumu, o aptaškytas lietaus lašais klin-
keris žaidžia naujais atspalviais, tad sausą die-
ną namų fasadai baltesni, o lietingą – pilkesni. 
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MODERNŪS IR TVARŪS SPRENDIMAI 
NT projekto „Sierakausko 25“ vystytojos 
UAB „Realinija“ vadovas Kęstutis Graužinis 
sakė, kad, palaikant komunikaciją su vietos 
bendruomenėmis, pavyko pasiekti puikų galu-
tinį projekto rezultatą ir rasti visus tenkinan-
čius sprendimus, o modernios technologijos, 
aukšta statybų kokybė ir tvarūs sprendimai 
padėjo sukurti puikų objektą, įvertintą apdo-
vanojimais. „Išvystėme išskirtinį objektą pres-
tižinėje vietoje“, – teigė jis.

Pirmojo statybų etapo pastatas (Sierakausko 
g. 27, Vilniuje) įvertintas BREEAM sertifikatu 
„Very good“. Šis įvertinimas rodo, kad pastatas 
atitinka aukščiausius aplinkosauginius ir tva-
rumo standartus. Tai – pirmasis daugiabutis 
gyvenamasis namas Baltijos šalyse, įvertintas 
tarptautiniu pastatų tvarumo sertifikatu „BRE-
EAM In-Use“. Tokį įvertinimą lėmė aukšta sta-
tybų kokybė ir įdiegti modernūs technologiniai 
sprendimai.

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asocia-
cijos (LNTPA) organizuojamame konkurse „Už 
darnią plėtrą“ 2021 metais projekto „Sierakaus-
ko 25“ pirmasis etapas apdovanotas gyvena-
mųjų daugiabučių namų kategorijoje. Antrasis 
„Sierakausko 25“ statybų etapas (Sierakausko 
g. 25A) pripažintas geriausiu projektu Baltijos 
šalyse būsto kategorijoje „Verslo žinių“ organi-
zuojamame kasmečiame „Baltijos NT apdova-
nojimų 2022“ konkurse. 



STATYBA

84

STATYBŲ VALDYMAS PATIKĖTAS 
PATYRUSIAI ĮMONEI

Sudėtingą išskirtinių gyvenamųjų namų 
projektą su kultūros paveldo objektu – is-
torine vila ir landšaftiniu sodu – įgyvendino 
ilgametę patirtį sukaupusi statybos valdymo 
įmonė UAB „Keista“, kuri buvo atsakinga ir 
už vykdomų darbų techninę priežiūrą. Daug 
visuomenės dėmesio sulaukęs statybos 
projektas miesto centre įgyvendintas dviem 
etapais, o nuo vizijos sukūrimo iki galutinio 
užbaigimo užtruko apie penkerius metus.

Kaip pasakojo UAB „Keista“ statybos projekto 
vadovas Valdas Eimontas, suvaldyti visus te-
ritorijoje vykusius naujų pastatų statybos bei 
vilos tvarkybos darbus buvo nelengva užduotis.
Teritorijoje šalia renovuotos vilos pastatyti 
daugiabučiai gyvenamieji namai yra keturių 
aukštų. Kaip teigė V. Eimontas, naujieji pastatai 
neturi itin sudėtingų konstrukcinių sprendinių, 
o pagrindiniai architektūriniai sprendimai abie-
juose etapuose kartojasi, todėl nekilo proble-
mų juos įgyvendinti. Svarbiausia buvo išlaikyti 
aukštą darbų kokybę ir projekto unikalumą bei 
vientisumą, jam įsiliejant į gatvės ir vietovės 
aplinką. Be to, daug dėmesio skirta darbų sau-
gai ir aplinkosaugai. 

Pastatams šildyti naudojama geoterminė ener-
gija, prireikus papildomai naudojama miesto 
tinklų centralizuotai tiekiama šiluma, butuose 
išmaniai reguliuojama temperatūra, įrengta 
individuali vėdinimo sistema su rekuperacija, 
sumontuotas grindinis šildymas ir vėsinimas, 
valdomas termostatais. Komplekse įdiegti 
energijos ir vandens taupymo sprendimai. 
Abiejų projekto etapų pastatams suteikti A+ 
energinio naudingumo sertifikatai.

V. Eimontas pasakoja, kad tvariai statytame 
objekte panaudota ne tik daugybė techno-
logiškai modernių, bet ir estetiškai išskirtinių 
sprendimų: dėmesį traukia stilingi balkonų ir te-
rasų aptvėrimai, langų angokraščių išsikišimai. 
Pastatų langai – vienas iš įdomiausių architek-
tūrinių sprendimų. Klijuotos medienos langai su 
dviejų kamerų stiklo paketais, iš išorės dengti 
aliuminiu, atitinka šiuolaikiškumo, sandarumo, 
šilumos sulaikymo ir estetikos kriterijus. 

Komplekse įdiegta daug automatizuotų spren-
dimų: apšvietimo valdymas, praėjimo kontrolė, 
automobilių valstybinius numerius nuskaitan-
tys įvažiavimo vartai, automatinė kiemo želdy-
nų laistymo sistema ir kt. Namų administravimą 
palengvina integruotos išmaniosios sistemos. 
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ŽYDINTIS KIEMAS KVIEČIA Į PIEVĄ
„Sierakausko 25“ kraštovaizdžio projektui ir 
sklypo apželdinimui buvo skirtas ypatingas 
dėmesys. Vietovė ne tik yra arti miesto centro, 
teritorijoje yra nemažas vidinis kiemas, kuris 
turi dar praėjusio amžiaus pradžioje statytą is-
torinę vilą su landšaftiniu sodu ir pavėsine-ro-
tonda. Tad pasitelkti apželdinimo sprendimai ir 
augalai parinkti taip, kad leidžia grožėtis žie-
dynais beveik visą šiltąjį laikotarpį. Gyventojus 
miesto centre džiugina kieme po langais žydinti 
natūraliai artima gėlių pieva.

MB „Gamtoje“ kūrybos vadovė Laura Kaziurai-
tė pasakojo, kad kraštovaizdžio koncepcijai 
„Sierakausko 25“ projekte pasirinkta jau keleri 
metai populiarėjanti nauja želdinimo projektų 
tendencija – natūralistinis stilius. Daugiabu-
čių gyvenamųjų namų kiemai įrengiami žali, jų 
aplinka tampa artima natūraliai gamtai: juose 
veši krūmai, sėjami varpiniai augalai, tarp kurių 
žydi kuklios, neryškių, pastelinių spalvų daugia-
metės gėlės. 

„Šis objektas – tai natūralumo ir elegancijos de-
rinys, kuris sujungia kiemo centre esančią vilą, 
ją supančius namus, želdynus ir natūralistinę 
pamiškę į bendrą visumą. Pavyko sukurti užbu-
riantį įspūdį, kai užėjęs į kiemą pačiame miesto 
centre gali pasijusti taip, lyg būtum gamtoje toli 
už miesto. Į realybę gražina tik kažkur girdimas 
miesto gaudesys“, – sako L. Kaziuraitė.

„Sierakausko 25“ sklypo šiaurinėje dalyje esan-
tis didelis status šlaitas Geležinio Vilko g. pu-
sėje sužydėjo užsėtas specialiu tik šiam kiemui 
paruoštu pievos mišiniu, kuriame gausu žolių ir 

gėlių, galinčių augti būtent tokiomis sąlygomis. 
Artima natūraliai gamtai pieva tarsi ištrūksta iš 
kiemo ir vizualiai susilieja su gretimu valstybiniu 
Vingio girininkijos mišku.

Visame kieme karaliauja vešlūs augalai, tikra 
augalų jūra – čia jų pasodinta daugiau nei 24 
000 vnt. Tradicinės dekoratyvinės vejos plotas 
yra vos didesnis nei vienas aras, bet jame taip 
pat yra pasodinta gėlių, kurios ilgainiui veją 
padarys artimesnę natūraliam gamtos vaizdui. 
L. Kaziuraitė pasakoja, kad kieme želdinių suku-
riamas estetinis vaizdas yra labai dinamiškas 
ir nuolatos kinta. Pražįsta vienos gėlės, po jų 
kitos, vienas po kito žydi krūmai ir medžiai – žy-
dėjimas nesibaigia nuo ankstyvo pavasario iki 
vėlyvo rudens. 

Kad tas jaukus estetiškas vaizdas neprarastų 
grožio, reikia nemažai resursų, žinių ir priežiū-
ros. Visuose gėlynuose įrengta moderni lais-
tymo sistema, kurios bendras vamzdžių ilgis 
siekia 6 km. Taip pat daug dėmesio skiriama 
priežiūrai, kad prigiję, augti ir plėstis pradėję 
augalai būtų tinkamai formuojami, gražūs, 
vešlūs ir netrukdytų gyventojams.

„Šio kiemo apželdinimo rezultatu tikrai 
džiaugiamės ir didžiuojamės, tai nėra tik dar 
vienas sėkmingai įgyvendintas objektas, tai 
kur kas daugiau. Tai yra pavyzdinė kryptis ir 
kitiems miestų kiemams. Viliamės, kad daug 
žmonių, matydami šį kiemą, norės tokio gau-
saus gėlyno vaizdo ir savo kiemuose“, – sako
 L. Kaziuraitė.



Neabejotinai išskirtinė projekto detalė – laip-
tinių interjere panaudoti panoraminiai liftai. 
Gyvenamųjų namų komplekse „Sierakausko 
25“ bendrovė „Schindler-Liftas“ pagamino ir 
sumontavo šešis „Schindler 3300“ modelio ke-
leivinius liftus, kurių kabinų galinės sienos ir liftų 
durys stiklinės.

Požeminiame aukšte įrengta automobilių 
aikštelė, taip pat techninės patalpos, buitinių 
atliekų surinkimo patalpa ir dviračių saugyklos. 
Įmonė „Ryterna“ projektui pagamino ir įrengė 
panoraminius požeminės aikštelės vartus su 
braižymui valant atspariu akrilo užpildu. Vartus 
galima valdyti telefonu, jie turi daugiacikles 
spyruokles ir itin didelio intensyvumo automa-
tinį kėliklį. 

ATSAKINGI UŽDAVINIAI ANKŠTOJE 
STATYBOS AIKŠTELĖJE

Statybų metu ypatingas dėmesys skirtas 
atkuriamiems kultūros paveldo elementams 
– istorinei vilai ir sklypo tvorai, taip pat sklypo 
apželdinimui. „Paskutinis elementas, suteikęs 
kvartalui dar daugiau prabangos, tai tvora, 
kurios segmentai pagaminti pagal išlikusius 
autentiškus pavyzdžius“, – sakė V. Eimontas.

Kylant naujiems pastatams, statybos aikšte-
lėje vietos mažėjo ir technologiškai buvo vis 
sudėtingiau dirbti dėl vietos trūkumo. 

Nuolatinis statybvietės ir jos aplinkos tvarkos 
palaikymas, medžiagų pristatymas didesnėmis 
transporto priemonėmis, kultūros paveldo 
objekto apsaugos zonoje galiojantys reikalavi-
mai reikalavo didelio nuolatinio dėmesio. „Ka-
dangi UAB „Keista“ komanda turi daug patirties 
įgyvendinti sudėtingus projektus, sėkmingai 
suvaldėme kilusius iššūkius“, - teigė V. Eimon-
tas.

Vienas iš didesnių iššūkių kilo prasidėjus pa-
saulinei pandemijai, teko sudėtingomis sąly-
gomis vykdyti pirmojo etapo pastato atidavimą 
ir startuoti su antrojo etapo statybomis. Bet 
darbai vyko sklandžiai, nes projekto komanda 
daug laiko skyrė ruošdamasi visiems statybos 
procesams, iš anksto planuodama tolesnius 
darbus. Naudotas skaitmeninis BIM modelis, 
kuris labai palengvino planavimą ir darbų kon-
trolę. „Profesionali, patyrusi įmonės komanda, 
taip pat įmonės administracijos palaikymas, 
padedant rasti sprendinius sudėtingiausiose 
situacijose, užtikrino sėkmingą projekto įgy-
vendinimą“, – sakė V. Eimontas. 

„Structum“ inf. 
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OBJEKTAS: Dariaus ir Girėno stadionas 

UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė 

ARCHITEKTAS: UAB „Archas“ (autoriai Tomas Kuleša, 
Neringa Sobesčiukaitė, Gintaras Čepurna)

ADRESAS: Perkūno al. 5, Žaliakalnis, Kaunas 

STATYBOS DARBŲ PRADŽIA: 2018 m. 

STATYBOS DARBŲ PABAIGA: 2022 m. 

VIETŲ SKAIČIUS: 15315  

INVESTICIJOS: 43 mln. eurų

OBJEKTO PLOTAS: 12 000 kv. m
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Rekonstruotas 
DARIAUS IR GIRĖNO 
STADIONAS 
pribloškia savo dydžiu 
ir išskirtiniais sprendimais
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Architektas Tomas Kuleša primena, kad ši 
teritorija kaip miesto sporto infrastruktūros 
kompleksas pradėta vystyti beveik prieš 100 
metų. Stepono Dariaus iniciatyva nusausinus 
čia buvusią pelkę, 1925 metais pastatytas pir-
masis Lietuvos sporto stadionas. 1979 metais 
pagal architektų Boleslovo Zabulionio, Jono 
Putnaus ir Kazimiero Šešelgio projektą baigta 
stadiono rekonstrukcija, kur įrengta 9 500 vietų 
žiūrovams. Pagal 1931 metais architekto Vytau-
to Landsbergio-Žemkalnio parengtą projektą 
1934-aisiais pastatyti Lietuvos sporto universi-
teto rūmai (tuomet Fiziško auklėjimo rūmai), o 
1938 metais pagal inžinieriaus-konstruktoriaus 
Anatolijaus Rozenbergo projektą pastatyta 
Kauno sporto halė, kurios rekonstrukcija baig-
ta šiais metais (architektas Marijus Preisas). 
Šiuo metu statomas Kauno lengvosios atle-
tikos maniežas pagal UAB „Archas“ (autoriai 
Tomas Kuleša, Neringa Sobesčiukaitė, Gintaras 
Čepurna) projektą.

„Stadionas yra greta unikalios Europoje sen-
girės Kauno ąžuolyno. Vizualinė integracija 
gamtiniame ir istoriniame kontekste nepra-
randant sportinės dvasios estetikos buvo 
sudėtingas ir daug pastangų pareikalavęs 
procesas. Dariaus ir Girėno stadionas yra dau-
giafunkcis kompleksas. Čia turėjome suderinti 
ne tik specifinius UEFA, LLAF reikalavimus, bet ir 
suprojektuoti kompleksą, tinkamą masiniams 
kultūros renginiams. Tam tikrais atvejais šie 
reikalavimai nesiderino, prieštaravo vienas 
kitam, todėl rasti tinkamą sprendimą nebuvo 
paprastas uždavinys. Kadangi pastatas yra 

Matant šiandienį vaizdą, nėra jokių abejonių, kad naujasis Dariaus ir Girėno 
stadionas bus ypatingas objektas Kaunui ir visai Lietuvai. Žiūrovų erdvė 
talpins daugiau nei 15 tūkstančių sporto aistruolių. Ketvirtąją UEFA kate-
goriją atitiksiančiame daugiafunkciame sporto centre vyks ne tik aukšči-

ausio lygio futbolo rungtynės, bet ir didieji koncertai bei kiti renginiai. Užbaigus 
greta vykstančias uždaro maniežo statybas, ateityje Dariaus ir Girėno stadionas 
pretenduos ir į tarptautinius lengvosios atletikos čempionatus. Stadiono projek-
tui įgyvendinti reikėjo daugiau nei 43 mln. Eur investicijų. Į šią sumą įskaičiuotas 
ir penkių teniso kortų bei požeminės automobilių aikštelės, skirtos tarnybiniam 
transportui, įrengimas.

Nuotr.: Arvydas Čiukšys
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miesto centre, tankiai urbanizuotoje terito-
rijoje buvo labai svarbu užtikrinti saugumą, 
išspręsti transporto, žiūrovų srautų, paskirsty-
mo logistiką. Kadangi Lietuvoje UEFA standar-
tus atitinkančių stadionų statybos tradicijos, 
švelniai tariant, nėra labai senos, daug ką 
darėme pirmą kartą ir tai tapo tarsi „ledlaužiu“, 
– apie objekto statybas pasakoja vienas iš 
projekto bendraautorių T. Kuleša.

Architektų teigimu, rekonstruojant cokolinį 
aukštą, įrengus vitrinas, patalpos atvertos į 
Šlovės alėją (stadiono prieigos). Taip sukurtos 
kelis tūkstančius kvadratinių metrų patalpų, 
kuriose gali įsikurti sporto klubai, biurai ir ki-
tos, nebūtinai su stadiono veikla susijusios 
paskirtys. VIP pastatas suprojektuotas taip, 
kad jame ne varžybų metu gali būti rengiamos 
konferencijos, nedideli reprezentaciniai rengi-
niai erdvėse, kurios turi išskirtinį vizualinį ryšį 
su Ąžuolynu ir stadiono aikšte.

Dalis pastato patalpų yra rekonstruotos, tad 
joms keliama energinio naudingumo klasė 
– „B“, na, o naujai statomos stadiono dalies 
patalpoms – „A“.

„Šiuo metu jaučiamės kaip tėvai, kurie išleidžia 
paauglį į gatvę. Tikimės, nepadarėme esminių 
auklėjimo klaidų, kad jis elgsis taip, jog nerei-
kės „raudonuoti“. Na, o jei rimtai, visų pirma tai 
yra labai sudėtingas mechanizmas, kuriame 
yra suderinta daugybė specifinių futbolo, len-
gvosios atletikos, saugumo, logistikos reikala-
vimų. Toks mechanizmas, kuriame nei žiūrovai, 
nei sportininkai, nei aptarnaujantis personalas 
neturi jausti tų pastangų, kurios čia yra įdėtos, 
o visas dėmesys yra 7 000 m2 vejos plote ar 
aštuoniuose 400 m takeliuose vykstančiam 
veiksmui“, –pabrėžia architektas T. Kuleša.

UNIKALŪS APDAILOS ELEMENTAI 
Iš pagrindų atstatytą stadioną dengia išskirti-
niai fasado elementai. Pagal pirminį sumanymą 
apdailą turėjo sudaryti medienos fragmentai, 
tačiau dėl itin jautrių priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimų nuspręsta pereiti prie praktiško ir 
ilgaamžiško sprendinio – išskirtinai šiam projek-
tui paruoštų aliuminio gaminių, aliuminio lamelių, 
kurios yra ilgaamžiškesnis ir patvaresnis spren-
dimas.

„Suskaičiavau 64 vien pastato fasado skirtingus 
eskizus iki tol, kol vieną gražią dieną man būnant 
komandiruotėje kolega Deivydas Pauža atsiuntė 
žinutę su tekstu: „Man rodos, radau „G“ tašką.“ 
Tiesa, jau radus „jį“ teko gana nemažai padirbėti, 
kol fasado idėja virto tuo, ką matote dabar. Pa-
radoksas, kad tokios paskirties objekte fasadas 
yra mažiausiai svarbus elementas, neturintis 
jokios įtakos funkcijos užtikrinimui, tačiau, 
kaip įvaizdis, kaip miesto ženklas yra esminis. 
Siekėme didelį pastato tūrį darniai integruoti 
istoriniame, urbanistiniame kontekste. Plastiš-
ka, „plazdanti“ stadiono tūrį juosianti vertikalių 
unikalių, specialiai šiam projektui sukurtų ir 
pagamintų lamelių struktūra atspindi pastato 
dinamišką sportinę / kultūrinę paskirtį, kartu jos 
plastiškumas atliepia gamtinį Ąžuolyno konteks-
tą“, – pasakoja T. Kuleša.

Architektas Mantas Navalinskas papildo, kad 
norint įgyvendinti plastišką fasado idėją 11 000 
m2 ploto plieno templių laikomą stogą virš 
žiūrovų sėdimų vietų, plastiškų formų konstruk-
cijas, skirtas šviestuvams sumontuoti, – visos 
laikančiosios metalo konstrukcijos yra unikalios 
geometrijos. „Reikalingas labai atsakingas ir tar-
pusavyje suderintas projektavimo, gamybos ir 
montavimo statybų aikštelėje suderinamumas. 
Architektūrinė fasado išraiška be 3D modelia-
vimo įrankių bei programavimo išmanymo būtų 
sunkiai įgyvendinama. Komandoje dirbo aukš-
tos kvalifikacijos architektai ir konstruktoriai, 
kurie sugebėjo architektūrinę idėją paversti 
skaitmeniniu modeliu, kuri pagaminus atskirus 
konstrukcinius elementus ir juos sumontavus 
yra realizuota“, – pabrėžia architektas.
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KOMFORTIŠKOS, ŽYMAUS 
GAMINTOJO KĖDĖS  

Projekte dalyvavo LT PROJECT profesionalų ko-
manda, sukaupusi ilgametės patirties projektų 
valdymo, verslo erdvių projektavimo ir įren-
gimo srityse. Dariaus ir Girėno stadione buvo 
sumontuota per 15 tūkst. gamintojo „THE BOX 
SEAT“ stadiono kėdžių. 

Tai – aukščiausius standartus atitinkančios 
Olandijoje pagamintos kėdės, sumontuotos 
moderniausiuose pasaulio stadionuose, to-
kiuose kaip STADIUM BORDEAUX (architektų 
biuras „Herzog & de Meuron“, Prancūzija), „Emi-
rates Stadium – FC Arsenal“ stadionas (Anglija), 
„Grand Stade du Harvre – FC LE HAVRE“ stadi-
onas (Prancūzija), „Friends Arena“ – Švedijos 
nacionalinis stadionas (Švedija) bei daugybei 
kitų. 

Pasak LT PROJECT vadovo T. Aleknavičiaus, 
svarbiausias reikalavimas buvo, kad kėdės 
atitiktų UEFA stadionuose keliamus reikalavi-
mus. „Stadionams skirtos kėdės išsiskiria tiek 
konstrukcija, tiek medžiagiškumu, tiek kitomis 
svarbiomis naudoti savybėmis. Be to, buvo 
svarbu, kad kėdės skirtingoms funkcinėms 
dalims (žiūrovų kėdės, kėdės su staliukais 
žurnalistams, šildomos kėdės žaidėjams, „VIP 
Lounge“ kėdės) būtų iš tos pačios serijos. Taip 
stengtasi išlaikyti estetikos darną kiekvienoje 
erdvėje“, – pasakoja T. Aleknavičius. 



STATYBA

93

Taip pat ARCHAS architektai parinko unikalią, 
geriausiai šiam stadionui tinkančią spalvą. 
Tribūnose montuojamos pilkos plastikinės 
kėdės, tinkančios iš dalies atviram stadionui.  
Bendrovė džiaugiasi, kad galėjo prisidėti prie 
tokio reikšmingo projekto įgyvendinimo ir Kau-
no miesto stadione įrengti aukščiausių spe-
cifikacijų kėdes, kokiomis džiaugiasi sporto 
renginių žiūrovai naujausiuose Europos miestų 
stadionuose. 

„Geras jausmas, kad Lietuvoje erdvių įrengime 
galime taikyti pažangiausius šių dienų spren-
dimus, nenusileisdami tiems, kurie taikomi 
naujausioje architektūroje kituose Europos 
miestuose. LT PROJECT nuolat tobulėjame ir 
siekiame, kad Lietuvoje būtų įgyvendinami 
naujausius sektoriaus pasiekimus atspindintys 
sprendimai“, – komandos sėkme džiaugiasi LT 
PROJECT vadovas T. Aleknavičius. 

Bendrovė LT PROJECT atstovauja pasaulyje 
pripažintiems gamintojams iš JAV, Skandinavi-
jos ir Vakarų Europos šalių. Jų profesionalumą 
ir kompetenciją vertina ir savo išskirtiniais 
atstovais Lietuvoje pasirinko tokios pasau-
lyje garsios kompanijos kaip „Haworth“ (JAV), 
„Herman Miller“ (JAV), „Lammhults“ (Švedija), 
„Sedus“ (Vokietija), „Actiu“ (Ispanija) ir dauge-
lis kitų. Per 15-ka įmonės veiklos metų įmonė 
įgyvendino per 1 000 skirtingos apimties ir su-
dėtingumo projektų. 
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FUNKCIONALUMĄ IR SKLANDŲ JUDĖJIMĄ 
UŽTIKRINANTYS KĖLIMO ĮRENGINIAI

Tam, kad bet kuris pastatas būtų funkcio-
nalus, patogus ir pirmiausia veiktų žmogui, 
labai svarbu užtikrinti sklandų ir nepertrau-
kiamą žmonių judėjimą pastate. Dideliuose, 
kelių aukštų pastatuose vertikalūs ryšiai ne 
mažiau svarbūs už horizontalius, todėl to-
kie projektai neįsivaizduojami be tikslingai 
suprojektuotų, įrengtų ir įvairioms žmonių 
grupėms pritaikytų liftų ir keltuvų. Dariaus ir 
Girėno stadione (sporto arenoje) vertikalus 
judėjimas sprendžiamas keliais laiptinių ir 
liftų blokais. Modernaus dizaino, energiškai 
efektyvius ir rinkoje jau išbandytus liftus bei 
keltuvus projekte įrengė bendrovė „Paradis 
Liftai“.

Projektuojant naują objektą, svarbu iš anksto 
žinoti jame būsiančių liftų šachtų matmenis 
bei lifto pritaikymo funkcionalumą. „Liftams ir 
keltuvams tikrai ne visuomet keliami išskirtiniai 
reikalavimai, tačiau, kaip ir šiame sporto arenos 
projekte, visus reikiamus aplinkos parametrus 
ir srautų reguliavimą užtikrino bendrosios pas-
tato sistemos, tačiau iš užsakovo pusės buvo 
pageidaujama rinktis modernaus dizaino, ener-
giškai efektyvius ir rinkoje jau išbandytus liftus 
bei keltuvus“, – sako įmonės „Paradis Liftai“ 
pardavimo vadovas Povilas Mizgaitis. „Paradis 
Liftai“ įmonės sumontuoti „Orona,“ „Artico“ ir 
„Hidral“ gamintojų įrenginiai atitiko visus šiuos 
reikalavimus. 
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Bene daugiausia patirties krovimo technikos 
srityje Lietuvoje turinčios įmonės, sėkmingai 
dirbančios nuo 1992 metų, komanda yra visuo-
met pasiruošusi architektams pateikti detalius 
lifto brėžinius, padėsiančius projektuojant 
pastatus. Atsižvelgiant į individualaus pastato 
specifiką ir konkrečius poreikius, parenkamos 
skirtingos variacijos, kombinuojant kabinos, 
durų bei kitus parametrus: taip liftas kiekvienu 
atveju yra specialiai pritaikomas projektuo-
jamam pastatui. Plačios lifto kabinų dizaino 
galimybės leidžia sukurti išskirtinį stilių ir taip 
paversti liftą dizaino akcentu naujame pastate 
ar išlaikyti bendrą patalpų stilių liftą prideri-
nant prie esamos aplinkos. 

Naujajame Dariaus ir Girėno stadione pasirink-
ti ekonomiški ir pasaulyje pripažinti „Orona“ 
gamintojo liftai. P. Mizgaičio teigimu, „Orona“ 
gamintojas yra bene daugiausia į tvarumą ir 
ekologiją investuojantis liftų gamintojas, o 
efektyvumas – tai šio prekės ženklo vienas 
iš pagrindinių bruožų. Dėl šių priežasčių tai – 
daugiausia parduodantis visos komplektacijos 
naujų liftų įrenginių gamintojas Europoje: net 
kas dešimtas parduodamas liftas – „Orona“ 
produktas.
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„Kaip ir visiems klientams, svarbu vejos kokybė 
– ji tvirta, paruošta lygiais, tvarkingais ritiniais. 
Taip pat buvo svarbus sutartas velėnos paruo-
šimo terminas, kas ir kėlė daugiausia iššūkių, 
nes vasaros pradžia buvo tikrai lietinga ir dėl 
gausių kritulių ne kasdien galėdavome dirbti“, 
– pasakoja G. Opulskienė. 

Specialistė pabrėžia, kad tai pirmasis pagal 
aukščiausius reikalavimus įrengtas futbolo 
stadionas Lietuvoje, taip pat pirmasis, kuriam 
įrengti panaudota būtent ritininė veja. Pasak 
jos, toks įrengimo būdas populiarus užsienyje, 
tačiau Lietuvoje tai dar kol kas naujovė. Mūsų 
šalies stadionuose veja dažniau sėjama, ne 
klojama. 

Toks vejos stadione įrengimo būdas sutaupo 
nemažai laiko, taip pat ir lėšų. Bendrovė prieš 
sezono pradžią gavo naująjį visiškai robotizuo-
tą ir pirmąjį tokio tipo Baltijos šalyse velėnos 
nuėmimo kombainą, kuris ženkliai paspartina 
darbus. 

„Dariaus ir Girėno stadionas nėra pirmasis 
stadionas Lietuvoje, kuriame žaliuoja mūsų 
ūkio veja. Jau devyneri metai sėkmingai nau-
dojamas pirmasis stadionas su mūsų sėta veja 
Utenoje. Taip pat Tauragės miesto stadiono 
veja yra įrengta ir prižiūrima naudojant mūsų 
ūkio technologijas ir šiuo metu atrodo tikrai 
puikiai. Per tiek laiko, sukaupę žinių bagažą, 
pasiūlėme ir šiam stadionui tinkamiausią veją. 
Mūsų auginama veja ypatinga tuo, kad sudėty-
je yra stoloninių svidrių, todėl šis mišinys labai 
greitai atželia atsiradus pažeidimų, kas ypač 
aktualu futbolo stadionuose“, – pabrėžia G. 
Opulskienė. 

PASIRINKTA NATŪRALI VEJA, 
SKIRTA SPORTO STADIONAMS

Dariaus ir Girėno stadiono projekte dalyvavo 
„Senųjų Kalvelių ūkis“, turintis ilgametės pa-
tirties vejų auginimo ir priežiūros srityje bei 
įrengiant natūralias futbolo stadionų vejas. 

Pasak „Senųjų Kalvelių ūkis“ vadovės Gitos 
Opulskienės, svarbiausias jų uždavinys buvo 
kokybiška ir reikalavimus atitinkanti velėna, 
kuri sutartu laiku pasiektų objektą. Po velėnos 
klojimo buvo iš anksto suplanuoti vejos siuvi-
mo darbai, todėl laiku tiekti ir sukloti veją buvo 
vienas iš pagrindinių tikslų. 

SERTIFIKUOTI IR IDEALIAI APŠVIETIMO 
PROJEKTĄ IŠPILDANTYS ŠVIESTUVAI

Stadiono apšvietimo projektui įgyvendinti 
panaudota beveik 400 vnt. „Baltled“ gamintų 
šviestuvų, kurio vieno galia siekia 900 W. Ben-
dra sportinio apšvietimo galia siekia apie 348 
kW, o bendras šviestuvų generuojamas švie-
sos kiekis viršija 42 mln. liumenų. Apšviestas ir 
stadiono fasadas, kuriam panaudoti RGBW tipo 
(keičiantys spalvas) šviestuvai.

 Įmonės „Baltled“ vadovas Mindaugas Jasiulevi-
čius teigia, kad pagrindiniai tikslai buvo supro-
jektuoti sportinio apšvietimo sistemą taip, kad 
tiek apšvietos projektas, tiek šviestuvai bei jų 
valdymo sistema atitiktų aukščiausius keliamus 
UEFA bei Tarptautinės lengvosios atletikos aso-
ciacijos standartus.

 „Labai daug dėmesio ir laiko buvo skirta pačiam 
apšvietos projektui. Su kompiuterine apšvietos 
modeliavimo programa reikėjo kiekvieną švies-
tuvą nukreipti į konkretų stadiono dangos tašką 
taip, kad galų gale gautume geriausius įmano-
mus apšvietos tolygumo rezultatus, pasiektu-
me šviesos kiekio vidurkius tiek horizontalioje, 
tiek vertikalioje plokštumose, bei išgautume 

gerus gretimo apšvietos vienodumo koefici-
entus“, – pasakoja M. Jasiulevičius. Pašnekovas 
patikina, kad šviestuvų gamybai naudoti aukš-
čiausius standartus atitinkantys LED šviestu-
kai, paleidimo sistema, optika ir kitos medžia-
gos. Gaminant šviestuvus buvo siekiama, kad 
jie ypač gerai atkurtų realias spalvas, neturėtų 
mirgėjimo efekto net filmuojant sulėtintus 
kadrus bei būtų ilgaamžiai. Visi šviestuvai yra 
valdomi kompiuteriu arba pultu,  tad galima 
atskirai reguliuoti kiekvieno šviestuvo šviesos 
srautą suprogramuojant įvairius norimus sce-
narijus bei kurti specialius efektus pritaikant 
apšvietimą koncertiniams renginiams.

 „Pagaminti šviestuvai buvo testuojami ir ser-
tifikuojami nepriklausomose užsienio labora-
torijose, kur atitiko visus reikiamus atsparumo 
bei techninius reikalavimus. Šviestuvams ga-
minti ir testuoti buvo naudojama moderniausia 
mūsų laboratorijoje turima įranga. Šviestuvų 
valdymo sistemai panaudoti šiuolaikiniai skai-
tmeniniai DMX valdikliai, kuriuos pasitelkus 
sportinį apšvietimą galima pritaikyti daugialy-
piams renginiams“, – pabrėžia M. Jasiulevičius.

Architektas M. Navalinskas patvirtina, kad vienas svarbių 
išskirtinumų projekte – šildoma hibridinė veja. „Tai Lietuvoje 
unikalus inžinerinis sprendimas, kuris leis pailginti vejos nau-
dojimo trukmę per metus. Tam panaudota apie 33 km šildymo 
vamzdelių, kuriais veja bus šildoma naudojant miesto cen-
tralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Natūralus vejos sluoks-
nis dideliu tankiu (kas 5 cm, 20 cm gylio) „susiūtas“ dirbtinio 
pluošto armavimo medžiaga, kuri užtikrina vejos atsparumą 
mechaniniam poveikiui“, – sako architektas.
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PASIRINKTI ALIUMINIO 
SISTEMŲ LYDERIAI 

UAB „Hydro Building Systems Lithuania“ šiame 
objekte prisidėjo pasiūlydama SAPA aliuminio 
sistemų sprendinius.

Pasak UAB „Hydro Building Systems Lithuania“ 
vadovo Baltijos šalims Rimanto Staknevičiaus, 
konstrukcijų sudėtingumo ar išpildymo prasme 
šis objektas nebuvo išskirtinis. Bendrovė ir joje 
dirbanti komanda turi plačias ir lanksčias fasa-
dinių aliuminio sistemų galimybes, todėl galėjo 
lengvai parinkti sprendinius pagal architektų 
norus.

„Aliuminio profiliams dažyti buvo parinkta uni-
kali didesnio atsparumo išorės klimato povei-
kiui bei ilgaamžiškesnė spalva. Žinant objekto 
paskirtį ir prognozuojant žmonių srautus atei-
ties renginiuose, svarbu, kad net ir tokioms 
mažoms detalėms yra skiriamas papildomas 
dėmesys“, – sako R. Staknevičius.

Dariaus ir Girėno stadione panaudoti aliuminio 
profiliai pagaminti iš šiandien tvariausio rin-
koje aliuminio lydinio – „Hydro CIRCAL“. Tai yra 
unikalus aliuminio lydinys, gaunamas po gyva-
vimo ciklo iš rinkos surinktų ir perdirbtų senų 
aliuminio langų, durų ir fasadų. Atlikus daugia-
pakopį visiškai automatizuotą aliuminio laužo 
rūšiavimą ir perlydžius kruopščiai atrinktus 
tinkamus aliuminio „čipsus“, paruošiamas savo 
savybėmis naujam lydiniui niekuo nenusilei-
džiantis „Hydro CIRCAL“ lydinys, kurio sudėtyje 
yra ne mažiau nei 75 proc. perdirbto aliuminio. 
Iš šio lydinio gaminant naujus aliuminio profi-
lius į aplinką išmetamas CO2 kiekis yra tik 2,3 
kg vienam kilogramui aliuminio profilio! Tai yra 
beveik 4 kartais mažiau nei vidutinė Europoje 
sunaudoto aliuminio CO2 emisija.

„Taip šio projekto užsakovams ir rangovui nė 
nežinant naujasis Dariaus ir Girėno futbolo 
stadionas tapo pirmuoju Lietuvoje valstybės 
finansuotu objektu, kuriame panaudoti tvarūs 
aliuminio profilių sprendimai. Preliminariais 
skaičiavimais futbolo stadiono išorės vitri-
noms, durims ir langams įrengti panaudojus 
SAPA aliuminio profilių sprendimus buvo sutau-
pyta ~140 t CO2 emisijų“, – pasakoja R. Stakne-
vičius.
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EFEKTYVESNIAM STATYBŲ PROCESUI – 
PAŽANGIOS KONSTRUKCIJOS IR JUNGTYS

15 tūkst. žiūrovų talpinantis Dariaus ir Girėno 
stadionas dėl savo dydžio ir architektūrinių 
elementų pareikalavo profesionalių ir efek-
tyvių konstrukcinių sprendimų. Prie kokybiško 
ir sklandaus projekto įgyvendinimo prisidėjo 
įmonės „Peikko Lietuva“ specialistų komanda. 
Bendrovė turi didelį gelžbetonio jungčių asor-
timentą ir siūlo plataus naudojimo statybines 
kompozitines konstrukcijas, skirtas tiek su-
renkamajam, tiek monolitiniam gelžbetoniui, 
tad projektavimo ir statybų procesas buvo 
greitesnis, saugesnis ir tvaresnis. 

„Peikko Group“ korporacija pasaulyje pirmauja 
plonų perdangų konstrukcijų, varžtinių kolonų 
jungčių, surenkamojo ir monolitinio gelžbe-
tonio srityje. Orientuojasi į nuolatinį naujų, 
pažangių ir patikrintų gaminių bei sprendimų 
kūrimą, todėl buvo pasirinkta tinkamiausiu par-
tneriu tokio nacionaliniu lygmeniu reikšmingo 
projekto kaip Dariaus ir Girėno stadionas 
statyboms. Šiam projektui įgyvendinti „Peikko 
Group“ priklausanti „Peikko Lietuva“ pasiūlė 
ne vieną efektyvų sprendimą, gamino ir tiekė 
tiek standartinius, tiek specialiai pritaikytus 
produktus.

Projekte buvo naudojami inkariniai varžtai 
HPM® ir kolonų padai HPKM®. HPM® – tai varžti-
nės jungtys, skirtos paprastam, greitam darbui 
ir patikimam sujungimui. Armatūriniai inkariniai 
varžtai ir kolonų padai naudojami atraminėms 
surenkamosioms gelžbetoninėms arba meta-
linėms konstrukcijoms jungti su pamatais ar 
kitais elementais. Tokie tvirtinimo elementai 
naudojami sudaryti standžioms jungtims ir 
sandūroms tarp surenkamojo gelžbetonio 
kolonų ir kitų elementų. Kolonų padai yra 
įbetonuojami į kolonas, o inkariniai varžtai – į 
pamatus arba kitas kolonas. Dariaus ir Girėno 
stadiono projekte naudotas unikalus spren-
dimas: stadiono tribūnų atramai užtikrinti ko-
lonos buvo sujungtos su sijomis netradiciniu 
būdu – didelis kolonų padų kiekis buvo įmon-
tuotas į pačias laiptuotų tribūnų sijas.

Taip pat šiam objektui buvo naudojamos 
„Peikko Lietuva“ pagamintos nestandartinės 
įdėtinės cinkuotos detalės. Jų paskirtis buvo 
užtikrinti didelių skerspjūvių gelžbetonio kons-
trukcijų stabilumą (standumą), sujungiant 
gelžbetonines kolonas ir laiptuotas sijas. „Tai 
unikalūs gaminiai, kurie buvo suprojektuoti ir 
pagaminti specialiai tik šiam objektui. Mūsų 
konstruktorių komanda drauge su objekto 
konstruktoriais suprojektavo ekonomiškiausią 
sprendimą, kurį įgyvendinome savo gamykloje 
bei pristatėme į statybos aikštelę“, – pasakoja 
„Peikko Lietuva“ pardavimo vadovas Linas Le-
lešius.

Kiti pagal individualų užsakymą naujajam sta-
dionui pagaminti elementai – armavimo siste-
mos PSB®. Tai puiki, visiškai gaminyje paslėpta 
gelžbetoninių gaminių sustiprinimo sistema, 
skirta monolitinėms plonoms konstrukcijoms 
arba didesniems surenkamojo gelžbetonio 
elementams. PSB® elementai apsaugo gelžbe-
tonio gaminius nuo praspaudimo.

Dar vienas „Peikko Lietuva“ gaminys, panaudo-
tas projekte, buvo TERAJOINT® laisvo judėjimo 
siūlės. TERAJOINT® surenkama jungčių sistema 
skirta didelio apkrovimo ir aukščiausio lygumo 
bei kokybės betono grindims. Šios deforma-
cinės siūlės tinka visiems didelio ploto beto-
navimo būdams, įrengiant grindis ant grunto ir 
ant atraminių polių.

„Peikko Group“ veikia jau beveik 60 metų – įkur-
ta 1965-aisiais. Ši tarptautinė kompanija siūlo 
inovatyvius ir laiko patikrintus sprendimus tiek 
architektams ir konstruktoriams, tiek projek-
tuotojams, vystytojams, surenkamojo gelžbe-
tonio ar pramoninių mašinų gamintojams. Tai, 
kad bendrovė siekia visus produktus gaminti 
savo gamyklose, leidžia užtikrinti aukštą ga-
minių kokybę bei lanksčius pristatymo termi-
nus ir visa tai – aplinkai saugiu būdu. „Peikko“ 
specialistų komanda rūpinasi, kad klientų 
statybos procesai būtų paprastesni, greitesni, 
patikimesni ir atitiktų aukščiausius vietinius 
standartus.

Nuotr.: Andrius Aleksandravičius.
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SUKURTOS TVARIOS MONOLITINĖS 
KONSTRUKCIJOS

Projekte dalyvavo Šveicarų kompanija
„Sika AG“ – specialios paskirties chemijos 
įmonė, užimanti lyderio pozicijas kuriant ir ga-
minant sistemas ir produktus statybų ir trans-
porto pramonėje. „Sika“ turi patronuojamųjų 
įmonių 101 šalyje visame pasaulyje ir daugiau 
nei 300 gamyklų. „Sika“ įmonėje dirba daugiau 
nei 27 000 darbuotojų.

Naudojant „Sika® ViscoCrete®“ superplas-
tiklius betono gamyboje, pagerėja šviežio 
betono mišinio apdirbamumas ir takumas. Dėl 
gaunamo mažesnio vandens kiekio betono 
mišinyje sumažinamas rišiklio poreikis, taip 
pat vandens kiekio mažinimas lemia didesnį 
betono struktūrinį tankį ir mažesnį cemento 
struktūros poringumą. Taip žymiai pagerina-
mas betoninių konstrukcijų ilgaamžiškumas ir 
mechaninės savybės. 

Pasak „Sika“ produkto vadovo Audriaus Grinio, 
į monolitinių konstrukcijų betono mišinį deda-
mos tvarios medžiagos superplastikliai, kurie 
šiuo atveju 15 proc. sumažino CO2 emisijas be-
tone. Standartiškai į 1 kub. m betono maišoma 
3–4 kg superplastiklių. 

Dariaus ir Girėno stadione suklota net 16 
tūkst. kub. m monolitinių konstrukcijų betono 
mišinio. Projekto autoriams buvo svarbu, kad 
objekte būtų naudojamos ilgaamžės, tvarios 
ir kokybiškos medžiagos. Dėl šios priežasties 
ir buvo pasirinkti Šveicarų koncerno „Sika“ 
gaminiai. Be to, tokiam išskirtiniam objektui, 
kuris yra vienas didžiausių Baltijos šalyse, rei-
kėjo ypač patikimo ir daug patirties turinčio 
partnerio. Kokybę užtikrina „Sika®“ produktams 
suteiktas standartas ir patirtis nuo 1910 metų“, 
– sako A. Grinys.

„Sika® ViscoCrete® D-187“ yra veiksmingas 
superplastiklis, turintis kelis veikimo mecha-
nizmus, tokius kaip polimero grandinės absor-
bcija prie cemento dalelės ir didelių polimero 
molekulių sferinių kliūčių / barjero susidary-
mas tarp cemento dalelių. Taip dėl efektyvios 
vandens redukcijos susidaro didelio tankio, 
didelio stiprio ir sumažinto pralaidumo vande-
niui ir kt. betonai.
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NAUJAUSI INŽINERINIAI 
SPRENDIMAI, NAUDINGI TIEK 

PROJEKTUI, TIEK APLINKAI
Dariaus ir Girėno stadiono projekte buvo sie-
kiama kokybiškų inžinerinių sprendimų ir jiems 
reikiamų įrenginių, kurie ne tik garantuotų 
komfortabilų mikroklimatą, bet ir atitiktų visus 
aukščiausius energinius reikalavimus. Pagrin-
dinis projekto užsakovo noras buvo pasirinkti 
patikimiausią rinkoje esantį tiekėją, kuris galė-
tų užtikrinti įrangos ilgaamžiškumą, priežiūrą, 
optimalius įrangos tiekimo terminus. Šildymo ir 
vėdinimo sistemų tiekėju tapo bendrovė „Air-
wave Lietuva“ – puikiai savo srityje žinoma oro 
kondicionavimo, vėdinimo bei šildymo įrangos 
platintoja. Sukaupusi daugiau nei 20 metų pa-
tirtį, įmonė padėjo įgyvendinti aukštus Dariaus 
ir Girėno stadiono užsakovų reikalavimus ir pa-
siūlė aplinkai naudingą sprendimą su „Daikin“ 
produktu VRV.

Dariaus ir Girėno sporto arenoje buvo atsi-
sakyta įprasto sprendimo – centrinio šildymo 
šaltinio ir pasirinktas energiškai efektyvesnis 
sprendimas, įmonės „Airwave Lietuva“ tiekia-
ma bendra šildymo ir vėsinimo sistema VRV IV⁺. 
Įdiegtos VRV sistemos projekte turėjo užtikrinti 
ne tik sporto arenos vėsinimo, bet ir šildymo 
poreikius. Įmonės specialistams teko iššūkis 
tikslingai apskaičiuoti reikiamos įrangos galią, 
kad ji galėtų patenkinti abu šiuos poreikius 
esant kritinei lauko temperatūrai.

Dariaus ir Girėno sporto arenos projekte buvo 
sumontuoti „Daikin IV+“ kartos lauko blokai, 
kurie sukurti taip, kad pasiektų geriausią se-
zoninį efektyvumą ir kartu būtų užtikrintas 
maksimalus komfortas. Tam naudojama kinta-
mo šaltnešio temperatūros funkcija. Kintamo 
šaltnešio technologija automatiškai pritaiko 



STATYBA

101

duktų asortimente šilumos siurbliai, buitiniai 
bei pramoniniai oro kondicionieriai ir vande-
ninės šaldymo sistemos, vėdinimo agregatai, 
oro sausintuvai, oro drėkintuvai, taip pat pa-
grindinės montavimo medžiagos ir aksesuarai. 

„Mūsų klientai ir partneriai yra profesionalios 
vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo, sis-
temų montavimo bei projektavimo įmonės, 
statybinės ir projektų vystymo kompanijos bei 
konsultantai. Dariaus ir Girėno sporto arenos 
projektas buvo tikrai išskirtinis savo dydžiu ir 
kompleksiškumu, tačiau galutiniu rezultatu la-
bai džiaugiamės. Viskas pavyko puikiai ir laiku“, 
– sako T. Vaitkus.

šaltnešio temperatūrą pagal apkrovą, kad 
būtų optimalus komfortas, ir padidina sezoninį 
efektyvumą iki 28 proc., palyginti su kita įranga.

„Airwave Lietuva“ yra oficialūs „Daikin“ atstovai 
Lietuvoje. Nuo 2019 metų „Daikin“ siūlo produk-
tus pagal DAIKIN žiedinės ekonomikos iniciaty-
vą „Daikin LOOP“. Šios linijos produktai naudoja 
tik regeneruotą šaltnešį ir yra žymimi specialiu 
„Daikin LOOP“ ženklu. „Daikin“ įrenginiai šio pro-
jekto užsakovo buvo pasirinkti neatsitiktinai“, – 
sako „Airwave Lietuva“ pardavimo vadovas To-
mas Vaitkus. – Tai buvo vienintelis gamintojas, 
kuris galėjo pasiūlyti tiek draugišką aplinkai, 
tiek aukščiausius energinius reikalavimus ati-
tinkančią įrangą. Taip pat užsakovui buvo labai 
svarbūs tiekimo terminai. „Daikin VRV“ įranga 
gaminama „Daikin EUROPE“ gamykloje Belgijoje 
ir buvo pristatyta į objektą laiku.“

Tarp „Airwave“ oficialiai atstovaujamų gaminto-
jų yra ne tik „Daikin“ prekės ženklas, bet ir 
„Thermia“, „Midea“, „Wolf, Emerson“, „Sharp“ ir 
keletas kitų žinomų prekės ženklų. Partnerių ir 
klientų ratas visose Baltijos šalyse jau viršija 
200 įmonių. UAB „Airwave Lietuva“ siūlomų pro-
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UAB „Konstrukcijų projektavimas“ konstrukcinės 
projekto dalies vadovas M. Apuokas pasakoja, 
kad pradiniame variante buvo numatyta išsau-
goti pagrindinius tribūnų rėmus, tačiau pra-
dėjus ardyti esamas konstrukcijas paaiškėjo 
esminiai esamų konstrukcijų trūkumai, todėl 
projekto metu buvo priimtas sprendimas senas 
konstrukcijas pakeisti naujomis, dėl to nepla-
nuotai turėjo būti koreguojamas ir jau pareng-
tas projektas. 
Suprojektuoti nauji pamatai, monolito kons-
trukcijos, surenkamojo gelžbetonio tribūnų rė-
mai ir tribūnos, unikalaus fasado laikančiosios 
konstrukcijos bei kiti elementai, tačiau sudė-
tingiausias etapas buvo metalo konstrukcijų 
denginio projektavimas, – sakė konstruktorius 

DIDŽIAUSIAS IŠŠŪKIS 
– NESTANDARTINIAI 

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI
UAB „Konstrukcijų projektavimas“ kartu su MB 
„Inovatyvūs projektavimo sprendimai“, jau ne 
vieną sudėtingą projektą įgyvendinusi koman-
da, su malonumu priėmė iššūkį prisidėti prie 
unikalaus ir analogų Lietuvoje neturinčio pro-
jekto – Kauno Dariaus ir Girėno stadiono pro-
jektavimo, kuri turėjo pasirūpinti konstrukcine 
statinio darbo projekto dalimi.

Kalbant apie Kauno Dariaus ir Girėno stadiono 
projektą, beveik iš kiekvieno galime išgirsti, kad 
tai nestandartinis, pribloškiantis savo dydžiu ir 
architektūriniais sprendimais, taip pat pirmas 
tokio dydžio Baltijos šalyse stadiono projektas. 

R. Ambrasas. M. Slavinskas papildė jį, kad ne-
standartiniai sprendimai, templinės sistemos ir 
kabančios gembinės dalys ir reikalingas preci-
ziškas tikslumas buvo iššūkis, prie kurio spren-
dimo ieškojimo visa komanda praleido ne vieną 
mėnesį, todėl matyti jau pastatytą stadioną yra 
didelis malonumas. 

Projekto įgyvendinimo metu teko ieškoti ir pri-
imti daug nestandartinių sprendimų, kurių retai 
pasitaiko įprastiniuose pastatuose. Galime 
paminėti templines sistemas, didelius tarpatra-
mius, ilgas kabančiąsias stogo konstrukcijas, 
pastato konfigūraciją, kurioje visi elementai 
praktiškai unikalūs, nes stadionas sukasi, fasa-
dai lenkti“, – sako M. Apuokas.

Besistengiantiesiems suvokti šio projekto sudė-
tingumą konstruktorius R. Ambrasas prasitaria, 
kad stadione buvo suprojektuota ir sumontuota 
daugiau nei dvidešimt tūkstančių skirtingų karš-
tai cinkuotų elementų. Tai reiškia, kad atliekant 
statybos darbus nebuvo naudojamas suvirini-
mas vietoje, o tai reikalauja ypatingo tikslumo. 
Pašnekovas pabrėžia, kad stadionas turi gyvuoti 
ilgiau nei šimtmetį, todėl visos konstrukcijos ir 
turėjo būti masyvios, karštai cinkuotos. 

Projekto dalies vadovas M. Apuokas priduria, kad 
projekto apimtį įsivaizduoti gali padėti skaičiai. 
Pavyzdžiui, projekte suprojektuotų panaudotų 
templių ir lynų, kurie laiko kabančiąsias kons-
trukcijas, bendras ilgis siektų beveik penkis 
kilometrus. Fasadui tvirtinti panaudotų lenktų 
lankų ilgis – daugiau nei šeši kilometrai. O štai 
cinkuoto metalo, panaudoto konstrukcijoms, 
apimtys siekia 1 400 tonų, kurioms sujungti pa-
naudota net per 40 tūkst. varžtų.

 „Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie ne-
trukus atidaromo modernaus stadiono, atitin-
kančio aukščiausius FIFA reikalavimus. Statybos 
vyko sklandžiai, nors projekto išskirtinumas pa-
metėjo iššūkių, reikalaujančių neeilinių sprendi-
mų. 

„Tokiame projekte svarbiausia surinkti patikimą 
ir patyrusią inžinierių komandą“, – teigė kons-
trukcinės projekto dalies vadovas Marijus Apuo-
kas, jam antrino ir pagrindiniai konstruktoriai 
Mindaugas Slavinskas ir Rytis Ambrasas, kurie 
dar pridūrė, kad šis projektas nebūtų įgyven-
dintas ir be kitų projekto dalyvių, kurie ženkliai 
prisidėjo prie konstrukcijų projektavimo.
Esame patenkinti įgyvendintu projektu ir už-
sakovų pasitikėjimu, juolab kad ilgai lauktas 
stadionas Kaune – tai matomas ir visuotinai 
reikšmingas objektas“, – sako UAB „Konstrukcijų 
projektavimas“ vadovas M. Apuokas.
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PATIKIMA ŽIŪROVŲ APSAUGA 
IR SRAUTŲ KONTROLĖ  

UAB „Euroelektronika“ specialistai išskirtinia-
me stadione Kaune įrengė pažangius inžine-
rinių sistemų sprendimus, skirtus efektyviai 
kontroliuoti, komunikuoti ir atpažinti objekte 
besilankančius svečius.

Kaip teigė įmonės plėtros direktorius Vytautas 
Zinkevičius, naujame stadione buvo įdiegta 
JAV gamintojo „Lenel“ integruota apsaugos ir 
įeigos kontrolės sistema su bendra duomenų 
baze bei sistemas sujungiančia specializuota 
programine įranga. Stadione įrengti 3 įėjimai 
su specializuotais viso ūgio turniketais, kurie 
leis efektyviai valdyti didžiulį žmonių srautą 
renginių metu. Taip pat įdiegta moderni sta-
dionams pritaikyta vaizdo stebėjimo sistema, 
šiuolaikiškos elektroninės ryšių bei pagalbos 
neįgaliesiems iškvietimo sistemos.

„Džiaugiamės, kad šiame svarbiame Kaunui 
ir Lietuvai objekte galime pasiūlyti saugos 
ir kontrolės sistemas, grįstas vakarietiškais 
sprendimais ir pagamintas Europoje ir JAV 
puikiai žinomų kampanijų. Verta paminėti, kad 
pirmą kartą Lietuvoje viešajame sektoriuje bus 
panaudotos ypač didelės raiškos vaizdo ka-
meros, kurios, įvykus tam tikram įvykiui, padės 
lengvai atpažinti stadiono lankytojus. Šiomis 12 
MP raiškos kameromis bus galima identifikuoti 
kiekvieną, buvusį stadione. Ši sistema yra rea-
lizuota gerai žinomo JAV gamintojo „Motorola“ 
sprendinio pagrindu, kuriame yra nepriekaiš-
tinga vaizdo duomenų apsauga nuo įsilaužimo 
ir duomenų patekimo į piktavalių rankas. Tokie 
sprendimai yra įprasti visuose stadionuose, 
kur vyksta tarptautinio lygio varžybos“, – pasa-
koja V. Zinkevičius.

Anot įmonės plėtros direktoriaus V. Zinkevi-
čiaus, įrengimo darbai buvo atlikti vadovaujan-
tis aukščiausiais tarptautiniais ir ES standar-
tais bei remiantis UAB „Euroelektronika“ spe-
cialistų patirtimi analogiškuose projektuose 
Lietuvoje, tarp kurių – „Philip Morris Lietuva“ ir 
„Intersurgical“.

„Didžiausia svajonė – būti ten, 15 000 sporto 
aistruolių minioje, kai Lietuvos futbolo rinktinė 
pagaliau muš įvarčius, arba kartu su 40 000 kitų 
dainuoti kokią nors roko baladę. Šitas „didelis 
namas“, kuris vadinasi stadionu, visų pirma 
yra emocija. Tai yra triukšmingų pergalių ir 
apmaudžių nusivylimų vieta, vieta, kur sudūžta 
svajonės, užgimsta naujos žvaigždės“, – sako 
architektas Tomas Kuleša.
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OBJEKTAS: gamybos paskirties pastato rekonstrukcija

PASKIRTIS: mokslinių tyrimų ir gamybos 
technologijų kūrimo centras 

ADRESAS: Keramikų g. 2, Vilnius

UŽSAKOVAS: UAB „Light Conversion“

GENERALINIS RANGOVAS: UAB „Veikmės statyba“

PROJEKTUOTOJAI: UAB „Vilniaus architektūros 
studija“ (Ernesta Skukauskienė, Romualdas 
Kirdulis, Raimondas Druskinis)

ENERGINĖ KLASĖ: A++

PLOTAS: 11 236 kv. m

INVESTICIJŲ SUMA: apie 24 mln. Eur

STATYBOS PRADŽIA: 2021 m.

STATYBOS PABAIGA: 2022 m. 

Nuotr.: „Light Conversion“
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Dvarčionyse – modernus
„LIGHT CONVERSION“ 
lazerių gamybos 
ir tyrimų centras



STATYBA

106

Vilniaus pakraštyje, Keramikų gatvėje, užbaigus statybas, jau dirba 
naujas lazerių technologijų bendrovės UAB „Light Conversion“ mok-
slinių tyrimų ir gamybos technologijų kūrimo centras. Modernų cen-
tro pastatą Dvarčionyse, kuriamo Aukštųjų technologijų parko teri-

torijoje, pastatė statybų bendrovė „Veikmės statyba“, kuri anksčiau jau yra 
atlikusi vieno iš šios įmonės pastatų rekonstrukciją.

Naujose Lietuvos optinių parametrinių sti-
printuvų, femtosekundinių lazerių ir jų sistemų 
gamybos lyderės „Light Conversion“ 11 236 
kv. m patalpose sukurtos lazerių gamybinės 
patalpos, mokslinės laboratorijos, optinių 
ir elektroninių sistemų surinkimo ir patikros 
laboratorijos, kuriose atliekami taikomieji tyri-
mai, integruota pažangi sandėliavimo sistema. 
Plėtra leis bendrovei padidinti gamybos apimtį 
ir geriau tenkinti sparčiai augančią femtose-
kundinių lazerių, optinių parametrinių stiprin-
tuvų, medicininių sistemų paklausą pasaulyje. 
Jos gaminamos lazerių sistemos naudojamos 

žymiausiuose pasaulio mokslo, medicinos ir 
pramonės centruose.

„Light Conversion“ infrastruktūros grupės vado-
vas Rimgaudas Žaliauskas sakė, kad bendrovės 
gamybinės ir mokslinių tyrimų bei laboratorijų 
patalpos išplėstos apie 2,4 karto, sukurta apie 
300 naujų darbo vietų. Ketvirtajame naujojo 
pastato aukšte įrengta apie 2 160 kv. m švarių 
patalpų, kurios atitinka ISO 7 švarumo klasę, – tai 
itin aukštus švaros reikalavimus atitinkančios 
patalpos. Investicijos į naują lazerių gamybos ir 
tyrimų pastatą sudarė apie 24 mln. Eur.

Nuotr.: „Light Conversion“
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LAZERIŲ GAMINTOJAI 
KURIASI DVARČIONYSE

2007 metais Dvarčionyse įsikūrusi femtosekun-
dinių lazerių kūrėja „Light Conversion“ plečia 
veiklą, perstato buvusios keramikos gamyklos 
pastatus ir auga. Dvarčionys – miškų apsuptas 
Vilniaus rajonas, kuriame nuo XIX amžiaus, kai 
čia iškilo pirmasis plytų fabrikas, iki šiol nuolat 
veikė įvairi pramonė. 1994 metais įsteigta įmonė 
„Dvarčionių keramika“ vienu metu buvo didžiau-
sia keraminių plytelių gamintoja Baltijos regio-
ne, tačiau baigė savo veiklą. 

Dabar Dvarčionys išgyvena renesansą – čia 
kuriamame Aukštųjų technologijų parke, kurio 
vizija nuolat tobulinama ir nuosekliai įgyvendi-
nama, pastaruosius penkerius metus investuo-
ja lazerių ir jų komponentų gamintojai, pasirinkę 
apsistoti Dvarčionyse, kaip ir „Light Conversion“. 

Buvusios keramikų įmonės teritorijoje vietoje 
senų apgriuvusių gamybinių statinių jau pasaty-
ti keli modernūs pastatai, kuriuose veikia lazerių 
ir jų sistemų gamyba.
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„Pastatui taikyti itin aukšti užsakovo 
reikalavimai, įdiegti reikiamą švaros klasę 

ir mikroklimatą patalpose užtikrinantys 
inžineriniai sprendimai. Projektas turėjo būti 

įvykdytas ne tik kokybiškai, bet ir greitai, 
Vienas esminių užsakovo reikalavimų buvo 

laikytis sutartų terminų: statybos užbaigimo 
terminas negalėjo būti keičiamas dėl 

numatytos gamybos pradžios ir gaminių 
tiekimo kliento užsakovams. Toks planavimas 

parodė didelį pasitikėjimą mūsų komandos 
profesionalumu“, - sakė bendrovės „Veikmės 

statyba“ direktorius Mantas Bagdonavičius.
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PROFESIONALIAI SUVALDYTAS
 IR LAIKU ĮVYKDYTAS 

SUDĖTINGAS PROJEKTAS 
Šalia Vilniaus kuriamoje Dvarčionių aukštųjų 
technologijų parko (ATP) teritorijoje moder-
nų, užsakovo poreikiams pritaikytą mokslinių 
tyrimų centro rekonstrukcijos projektą buvo 
patikėta įgyvendinti patyrusiai ir profesionaliai 
statybų generalinei rangovei UAB „Veikmės 
statyba“, kuri jau anksčiau yra atlikusi vieno iš 
šios įmonės pastatų rekonstrukciją. 

„Pastatui taikyti itin aukšti užsakovo reikala-
vimai, įdiegti reikiamą švaros klasę ir mikro-
klimatą patalpose užtikrinantys inžineriniai 
sprendimai. Projektas turėjo būti įvykdytas ne 
tik kokybiškai, bet ir greitai, - sakė bendrovės 
„Veikmės statyba“ direktorius Mantas Bagdo-
navičius. - Vienas esminių užsakovo reikala-
vimų buvo laikytis sutartų terminų: statybos 
užbaigimo terminas negalėjo būti keičiamas 
dėl numatytos gamybos pradžios ir gaminių 
tiekimo kliento užsakovams. Toks planavimas 
parodė didelį pasitikėjimą mūsų komandos 
profesionalumu“.
Nors darbų ritmą įtakojo būtinas projektinių 
sprendinių atnaujinimas, prisitaikant prie at-
sinaujinusių užsakovo poreikių, sudėtingas 
projektas buvo profesionaliai suvaldytas. Jį 

įgyvendinant svarbiausia buvo efektyvus ir 
greitas keitimų bei projektavimo valdymas, su-
derintas su prisitaikančiu darbų organizavimu.

Rekonstrukcijos metu naujas pastatas funk-
ciškai sujungtas  su esamomis gamybos ir 
laboratorijų patalpomis, kuriose nepertrau-
kiamai veikė jautri įranga, kuriai reikalingos 
ypač griežtus reikalavimus atitinkančio švarios 
patalpos. „Tai pavyko įgyvendinti kruopščiai 
planuojant darbus statybų aikštelėje ir proak-
tyviai valdant rizikas. Džiaugėmės, kad įmonės 
sukaupta patirtis ir šįkart padėjo įgyvendinti 
patalpų sujungimą be trikdžių“, - sako M. Bag-
donavičius.

Kaip nurodė „Veikmės statyba“ direktorius, 
patalpų specifika šiame projekte išties ne-
tradicinė – visas statinys sujungtas su jame 
veikiančia įranga, pastato inžinerinės siste-
mos, ypač skirtos švarių patalpų įrengimui, 
kaip ir pati technologinė įranga, integruotos 
ir sujungtos nekonvenciniais sprendiniais, 
panaudoti išskirtiniai gaisrinės saugos spren-
dimai. Dalis technologinės įrangos kerta visus 
statinio aukštus, o tai reikalavo ne tik išskirti-

nių projektinių sprendinių, bet ir tinkamo darbų 
organizavimo, jog įrangos montavimas būtų 
integruotas į statybos procesą.
 
Po rekonstrukcijos 20 metrų aukščio, penkių 
aukštų gamyklos pastato plotas siekia 11 236 
kv. m, jame sukurta apie 300 naujų darbo vietų. 

Dėl specifinių sprendinių kiekio, reikalingų 
kompleksiniam projekto įgyvendinimui, kartu 
su generalinio rangovo komanda objekte pasi-
telkta per 100 tiekėjų ir subrangovų.

Nepaisant projektinių sprendinių atnaujinimo, 
išlaikyti darbų terminus padėjo „Veikmės sta-
tybos“ projektų valdymo sistema ir keitimų 
valdymas, pritaikant statybos organizavimo 
procesus ir parenkant tinkamus sprendinius. 
Visas projekto įgyvendinimas buvo vykdomas 
pagal „Veikmės statybos“ sukurtą ir ištobu-
lintą projektų valdymo sistemą, sujungiančią 
PMBOOK, TOC ir LEAN principus. Kompetentinga 
įmonės komanda, ilgametė patirtis rinkoje ir 
geras darbų planavimas užtikrina bet kokio 
sudėtingumo projektų sėkmingą įgyvendinimą 
numatytu laiku.
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FUNKCIONALUS STATINYS SU 
PAŽANGIOMIS INŽINERINĖMIS 

SISTEMOMIS
Naujo „Light Conversion“ mokslinių tyrimų ir 
gamybos technologijų kūrimo centro pastato 
projektą parengė UAB „Vilniaus architektūros 
studija“, kuri rengė ir visos teritorijos rekons-
trukcijos projektą. Architektas Romualdas 
Kirdulis teigė, kad urbanistiškai pastatas kom-
ponuotas pagal Dvarčionių aukštųjų techno-
logijų parko viziją. Ją įgyvendinant, modernūs 
pastatai projektuojami iki 5 aukštų (apie 20 m), 
jie kyla rekonstruojamų senų pastatų vietoje, 
sudarydami tam tikras statinių grupes.

Rekonstrukcijos projekte buvo numatyta nu-
griauti beveik pusę buvusio keraminių plytelių 
gamybos baro pastato ir pristačius naujo ploto 
atnaujintą pastatą prijungti prie „Light Conver-
sion“ esamų, veikiančių lazerių gamyklos stati-
nių. Suprojektuotas naujas pastatas, blokuoja-
mas prie esamo mokslo paskirties pastato, taip 
sujungiant visus anksčiau statytus statinius į 
bendrą kompleksą. 

Per pagrindinį pastato įėjimą pirmajame aukšte 
patenkama į vestibiulį, 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, laborato-
rijų ar švarias patalpas. 
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„Light Conversion“ projekte įrengti trys „Schin-
dler“ 3300 serijos keleiviniai liftai, maksimaliai 
pritaikyti ir kroviniams vežti, turintys sustiprin-
tus nerūdijančiojo plieno šachtos ir kabinos 
durų slenksčius, sunkiau pažeidžiamą raštuoto 
nerūdijančiojo plieno kabinos apdailą su ap-
sauginėmis raštuoto nerūdijančiojo plieno len-
tjuostėmis ant sienų, apsaugančiomis kabinos 
sienas transportuojant krovinius.

Kaip sakė R. Kirdulis, pastato konstrukcijoms 
pasirinktas gelžbetonio karkasas, monolitinė 
perdanga, daugiasluoksnių plokščių lauko ati-
tvaros. Rekonstruojamoje Keramikų g. buvusio 
keraminių plytelių gamybos baro statinio dalyje 
neišsaugota pramonės statiniams būdingų 
autentiškų konstrukcijų. Pasak architekto, liko 
nerekonstruota buvusio statinio dalis, kuri yra 
gelžbetonio karkaso, vieno aukšto, angarinio 
tipo statinys. Likusi nenugriauta dalis su naujai 
pastatytu pastatu tiesioginio ryšio neturi, tai du 
atskiri statiniai. 

Naujasis pastatas skirtas mokslinių tyrimų bei 
gamybos technologijų kūrimo veiklai ir projek-
tuotas taip, kad tenkintų šios veiklos poreikius. 
Ypatingas dėmesys skirtas švarių patalpų, labo-
ratorijų, taip pat gamybos patalpų reikalavimus 
atitinkančio mikroklimato kūrimui, vėdinimo ir 
vėsinimo inžinerinėms sistemoms. Integravus 
gausias pastato inžinerines sistemas, ant 
plokščio stogo sumontuota daug oro vėsinimo 
įrangos išorinių blokų ir inžinerinės įrangos, ap-
tarnaujančios laboratorijų patalpas. 

Naujasis mokslinių tyrimų ir gamybos techno-
logijų kūrimo centro statinys ganėtinai ilgas 
– apie 95 m, architektas jį apibūdina kaip sta-
čiakampio konteinerio formos pastatą. Todėl 
buvo pasirinkta vertikalaus fasadų skaidymo 
koncepcija: ilgo statinio fasadas sudalytas 
trumpesnėmis spalvinėmis atkarpomis, kurios 
tarsi susiūtos horizontaliomis langų ir žaliuzių 
juostomis. Fasadui įrengti pasirinktos daugia-
sluoksnės plokštės.
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aukštus kokybės reikalavimus, o jų tiekimo ne-
stabdytų jokie trikdžiai, nes turėjo būti išlaikyti 
darbo terminai.
„Prilydoma stogo danga yra vienas inovaty-
viausių sprendimų. Ji pasižymi išties puikio-
mis hidroizoliacinėmis savybėmis, tad puikiai 
sulaiko drėgmę ir neleidžia jai pažeisti stogo 
konstrukcijos. Neabejotinai, tokia stogo danga 
gali be priekaištų tarnauti 15–20 metų. Be to, 
prilydoma danga yra visiškai saugi, netoksiška 
ir ekologiška, tad pasirinkdami ją užtikrinome 
tiek pastate dirbančių žmonių, tiek aplinkos 
saugumą“, – pabrėžia specialistas.

Statybos darbų metu didžiausias iššūkis buvo 
prasidėję dideli karščiai. „Daugiausia keblumų 
kėlė tai, kad visi darbai vyko vidurvasarį ir tu-
rėjo būti atlikti per trumpą laiką, negalėjome jų 
atidėti. Kaip tik tuo metu prasidėjus karščiams 
turėjome organizuoti darbą tik nuo vakaro iki 
ryto. Tačiau tai nesutrukdė dirbti kokybiškai ir 
darbus atlikti laikantis terminų“, – sakė J. Putys.

STOGUI – MODERNŪS 
SPRENDIMAI IR PATIKIMOS 

HIDROIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS 
Įrengti naujojo pastato stogą ir tiekti hidroizo-
liacines medžiagas buvo patikėta rinkoje gerai 
žinomai profesionaliai įmonei „Darbštūs vyrai“. 
Naudojant šiuolaikinę statybinę techniką ir 
taikant pažangias technologijas, kokybiškai 
ir profesionaliai įrengtas sutapdintas stogas. 
Naudotos modernios hidroizoliacinės medžia-
gos ir naujos kartos prilydoma bituminė stogo 
danga.
 
Patyrusiai įmonės komandai nekėlė iššūkių tai, 
kad ant pastato stogo buvo montuojama daug 
oro vėsinimo įrangos išorinių blokų ir inžineri-
nės įrangos, aptarnaujančios švarias pasto-
vaus mikroklimato patalpas ir laboratorijas. 

Stogui dengti pasirinktos standartinės do-
minuojančios pilkos spalvos hidroizoliacinės 
medžiagos. Iš viso įrengta 2,5 tūkst. kv. metrų 
stogo. Kaip sakė UAB „Darbštūs vyrai“ direkto-
rius Justinas Putys, šiame projekte buvo itin 
svarbu, kad naudojamos medžiagos atitiktų 
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ŠVOK ĮRANGA UŽTIKRINO 
SPECIFINIUS REIKALAVIMUS 

„Light Convertion“ lazerių gamybos ir tyrimų 
centre, kur įrengtos laboratorijos lazerių sis-
temų gamybai, padidintos švaros, testavimo 
ir bandymų patalpose reikėjo sukurti speci-
finius reikalavimus atitinkantį mikroklimatą. 
Užsakovo atstovai buvo itin kruopščiai įsigilinę 
į perkamos ŠVOK įrangos specifiką, todėl ak-
centavo nestandartines jos technologines 
galimybes.  

Kaip pasakoja įrangą tiekusios UAB GLCO di-
rektorius Darius Lastauskas, kondicionavimo 
bei šildymo sistemoms buvo keliami speci-
finiai reikalavimai: jos turėjo atitikti Europos 
Sąjungos keliamus „žaliosios energijos“ rei-
kalavimus, būti energiškai efektyvios, tylios, 
patogios eksploatuoti ir valdyti. Be to, įranga 
turėjo gebėti efektyviai šildyti patalpas ir žie-
mos metu, o vasarą – jas vėsinti. 

,,Atsižvelgdami į užsakovo poreikius, šiam 
objektui tiekėme efektyviausią rinkoje įrangą 
– „LG Electronics“ šilumos siurblius „oras–oras“ 
su šildymo funkcija, esant žemoms aplinkos 

temperatūroms. Buvo parinkti VRF tipo šilumos 
siurbliai, galintys efektyviai šildyti patalpas 
žiemos metu ir nenutraukti darbo net ir esant 
žemesnei nei  25 °C aplinkos temperatūrai. To-
kią specifinę įrangą gamina tik keli žinomiausi 
VRF gamintojai pasaulyje,“ – sakė pašnekovas.

Pastate sumontuota „LG Electronics“ įranga 
turi „Continous heating“ funkciją, garantuo-
jančią nepertraukiamą šilumos srautą, o 
vėsinimui naudoja unikalią SLC technologiją, 
kai freono garavimo ir išpučiamo oro tempe-
ratūra automatiškai pritaikoma prie aplinkos ir 
vidaus sąlygų. 

Siekiant užtikrinti maksimalų klimato komfor-
tą pastato naudotojams ir palaikyti „minkš-
tesnę“ išpučiamo oro temperatūrą patalpo-
se, LG SLC technologija leidžia keisti ir fik-
suoti išpučiamos oro temperatūros tikslinius 
parametrus. Nustačius tokius parametrus, 
kondicionavimo sistema nuolat balansuoja 
savo veikimą, maksimaliai priartinant jį šiam 
tikslui pasiekti.

Kitas sėkmingai įgyvendintas specifinis rei-
kalavimas šiame objekte – užtikrintas kelių 
sistemos blokų veikimas vėsinimo režimu net 
ir žiemos metu, kadangi objekte esančios 
laboratorijos reikalauja vėsinimo funkcijos 
ištisus metus. 

Tai buvo pagrindiniai iššūkiai, keliami „LG Elec-
tronics“ gamintojams šiame objekte, kurios 
pavyko  sėkmingai įgyvendinti. Išmani, lengvai 
prižiūrima oro kokybės kontrolės įranga, ins-
taliuota pastate, sukūrė komfortiškas ir sau-
gias darbo sąlygas.
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SUMONTUOTI STABILŪS 
IR TVIRTI LANGAI

Naujasis lazerių gamintojos „Light Conversion“ 
gamybos ir tyrimų korpuso rekonstrukcijos 
projektas išskirtinis tuo, kad tokio tipo gamybai 
būtinos specialiai įrengtos patalpos, kuriose 
turi būti preciziškai kontroliuojama švara, oro 
temperatūra ir drėgmė. Tai lėmė specifinius ne 
tik pastatui, bet ypač pastato langams kelia-
mus reikalavimus. Pagrindinė užduotis buvo pa-
gaminti langus, kurie užtikrintų itin gerą šilumos 
ir garso izoliaciją bei tinkamą oro ventiliaciją.

Uždaroji akcinė bendrovė NOVUS LANGAI objekte 
sumontavo GEALAN langų konstrukcijų, kurių 
plotas siekia net 825 m². Plastikiniai langai pa-
gaminti iš šešių kamerų, 74 mm pločio, GEALAN 
PVC profilių sistemos S 8000. Jie yra sustiprinti 
cinkuoto plieno armuote, suteikiančia visai lan-
go konstrukcijai ypatingą stabilumą ir tvirtumą.
Šiame objekte sumontuotų GEALAN langų vidu-
tinis šilumos izoliacijos perdavimo koeficientas 
Uw neviršija 0,95 W (m²K), o garso izoliacijos 
rodikliai siekia 32–35 dB. Puikias šilumos ir gar-
so izoliacijos savybes užtikrina langų profilio 
konstrukcija, puikios stiklinti panaudotų stiklo 
paketų savybės ir patikimas langų montavimas. 
Langai išskirtiniai tuo, kad sujungti tarpusavyje 
ir sumontuoti 15–40 metrų girliandomis, panau-
dojant praplatinimus vidinių pertvarų zonose.

Objekte sumontuotų langų lakoniškas dizainas 
pritaikytas prie griežto pastato fasado. Iš išo-
rės tamsiai pilki (RAL 7016), o viduje balti langai 
harmoningai įsilieja į bendrą statinio fasado 
ir interjero vaizdą. Aukštos kokybės varstymo 
mechanizmai užtikrina, kad langai bus varstomi 
ilgai ir patikimai.
NOVUS LANGAI – plastikinių ir aliuminių langų bei 
durų gamintojų ir montuotojų komanda siūlo 
racionalius sprendimus viso stiklinimo proceso 
metu. 

Bendrovės specialistai įsitikinę, kad gerą lan-
gą nuo paprasto lango skiria ne vien kaina ar 
medžiagos. Juos skiria tinkamas parinkimas 
ir tinkamas sprendimas, kurio reikia kiekvienu 
atveju. Tai tarsi formulė, kurią sudaro pastato 
specifika bei kliento poreikiai, lūkesčiai ir finan-
sinės galimybės.
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ELEGANTIŠKAS IR 
NEAPSUNKINTAS FASADAS 

Bendrovė „Barema Rytai“, jau nuo 1994 metų 
gaminanti ir prekiaujanti visų rūšių saulės kon-
trolės sistemomis, šiam projektui tiekė apie 2 
500 metrų antracito spalvos aliuminio fasado 
lamelių, vadinamų saulės kontrolės sistemo-
mis. Tai – ilgaamžis, lengvai prižiūrimas ir labai 
lengvai montuojamas sprendimas. 

„Užsakovas norėjo, kad pastato fasadas būtų 
įdomesnis ir gražesnis, tad buvo sugalvota 
panaudoti mūsų lameles tarsi architektūrinę 
fasado dalį. Šios lamelės pasirinktos todėl, 
kad jas nesudėtinga montuoti prie pastato fa-
sado ir nereikia jokių papildomų konstrukcijų, 
kurios galėtų sugadinti bendrą fasado vaizdą. 
Mes panaudojome tokią lamelių sistemą, kuri 
gali būti tvirtinama tiesiai prie fasado, šiuo 
atveju prie „sandwich“ plokštės. Kadangi ne-
reikėjo jokių papildomų konstrukcijų, prie kurių 
tvirtintųsi įprasti profiliai, lamelių montavimas 
buvo nesudėtingas ir greitas“, – pabrėžia UAB 
„Barema Rytai“ direktorė Jolanta Gaižutienė. 

Šiame objekte buvo naudotos lamelės iš eks-
trūduoto profilio, kurių dydis – 200 mm x 50 
mm. UAB „Barema Rytai“ gali pasiūlyti įvairaus 
dydžio, spalvų ir tekstūros šio tipo lamelių 
(nuo 25 mm x 50 mm iki 400 mm x 50 mm). 

J. Gaižutienė atkreipia dėmesį, kad saulės 
kontrolės įrenginys yra ne tik apsauga nuo 
saulės, tai – ir papildomos modernių archi-
tektūrinių sprendimų galimybės, kartu jis – ir 
šiuolaikiška pastato dekoro detalė, maskuo-
janti būtinas, tačiau nepatraukliai atrodančias 
detales. Toks sprendimas labai darniai įsilieja 
į aplinką.

Buvusios keramikų įmonės teritorijoje kuriasi 
ekologiška ir tvari pramonė. Dvarčionyse gami-
nami lazeriai garsina Lietuvą pasaulyje.

„Structum“ inf. 
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ELEKTRINĖS, 
sujungiančios modernią architektūrą 
ir energijos sprendimus

Į elektrines mes linkę žiūrėti kaip į ne itin įdomios išvaizdos 
gamybinius pastatus, neturinčius daug bendro su 
aplinkosauga. Vis dėlto kai kurios elektrinės yra tikri 
architektūros šedevrai – iš pirmo žvilgsnio nė neįtartum, 

kad tai yra elektros energijos jėgainė. Be to, jose įdiegti ir 
pažangūs energiją taupantys sprendimai.

Portalas „Dezeen“ pateikė įspūdingiausių savo architektūrine 
raiška ir sugalvotais aplinkai draugiškais sprendimais elektrinių 
pavyzdžius.
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BIO4 PADALINYS KOPENHAGOJE
Danų architektūros įmonė „Gottlieb Paludan 
Architects“ suprojektavo medžio stuobriais pa-
dengtą statinį su iškilusia auksu švytinčia dalimi 
viršuje, kurioje įrengta kombinuota karščio ir 
energijos jėgainė.

Medžių stuobriai dengia pastato eksterjerą ir 
gaubia laiptus, vedančius į apsodintą stebėjimo 
platformą.

Kiekvienas stuobrys pasižymi ilgesniu nei 30 
metų gyvenimo ciklu. Miško tematikos fasadas 
gali būti lengvai atnaujinamas, kai stuobriai pa-
sensta ir sutrūnija.

Po stuobriais vietomis pastatas padengtas 
aukso spalvos metalu, kad blizgėtų pro medžius.
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BRANDUOLINĖS SINTEZĖS 
DEMONSTRAVIMO JĖGAINĖ 
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Tai – pirmoji tokio tipo jėgainė pasaulyje. Ši pro-
totipinė energijos jėgainė pasitarnaus įrodant 
branduolinės sintezės technologijos, tokios 
kaip energijos šaltinis be anglies dvideginio, 
veiksmingumą.

Gamyklą suprojektavo Amandos Levete įmonė 
„AL_A“. Ją planuojama statyti Jungtinėje Kara-
lystėje, Oksfordšyre.

Jėgainės vizualizacijoje matyti, kad cilindro 
formos statinys apgaubs reaktoriaus šerdį su 
supančia stebėjimo galerija. Kaip skelbia „World 
Nuclear News“, tikimasi, kad jėgainė turėtų pra-
dėti veikti 2025 metais.

„COPENHILL“ JĖGAINĖ DANIJOJE
Architektų įmonės BIG suprojektuota „Copen-
Hill“ yra šiukšlių pavertimo energija gamykla Da-
nijoje, Kopenhagoje, ant kurios įrengta dirbtinė 
slidinėjimo trasa.

Gamykla yra dešimties aukštų, o viduje supla-
nuota administracinė erdvė ir didelis mokymų 
centras. Jos fasadas apdėtas aliuminio plyto-
mis, kurios supa glazūruotas plokštes, natūra-
liai iliuminuojančias interjerą.

Danų spauda spekuliavo, kad nusileidimo takas 
bus visam laikui uždarytas dėl irstančio pavir-
šiaus, tačiau gandus paneigė jėgainės valdyto-
jas „Amager Bakke“.
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„BEI-TEESSIDE“ JĖGAINĖ 
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

„BEI-Teesside“ biomasės jėgainė buvo supro-
jektuota Londone įsikūrusios dizaino studijos 
„Heatherwick Studio“. Ji buvo suplanuota kaip 
biomasės energijos jėgainė, kuri turėjo būti 
pastatyta Tiso upės pakrantėje, energija aprū-
pinant 50 tūkst. namų ūkių.

Nuožulnios formos pastatas suprojektuotas 
paviršių padengiant plokštėmis, ant kurių auga 
vietiniai žoliniai augalai. Tai turėjo tapti svarbiu 
kraštovaizdžio akcentu pakrantėje.

ŠENDŽENO RYTŲ ATLIEKŲ 
PERDIRBIMO JĖGAINĖ KINIJOJE

Danų architektai „Schmidt Hammer Lassen Ar-
chitects“ ir „Gottlieb Paludan Architects“ supro-
jektavo tai, kas turėtų tapti didžiausia pasaulyje 
šiukšlių į energiją perdirbimo įmone Kinijoje.

Apskritas pastatas sukurtas taip, kad turėtų 
66 tūkst. kvadratinių metrų stogą, padengtą 
fotovoltinėmis plokštėmis, aprūpinsiančiomis 
pastatą energija.

Norint sutaupyti vietos pastate, apskrita bus 
visa jėgainė ir pagalbiniai pastatai. Įėjimas į sta-
tinį yra pažymėtas jį supančia rampa ir dviem 
dūmų kaminais.
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ALAUS DARYKLOS KIEMAS  
AUSTRALIJOJE

Trimis cinko plokštėmis apkalti bokštai ant bu-
vusios alaus daryklos pastato stogo naudojami 
tam, kad energija aprūpintų prekybos ir gyve-
namą kompleksą.

Trigeneracijos bokštai, gebantys šildyti ir vė-
sinti vandenį, buvo įsupti į lietas cinko plokštes. 
Taip suformuotas išlenktas žalio atspalvio pa-
viršius, dengiantis jėgainę.

HIDROELEKTRINĖ KANADOJE
Kanadiečių architektų studija „Atelier Pierre 
Thibault“ padengė Kvebeke esančią elektrinę 
statmenomis medinėmis lentomis.

Medinės lentelės apsupa viešą taką, kuris supa 
išorines gamyklos sienas ir apsaugo nuo saulės 
ir sniego.

Siena suprojektuota nuožulniai, kad ant jos tarp 
medinių lentjuosčių galėtų augti augalai. Taip 
siekiama, kad pastatas susilietų su aplinka.
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„TA-SMART“: 
stebėkite ir analizuokite 
energijos suvartojimą 
ŠVOK sistemose 

Šiuolaikinėse ŠVOK sistemose kiek-
vienas prietaisas taip pat valdomas 
išmaniai. Pavyzdžiui, palaikyti pastovią 
patalpų temperatūrą ir keisti šildymo ar 
vėsinimo režimus gali išmanūs patalpų 
termostatai arba tai gali būti atliekama 
per pastato valdymo sistemą. 

Realybėje viskas taip ir yra, tik ar to pakanka ir ar 
pakankamas gaunamas rezultatas? Deja, dažniausiai 
ne visada. Tiesa, atskiri prietaisai, jei naudojama 
tinkama balansavimo ir reguliavimo armatūra, valdomi 
idealiai, tačiau nėra bendro vaizdo, kur energijos 
nukeliauja per daug, o kur jos pritrūksta. 

Tikriausiai ne veltui ES reglamentų nuostatose 
kalbama apie tai, kad pastatuose, kurių galia 
didesnė nei 290 kW, iki 2025 metų privaloma įrengti 
ar modernizuoti vandenines šildymo ar vėsinimo 
sistemas taip, kad galėtume stebėti ir analizuoti 
energijos suvartojimą, nustatyti vietas, kuriose ji 
labiausiai švaistoma, ir turėti ryšį su pastato valdymo 
sistemomis.

Gera žinia, kad šiems reikalavimams išpildyti 
pakanka vieno sprendimo – išmaniojo vožtuvo „TA-

AR JAU PRIPRATOME PRIE ŽODŽIO „IŠMANUS“? 
GREIČIAUSIAI TAIP – TELEFONAI, LAIKRODŽIAI, PRIETAISAI BUITYJE, AUTOMOBILIAI. 
PASTATUOSE TAIP PAT PILNA IŠMANIŲJŲ SISTEMŲ. JŲ PASKIRTIS – NE TIK UŽTIKRINTI 
KOMFORTĄ IR SAUGUMĄ TEN BŪNANTIEMS ŽMONĖMS, BET IR ENERGIJĄ NAUDOTI 
TVARIAI.



forum@fogo.lt
www.balticfireforum.eu

+37067683008

Smart“. Į šį vožtuvą sudėta tai, ką „IMI Hydronic 
Engineering“ turi geriausio: kompaktiška vožtuvo 
konstrukcija su unikalia EQM charakteristika, tikslus 
srauto, temperatūros ir galios matavimas, „BACnet“ ir 
„Modbus“ ryšys su pastato valdymo sistemomis bei 
paprastas skaitmeninis konfigūravimas.

Su „TA-Smart“ galima reguliuoti pagal pageidaujamą 
parametrą – srautą, galią ar tiesiog pagal vožtuvo 
ašies padėtį, o reguliavimas pagal delta T ar grįžtamą 
srauto temperatūrą dar labiau išplečia jo panaudojimo 
galimybes. Komerciniai pastatai, visuomeniniai 
pastatai, mokymo įstaigos, gamybos įmonės, 
duomenų centrai ir visur kitur, kur naudojamos 
vandeninės šildymo, vėsinimo sistemos, „TA-Smart“ 
tikrai atras savo vietą.

„TA-Smart“ nepamainomas ir pastatų savininkams, 
kurie planuoja atlikti BREEM, LEED, Žaliųjų pastatų 
ar panašius pastato sertifikavimus ir ženklinimą. 
Toks pastato ženklinimas garantuoja, kad jis 
suprojektuotas, pastatytas ir yra eksploatuojamas 
tvariai. Jo inžinerinės sistemos energiją naudoja 
optimaliai ir išmaniai.

Taigi, be tikslios srauto, galios ar temperatūros 
kontrolės, būtina gauti, stebėti ir analizuoti duomenis 
ir tik tokie sprendimai bus visų išmaniųjų ŠVOK 
sistemų pagrindas. 

Būkite išmanūs ir tvarūs, naudokite 
„TA-Smart“ savo sistemose.

„IMI HYDRONIC ENGINEERING“ NUOLAT TOBULINA 

IR KURIA PRODUKTUS, KURIE GERINA MŪSŲ VISŲ 

GYVENIMO KOKYBĘ BEI TVARŲ RESURSŲ NAUDOJIMĄ.

www.imi-hydronic.com
+ 370 612 33584

antanas.valancius@imi-hydronic.com



Taip jau sutapo, kad tuo metu 
architektas Vidmantas Kančiauskas su 
bendraminčių architektų grupe rengė 
kelis panašius nekasdienius projektus, 
taigi Druskininkų gydyklos „Sveikatos 
rato“ projektas profesine prasme 
neatrodė kaip koks nors labai sunkus ir 
ypatingas iššūkis.
„Druskininkiečiai užsakovai – ir 
vadovai, ir visa komanda – turėjo 

labai aiškią viziją, koks tai turėtų būti 
objektas ir kaip jis galėtų funkcionuoti. 
Jie jau buvo apvažiavę daugybę 
panašių objektų Europoje, taigi teko 
pakeliauti, pasidomėti ir mums, nes 
Lietuvoje nieko panašaus nebuvo, – 
pasakoja architektas. – Labai svarbi 
ir būtinoji sąlyga buvo pats pastatas, 
pats architektūrinis objektas. Pastatas 
– istorinis, saugotinas, tad negalėjai jo 

POILSIS – 
     NE TIK KŪNUI

Druskininkų gydykla, istoriją skaičiuojanti šimtmečiais, sukūrė 
šiuolaikinę ir unikalią sveikatingumo programą, kurioje žingsnis po 
žingsnio galima susipažinti su geriausiomis Druskininkų kurorto 
gydomosiomis tradicijomis ir jose naudojamais natūraliais sveikatos 

šaltiniais – mineraliniu vandeniu ir gydomuoju purvu. 



POILSIS – 
     NE TIK KŪNUI

bet kaip griauti ar kaip nors kardinaliai 
keisti. Reikėjo prisitaikyti prie 
situacijos, o tuomet, pasirinkdamas 
sprendinius, stengiesi nepakenkti, 
darai viską, kad vertingosios pastato 
savybės būtų išsaugotos, kad išliktų 
tokio nekasdieniško pastato erdvė.“ 

Pasak architekto V. Kančiausko, tai 
ir nulėmė, kad išliko centrinė pastato 
kompozicija, klasikinis erdvės 
komponavimo principas, viskas 
išdėstyta simetriškai – į abi puses, 
per centrą. Visi perėjimai buvo puikiai 
išnaudoti, o vidinė pastato schema 
mažai kuo pasikeitė. 

„Centre, kur seniau su tam tikromis 
pertvarėlėmis stovėjo procedūrinės 
vonios, jas demontavus ir iš dalies 
atskyrus centrinę erdvę bei ją padalijus 
į dvi dalis, viena pusė, kurioje buvo 
persirengimo patalpos, pavirto masažo 
kabinetais, procedūrinėmis erdvėmis, 
purvo voniomis. Kitoje atsirado vieta, 
kurioje buvo galima įterpti negilų 
baseiną ir apie jį suformuoti visą 
„veiksmą“. Ten sukūrėme ir savotišką 
„antresolę“, kurios apatinėje dalyje 
įkurdinome pirtis, o viršuje buvo 
sukurta tokia savita poilsio ir ramybės 
oazė“, – pasakoja V. Kančiauskas.

Visas procedūrų spektras sukasi 
ratu ir įtraukia klientą į 10 žingsnių 
programą arba architekto įvardytą 
„veiksmą“. Pirmieji žingsniai žengiami 
sušildant kūną pirtyse ir mankštinantis 
vandenyje arba išbandant vertikalių 
vonių procedūrą. Vanduo ir mankšta – 
du iš keturių sveikatingumo specialisto 
K. Dineikos „vaistų“ – gydo šioje 
erdvėje. Kūną paruošus tolesnėms 

procedūroms persikeliama į erdvę, 
kurioje gydomojo purvo aplikacijos, 
trys gydomieji dušai, Himalajų 
druskos pirtis tęsia žingsnių programą 
užtikrindami 75 minutes kurortinio 
gydymo. Paskutiniai žingsniai 
skirti pasilepinti: kūno šveitimas ir 
klasikinis nugaros masažas, poilsis su 
ekologiškos arbatos puodeliu pabaigia 
žingsnių programą, dovanojusią 
klientui 3 valandas malonių pojūčių 
estetiškoje aplinkoje.
Žinoma, tokio tipo pastatuose 
atsiranda papildomų reikalavimų 
apdailos medžiagoms, dekoro 
elementams. Jos turi būti atsparios, 

ilgaamžės ir akustiškai tinkamos tokio 
pobūdžio objektui. „Maža detalė – ant 
sienų ir turėklų pasikartojantis apdailos 
ir patalpos dekoravimo elementas, 
paauksuotas lauro lapas – pasirinktas 
sąmoningai, prisimenant romėniškų 
pirčių motyvus, siekiant suteikti 
poilsiui tam tikro taurumo akcentų. 
Juk poilsis yra įvairialypis. Vien jau 
tokia didinga erdvė, natūrali, iš viršaus 
krintanti šviesa žmogų nuteikia kitaip. 
Poilsis yra ne tik kūnui, bet ir akims, 
sielai, visam kitam. Ramybė, šviesa, 
žaluma leidžia po visų procedūrų 
atsikvėpti ir smagiai leisti laiką“, – 
kalbėjo architektas. 

Pats architektas dėl įtempto darbų 
grafiko laiką leidžia palinkęs prie 
kompiuterio ir neturi galimybės 
asmeniškai pasidžiaugti „Sveikatos 
rato“ teikiamais malonumais ir išgirsti 
žmonių atsiliepimų. Grįždamas į 
praeitį, darbą prie projekto architektas 
prisimena kaip labai smagų, bet kartu 
intensyvų ir įtemptą laikotarpį. „Teko 
dirbti ir savaitgaliais, ir vakarais. 
Darbas nuo projektinio pasiūlymo, 
techninio projekto parengimo, rangos 
darbų, interjero detalių parinkimo 
užtruko dvejus metus, o šeimoje tuo 
metu gimė sūnus. Daug laiko teko 
skirti ir kitam „kūdikiui“. Stengiausi 
maksimaliai įrodyti, kad galiu tai 
padaryti“, – šypsosi projekto autorius ir 
čia pat atsidūsta, kad tai buvo neeilinis 
darbas – šiandien tokio pobūdžio 
projektų stinga, nes vyrauja paprasti 
visuomeninės paskirties objektai, 
prekybos centrai ir daugiabučiai. 

Druskininkų gydyklos „Sveikatos ratui“ rezervacijos 
atliekamos savaitei į priekį tel. 8 313 60 508. 



INFRASTRUKTŪRA

124

REINO SLĖNIO PILYS 
ALSUOJA ISTORINE 
ROMANTIKA

Vienas įspūdingiausių Vokietijos kraštovaizdžių – Reino 
upės slėnis, kurio aukštuose šlaituose stūkso dešimtys 
senovinių pilių ir tvirtovių bei jų griuvėsių. Keliauti čia vilioja 
švelni gamta, prakilnaus skonio vynas, istorija ir legendos. 

Šis upės slėnis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą dėl 
unikalaus geologinio, istorinio, kultūrinio ir pramoninio paveldo 
derinio. Nuostabus šio siauro slėnio kraštovaizdis daro jį vieną 
svarbiausių Vokietijos turistinių vietovių, taip pat žinoma dėl 
nuostabaus vyno, kuris populiarus nuo senovės Romos laikų.

INFRASTRUKTŪRA124

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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GAMTOS DOVANA
Reino tarpeklis, arba Aukštutinis Reino viduru-
pio slėnis, – tai 65 km atkarpa tarp Koblenco ir 
Bingeno prie Reino, besidriekianti Reino kraš-
to-Pfalco ir Heseno žemėse. Kažkada virš Reino 
čia didingai stūksojo daugiau nei 40 pilių, vienos 
jų dabar paverstos prabangiais viešbučiais, 
restoranais, muziejais ir suvenyrų parduotuvė-
mis, kitos vilioja paslaptingais griuvėsiais. Nuo 
senų alėjų pilių parkuose ir vynuogynų terasų 
upės šlaituose atsiveria nepakartojama Reino 
slėnio panorama. 
Tarpeklyje vyrauja specifinis mikroklimatas, to-
dėl šioje vietovėje net augalams gamta sukūrė 
išskirtines sąlygas, kuriose įsikūrė unikalių rūšių 
augalija, kitur regione neaptinkama. Regiono 
uolienas daugiausia sudaro skalūnai. Smarkiai 
deformuotas kalnų tarpeklis suspaudęs Reino 
upę tarp 200 m aukščio stačių šlaitų ir uolų. 
Garsiausia iš jų yra Lorelei (vok. Loreley) – sta-
ti, 132 m aukščio uola dešiniajame Reino upės 
krante, vidurupio slėnyje. Ji yra apie 50 km į 
vakarus nuo Frankfurto prie Maino ir tiek pat 
į pietus nuo Koblenco. Uola sukelia aidą ir yra 
susijusi su legenda apie gražią mergelę Lorelei, 
kuri iš nevilties metėsi į Reiną dėl neištikimo 
mylimojo ir virto sirena, viliojančia žvejus į pra-
žūtį. Mat tai viena siauriausių Reino upės vietų, 
o labai stiprios srovės ir požeminės uolos šioje 
upės atkarpoje sukėlė daug nelaimingų atsi-
tikimų. Lorelei savo kūriniuose apdainavo ne 
vienas poetas, jai sukurta daugybė literatūros 
kūrinių ir dainų.

ISTORINIS KELIAS
Reinas buvo svarbus prekybos kelias į Vidurio 
Europą nuo priešistorinių laikų, o vidurinis Rei-
nas buvo viduramžių Šventosios Romos impe-
rijos širdis ir užtikrino tautų kultūrinius mainus 
tarp Viduržemio jūros ir Šiaurės šalių. Klestėjimo 
laikais tai buvo vienas svarbiausių transporto 
kelių ir prekybos regionų Europoje bei pasau-
lyje. Nuo Romos imperijos laikų iki XIX amžiaus 
upe buvo plukdomos didelės vertės prekės, 
bet palyginti nedidelės apimties, tačiau nuo XIX 
amžiaus antrosios pusės upe plukdomų prekių 
kiekis labai išaugo. Pigus vandens transportas 
buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios prie upės 
sparčiai kūrėsi pramonė.
Bėgant laikui Reino krantuose pastatyta dau-
gybė pilių, upės slėnis buvo svarbus Šventosios 
Romos imperijos regionas. Palei jos krantus 
išaugo daugybė nedidelių gyvenviečių. Daug šių 
senų, mažų miestelių saugo istorinį paveldą. 
Dabar Reino vandenimis plaukioja ir transporto, 
ir turistiniai kruiziniai laivai. Pilys ir jų griuvėsiai 
ypač traukia upe keliaujančių šiandienos kruizi-
nių laivų dėmesį. Jo kraštovaizdis tapo esminiu 
Vokietijos įvaizdžiu.

INFRASTRUKTŪRA
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REINO VYNŲ TAURĖ 
Vidurio Reino slėnis – viena iš pagrindinių Vo-
kietijos vyno šaltinių. Stačių šlaitų terasose, 
nukreiptose į pietus, šimtus metų auginamos 
vynuogės, o vietovė garsėjo dėl savo unika-
laus vyno. Dauguma šių vynuogynų priklauso 
Vidurinio Reino vyno regionui ir kilę iš Reino upę 
supančių slėnių Vokietijoje. Bet pavadinimas 
„Reino vynai“ nėra oficiali nuoroda į vyno regi-
oną. Tai daugelio baltojo vyno rūšių, gaminamų 
slėnyje, apibūdinimas.
Bene geriausiai žinomas iš baltojo Reino vyno 
yra rislingas – šios veislės vynuogės yra pagrin-
dinės iš Vokietijoje auginamų baltųjų vynuogių, 
bet Reino upės slėnyje taip pat auginama 
daugybė kitų veislių vynuogių, iš kurių gami-
namas baltasis vynas. Uolėtas dirvožemis ir 
vėsi temperatūra didžiojoje upės slėnio dalyje 
vynuogėms suteikia mineralinių natų ir ryškaus 
rūgštingumo. Reinas turi daugybę intakų, kurie 
sudaro daug skirtingų vyno regionų slėnyje. 
Kiekvienas skiriasi geologija ir klimatu. 

O vyndarių šeimos čia įsikūrusios šimtus metų. 
Vyndarių Jostų šeima jau 180 metų augina bal-
tas ir raudonas vynuoges stačiuose šlaituose 
aplink Bacharacher Hahn – garsųjį Reino slėnio 
vynuogyną, kurio nuolydis – 60 procentų. Šešios 
šeimos kartos kaupė „Toni Jost“ rislingo gamy-
bos patirtį. Vyno daryklos „Matthias Müller“ val-
domo 17 ha vynuogyno istorija siekia 300 metų, 
jis dengia stačias kalvas palei didžiausią Reino 
upės vingį. „Didinger“, „Weingart“, „Ratzenber-
ger“ ir kitiems vyno gamintojams priklausantys 
vynuogynai puošia Reino šlaitus ir duoda puikų 
derlių, o darbas vynuogynuose reikalauja daug 
rankų darbo.

Vyno mėgėjai keliauja degustuodami vyną iš 
vieno regiono Reino upės slėnyje į kitą, apsi-
stodami vynuogynuose ir vyno daryklose, kur 
gali paragauti vyno per degustacijas istoriniuo-
se skliautuotuose vyno rūsiuose, o apsistoti 
apartamentuose, iš kurių atsiveria nuostabūs 
vaizdai į vynuogynus ant Reino šlaitų.
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PILYS VIRŠ UPĖS
Reino vidurupio tarpeklis driekiasi į pietus nuo 
Koblenco – seniausio Vokietijos miesto, įsikūru-
sio ten, kur Mozelio upė įsilieja į galingąjį Reiną, 
kurio šlaituose ant aukštų kalvų stūkso galingos 
istorinės pilys.

Marksburgas – vienintelė pilis ant Reino upės 
šlaitų, kuri niekada nebuvo sunaikinta. Tai tipiš-
kas viduramžių šedevras su stilingu interjeru 
– didžiąja gotikine sale, koplyčia, miegamaisiais 
kambariais, joje yra vyno rūsys ir arklidės. Pilis 
iškilusi aukštai ant kalno rytiniame Reino krante, 
virš nedidelio vaizdingo senovinio Braubacho 
miesto, kurios senovinėse gatvelėse tebesto-
vi viduramžių rąstiniai pastatai. Pastatyta 1117 
metais pilis stiebiasi aukštyn keturiais aukštais 
koplyčios bokštais.

Reinšteino pilis yra apie 300 m virš upės, ją 
supa kvapą gniaužančio grožio kraštovaizdis. 
Šioje pilyje įspūdingiausia pastato dalis – Rite-
rio salė. Tai – puošni menė, kurią puošia didžiulis 
vitražas ir trimačiai paveikslai. 

Reinfelso pilies griuvėsiai – didingiausi ir įdo-
miausi ant Reino krantų. Įspūdingas apkasų ir 
tunelių labirintas kviečia pasisemti nuotykių, 
romantikos, o pilies muziejus, įrengtas buvu-
sioje koplyčioje, pasakoja istoriją ir legendas.

Katzo pilį mėgstama vadinti Katės pilimi. Di-
dingo architektūrinio stiliaus pilis grakščiai 
stovi ant atbrailos, žvelgianti savo langais į upę 
pasroviui ir itin įspūdingai atrodo plaukiant upe. 
Pilis yra kompaktiško suplanavimo, joje yra įspū-
dinga didžioji salė ir masyvus 40 metrų aukščio 
bergfridas kalnų pusėje. Svarbus faktas, kad 
1435 metais Katzenelnbogeno grafai pirmieji 
čia, savo vynuogyne, pasodino ‘Riesling’ veislės 
vynuoges. 

Mauso pilis taip pat niekada nebuvo sugriau-
ta. Šią pilį 1356 metais pradėjo statyti Tryro 
arkivyskupai ir tęsė kurfiurstai. Buvo siekiama 
įgyvendinti įgytas Reino upės rinkliavos teises ir 
apsaugoti Triero sienas nuo Katzenelnbogeno 
grafų, kurie pastatė Katzo ir Rheinfelso pilis. Ka-
tzo (katės) ir Mauso (pelės) pilys logiškai buvo 
priešiškos, šnipinėjo viena kitą, buvo juokauja-
ma, kad „katė nori suėsti pelę“. Šiandien Mause 
voljeruose gyvena sakalai, pelėdos ir ereliai, o 
lankytojams leidžiama stebėti paukščius. 

Stolzenfelso pilis, XIX amžiuje tapusi įstabiais 
gotikinio atgimimo stiliaus rūmais, stovi kairia-
jame Reino krante. Iš rūmų terasos atsiveria 
nuostabus vaizdas į Reino slėnį. Buvusi vidu-
ramžių tvirtovė nuo 1259 metų buvo naudojama 
kaip įtvirtinimai Reino upės muitinei apsaugoti, 
kur laivai turėjo sustoti ir mokėti rinkliavas. 
1689 metais per Devynerių metų karą prancūzai 
tvirtovę sunaikino. Jos griuvėsius po pusantro 
šimto metų Koblenco miestas padovanojo Prū-
sijos kronprincui Frydrichui Vilhelmui, kuris pilies 
vietoje atstatė gotikinius rūmus. Dabar pilis ir 
jos parkai atnaujinti ir atviri visuomenei.
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Pfalzgrafenšteino pilis stovi pačiame Reino 
upės viduryje esančioje nedidelėje saloje. Ši 
nedidelė pilis anksčiau buvo naudojama kaip 
muitinė.

Kloppo pilis iškilusi ant kalvos viršūnės virš 
Bingeno prie Reino. Ši kalva kadaise buvo gy-
nybinės pilių juostos dalis. Pirmoji pilis šioje 
vietoje buvo iškilusi dar romėnų valdymo laikais, 
o viduramžių pilis buvo pastatyta XIII amžiuje. 
Nors ji vėliau kelis amžius nyko, buvo sugriauta ir 
perstatyta, vėl atstatyta ir šiandien šioje pilyje 
įsikūrusi miesto taryba ir mero rezidencija. 

Stahlecko pilis kaip pietinis forpostas iškilo 
saugoti tolimą arkivyskupiją, o apie 1135 metus 
ji įgijo dabartinį pavidalą, bet vėliau buvo kelis 
kartus sugriauta per karus. Pagaliau 1925 metų 
pradžioje buvo nuspręsta pilyje statyti jaunimo 
nakvynės namus ir ji iki šiol tam naudojama, 
tapusi vienais populiariausių jaunimo nakvynės 
namų regione. 

Lahnecko pilis – tai klasikinis Reino romantizmo 
pilių pavyzdys – viduramžių tvirtovė. XIII amžiuje 
pilis iškilo ant stačios uolos virš Lahno upės 
santakos su Reinu. Ši pilis priklauso privačiam 
savininkui, tačiau joje galima apsilankyti.

Schönburgo pilis taip pat priima svečius – ji 
tapo prabangiu viešbučiu. Tai tikrai karališkas 
poilsis romantiškoje, istorija alsuojančioje 
aplinkoje, nuostabus pilies sodas, kuriame 
galite pasivaikščioti, taip pat restoranas, kurio 
terasoje išgersite taurę vokiško vyno, grožėda-
miesi Reino slėnio peizažu.

Soonecko pilis gerai matoma iš kruizinių laivų 
ir jos vaizdas gniaužia kvapą. Įdomiausia pilies 
dalis neabejotinai yra Riterio salė.

Liebenšteino pilis yra aukščiausia pilis Vidurio 
Reino slėnyje Vokietijoje. Tai dar viena graži 
pilis, paversta prabangiu viešbučiu ir restoranu 
aukštai virš Reino upės. Pilyje išsaugota vidu-
ramžių, karalių ir riterių laikų atmosfera.

Šterrenbergo pilis nuo Liebenšteino pilies 
atskirta akmenine siena – šios dvi pilys buvo 
žinomos kaip „priešiški broliai“ ir yra vienintelės 
pilys Reino regione, kurios yra taip arti viena ki-
tos. Tai dar vienas gražus viešbutis. „Baltoji pilis“ 
yra senesnė iš dviejų „priešiškų brolių“. Pasta-
tyta 1190 metais ji yra viena iš seniausių Reino 
slėnio pilių. 1968–1978 metais ji buvo iš dalies 
perstatyta gotikiniu stiliumi. Pilies taverna su 
malonia panoramine terasa kviečia stabtelėti ir 
pasigrožėti Reino vaizdais.
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Vienas geriausių būdų pamatyti Reino upės slė-
nio grožį yra kruizas laivu. Nuo laivo denio galima 
pamatyti nuostabias pilis ir viduramžių miestus 
upės šlaituose iš visiškai naujos perspektyvos, 
taip pat aplankyti daugybę įspūdingų pilių, vy-
nuogynų, gėrėtis įspūdingu kraštovaizdžiu.

Reino vidurio pilis galima pasiekti ir automobi-
liu ar traukiniu. Apie 65 km kelias iš Koblenco į 
Bingeną vingiuoja palei pat upės vagą, todėl at-
siveria nuostabūs vaizdai. Važiuojant traukiniu 
vaizdingu Reino slėnio geležinkelio maršrutu, 
galima patogiai sėdėti ir stebėti pilis. Keliaujant 
iš Koblenco į Bingeną, Reino upė bus kairėje 
traukinio pusėje, o keliaujant iš Bingeno į Ko-
blencą – dešinėje, todėl tereikia žinoti, kurioje 
pusėje traukinyje atsisėsti prie lango ir mėgau-
tis nuostabiu vaizdu.

Nuotr.: www.romantischer-rhein.de
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Nuotr.: Tadas Vasiliūnas

Modernus sinchronizuotas šviesos ir muzikos fontanas „Trys paukščiai“ 
Šiaulių pėsčiųjų bulvare. Skulptorius Kazys Kasperavičius. 
Architektas Algimantas Černiauskas.



BASEINŲ CENTRAS – 
baseinų, masažinių vonių 
ir fontanų įrengimas

V. Putvinskio g. 12-1  LT-47412 Kaunas Tel. +370 686 38 522 info@infantas.lt



marius.kubilius@renson.net

Mob: +37 060 297 297

SUSITIKIME JŪSŲ SODE.

MALONIOS AKIMIRKOS, 
KAI NAMŲ VIDUS 
IR LAUKO ERDVĖ 
SUSILIEJA
„Renson“ pergolė su žaliuzėmis leis 
mėgautis gyvenimu atvirame ore 
visus metus. Tai – unikalus dizaino, 
aukščiausios kokybės ir komforto 
derinys. Turite neribotas galimybes 
susikurti individualią erdvę lauke ir 
mėgautis savo sodo komfortu.


