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VIRTUVĖS PROJEKTAS – 
TAI NE TIK BALDAI
Kurdami stilingą virtuvės baldų dizainą, valdome ir 
pasirūpiname visais įgyvendinimo procesais: nuo idėjos iki 
veikiančios virtuvės namuose - be vargo ir greitai.

SAVA
VIRTUVĖ



STILIUS
6 VIRTUVĖS STILIAI –

suprojektuoti moduliais tvariai ir greitai  
gamybai. Šie stiliai atitinka naujausias 
interjero  tendencijas ir keičiant 
medžiagas bei spalvas,  gali būti pritaikomi 
bet kurio būsto interjerui.

ESAME LANKSTŪS –

kiekvieną virtuvę preciziškai pritaikome  
atsižvelgdami į kiekvieną erdvės 
milimetrą.  Baldų modulius galima rinktis 
pagal poreikį,  juos tarpusavyje jungti 
– pagal dizainerio viziją  ir konkretaus 
projekto situaciją, todėl kiekviena  virtuvė 
tampa – unikalia.

NERIBOTOS GALIMYBĖS –

siūlome daugiau nei 100 stalviršių dekorų,  
daugiau nei 50 „Compact HPL“ plokščių 
dekorų  ir net virš 350 baldinių plokščių 
dekorų. Iš viso –  net milijoną skirtingų 
kombinacijų.

GAMYBA MŪSŲ 
RANKOSE

VISA GAMYBA vyksta Lietuvoje, naujoje 
ir inovatyvioje 7000 kv. m. „FABRICA 
VIRIDIS“ gamykloje. 

SUVALDYTI PROCESAI įgalina dirbti  
tiksliai, greitai ir kokybiškai, užtikrinant 
greitą –  6 savaičių įgyvendinimo terminą.

ESAME TVARŪS:

naudojame elektros energiją iš 
atsinaujinančių  šaltinių, grąžiname 
šalutinius produktus į  gamybos procesą, 
esame įdiegę atraižų  mažinimo sistemą 
ir tvariai utilizuojame  neperdirbamus 
produktus.

SuDOMDOMino? 
Pasitarkime gyvai mūsų salone Vilniuje arba per nuotolį, kad ir kur būtumėte. Individualių 
konsultacijų metu padėsime išsirinkti dekorus ir spalvas, kurias galėsime lengvai keisti, o 
esant poreikiui atsiųsime pavyzdžius. Virtuvės projekto 3D video vizualizacijos, virtualus 
pasivaikščiojimas po būsimą virtuvę nugludins idėjas, kol abejonių neliks visai!

www.domdomhome.com |  +370 603 33044

DOMDOM salonas Konstitucijos pr. 18, Vilnius 
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Niekas taip nepadeda kurti 
ateities, kaip drąsios svajonės. 
Šiandien utopija, rytoj – kūnas 
ir kraujas. Taip rašė Victoras 
Hugo. Žurnalas STRUCTUM vėl 
kviečia drąsiai kurti ateities 
svajones – tokius namus ir miestus, 
kokiuose žmogui gera gyventi. 
Dabartinis neramus laikotarpis 
siunčia naujas pamokas, kurias padės 
išmokti modernios švietimo įstaigos, 
ugdančios išprususią, atsakingą 
ateities kartą. Konkurso „Moderni 
švietimo įstaiga: technologijų ir dizaino 
visuma“ dalyviams STRUCTUM suteikė 
galimybę parodyti savo drąsiausias 
mintis – kokia bus ateities švietimo 
įstaiga. Konkursas sulaukė didelio 
dalyvių skaičiaus ir unikalių projektų: 
savo vizijas pristatė 23 komandos, 
kurias sudarė architektai, interjero 
dizaineriai ir studentai. Drąsiausi ir 
įdomiausi ateities mokyklos konceptai, 
atspindintys ne tik technologines 
inovacijas, bet modernią architektūrą 
bei dizainą, buvo paskelbti ir 
apdovanoti iškilmingame renginyje. 
Mokymosi svarbai nenusileidžia 
namų reikšmė. Naujas konkursas 
„Namas X“ kviečia kurti ateities 
namo konceptus – erdves, kuriose 
žmogui būtų sudarytos sąlygos 
turiningai gyventi, ramiai ilsėtis, 
jausti ryšį su gamta, esant reikalui, 
produktyviai dirbti ir kurti, o kilus 
didesnių iššūkių – jaustis saugiai net 
ir nepalankiausiomis aplinkybėmis.
Šimtmečius mūsų protėviai taip 
pat drąsiai kūrė ateitį ir puoselėjo 
mūsų kraštą, todėl turime į ką tvirtai 
atsiremti, iš ko semtis optimizmo 
ir galime kurti ateitį. Krizė atgręžia 
mus į amžinąsias vertybes ir primena 
investuoti savo jėgas ir protą tik į 
tai, kas tikra, patikima, ilgam. Kaip 
sakė Haruki Murakami, jei kiekvienas 
tikės tuo, kad viskas baigsis gerai, 
pasaulyje nebebus ko bijoti.
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Koks būtų vonios kambario dizainas be tinkamų 
priedų? Būtent detalės yra svarbi bendro vaiz-
do dalis. Ir nesvarbu, kalba eina apie privatų ar 
viešbučio vonios kambarį, SPA oazę ar vonios 
kambarį žmonėms su negalia. KEUCO yra tarp-
tautiniu mastu aktyvi, aukščiausios kokybės 
produktus kurianti kompanija, siūlanti platų vo-
nios baldų, aksesuarų, praustuvų ir veidrodžių 
asortimentą su „made in Germany“ ženklu. 
KALDEWEI kompanija įsitikinusi kad prabanga ir 
tvarumas vienas kito nepaneigia, o tik papildo. 

Ekspozicija visų norinčių lauks iki gegužės 10 d.
Daugiau informacijos showroom@structum.lt 
arba +370 626 36 493 

Tokios idėjos pagrindas yra tvari, ypač ilgaamžė 
ir 100 % perdirbama plieno emalė. KALDEWEI ga-
minių kokybė ir ilgaamžiškumas yra legendiniai. 
„iF Design Award 2021“ apdovanotas praustuvas 
MING, pirmasis pasaulyje bluemint® Steel iš 
thyssenkrupp gamintojas, Luxstainability ir tva-
rumas – apie visa tai ir dar daugiau kalbėsime 
STRUCTUM Showroom jau nuo balandžio 12 d., 
Raitininkų g. 4, Vilniuje. 
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VIEŠBUTIS „THE MURAKA“ 
MALDYVUOSE – ATOSTOGOS 
PO VANDENIU
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Mėgstantieji saulę ir jūrą ieško 
egzotinių kampelių, kur galėtų 
bent trumpam pabėgti. Viena 
išskirtiniausių vietų tokiems 

– pirmieji pasaulyje povandeniniai 
apartamentai „The Muraka“, kuriuose 
mėgautis 180° pločio ir aukščio jūros 
vaizdais galima tiesiog iš lovos.

Autorius: Vaiva Didžiulytė



ARCHITEKTŪRA10

Viešbutis po vandeniu „The Muraka“ suprojek-
tuotas taip, kad dviejų aukštų apartamentuose 
patogiai gyventų devyni svečiai. Povandeniniai 
liukso apartamentai turi atskirą svetainės 
erdvę, vaizdą į vandenyną, apatiniame aukšte 
kelis miegamuosius, vonios kambarius, nemažai 
lauko krėslų, panoraminį baseiną, jau nekalbant 
apie 360 laipsnių vaizdus į salą.

Visiškai stiklinė „The Muraka“ (vietine „dhivehi“ 
kalba reiškia „koralas“) – pirmoji tokia rezidenci-
ja, perkeltine prasme, atvėrusi duris penki me-
trai po vandeniu Rangalio saloje Maldyvuose su 
kvapą gniaužiančiu vaizdu į Indijos vandenyno 
dugną. Šį projektą kuravo komanda, atsakinga 
už „Ithaa Undersea“ – tam pačiam kurortui pri-
klausantį restoraną po vandeniu.
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Architektas Ahmedas Saleemas, pasitelkęs 
Niujorko architektus iš „Yuji Yamazaki Archi-
tecture“, Maldyvų Rangalio saloje suprojektavo 
„Hilton“ viešbučių grupei priklausančią 13,5 mili-
jono eurų kainavusią vilą „The Muraka“. 600 tonų 
sverianti statinio konstrukcija buvo pakelta 
kranu ir įdėta į vandenį, kur buvo pritvirtinta ant 
betoninių polių. Į vandenyje pastatytą praban-
gią poilsio oazę iš pakrantės patenkama vien 
siauru liepteliu. Nors šiluma ir prabanga viloje 
galima mėgautis ir virš vandens, įdomiausia 800 
m² ploto statinio dalis vis dėlto yra po vandeniu 
slypintys 100 m² ploto apartamentai, į kuriuos 
patenkama leidžiantis sraigtiniais laiptais arba 
liftu.
Viešbutis yra pagamintas iš plieno, betono ir 
akrilo, suprojektuotas atsižvelgiant į vietos 
ekosistemą. Čia dirba jūrų biologai, kurie prižiū-
ri, kad nuskendusio viešbučio poveikis aplinki-
niams koralams būtų minimalus. 

Architektų teigimu, tai savotiškas vandens te-
atras, iš kurio kiekvieno kampelio į vidų veržte 
veržiasi povandeninio pasaulio vaizdai. Daugiau 
nei 75 proc. šio numerio sienų pagamintos iš 
skaidraus akrilo, tačiau užtikrinti stulbinančią 
vaizdo iš vidaus kokybę pavyko tik suvaldžius 
jo paviršiaus atspindžius. Kurdami interjerą, 
įkvėpimo architektai sėmėsi ir iš lėktuvų bei 
prabangių itališkų automobilių – miegamojo 
sienos apsiūtos tamsiai ruda oda, o grindys 
padengtos vibraciją mažinančiu šilkiniu kilimu. 
Tokia prabanga ryklių kaimynystėje, be abejo, 
negali būti pigi – norintiesiems išskirtinių įspū-
džių visos vilos nuoma sezono metu parai gali 
kainuoti nuo 45 tūkst. eurų. 
Nepaisant prabangos, viešbutis taip pat gali 
pasigirti sertifikatais, pelnytais už tvarią archi-
tektūrą. Modulinė konstrukcija pirmiausia buvo 
pastatyta Singapūre, o vėliau pervežta į Maldy-
vus. Ten kiekvienas elementas buvo prikaltas 
prie betoninių pilonų, užtikrinant stabilumą 
besikeičiančių potvynių metu.
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APIE AUTORIUS  

Architektas Ahmedas Saleemas yra vienas 
iš atpažįstamiausių Maldyvų kurortų 
projektuotojų. Dar 2005-aisiais architektas 
įgyvendino savo svajonę ir Indijos vandenyne 
suprojektavo pirmąjį povandenį restoraną 
„Ithaa Undersea“. Tačiau tikroji A. Saleemo 
svajonė buvo pastatyti povandeninį viešbutį, 
kuriame žmonės galėtų užmigti ir atsibusti po 
vandeniu, kartu grožėdamiesi žuvimis, vėžiais, 
rajomis, rykliais.
Projekto bendraautoris Yuji Yamazaki yra 
japonų architektas iš Tokijo, Niujorke įsikūrusios 
architektų studijos „Yuji Yamazaki Architecture 

PLLC“ vadovas. Jo plati projektavimo praktika 
apima daugybę disciplinų ir projektų. Jam 
vadovaujant pastaraisiais metais architektų 
studija pelnė pasaulinį pripažinimą. Ne vienam 
projektui Maldyvuose vadovavęs architektas 
tikina, kad kiekviena Maldyvų sala turi skirtingą 
charakterį ir atmosferą, kurią papildo kvapą 
gniaužiantys paplūdimiai, pakrantėje augantys 
augalai, kokosų giraitės ir salos viduryje 
augantys miškai. Būtent iš to jis ir semiasi 
įkvėpimo.

Ahmedas 
Saleemas

 Yuji Yamazaki





ASMENYBĖS

RYŠKIŲ PROJEKTŲ AUTORIUS 
ŠVEDIJOS ARCHITEKTAS 

GERTAS WINGÅRDHAS 
LABIAUSIAI DIDŽIUOJASI 
KUKLIA ŠEIMOS SODYBA

Architekto tikslas – „duoti klientui tai, ko šis nežinojo, kad nori“. Taip sako garsiausias 
Švedijos architektas Gertas Wingårdhas, kuris sulaukęs 70 metų vis dar sunkiai dirba ir gali 
daug ką pasiūlyti švedų architektūrai, nori projektuoti svarbius visuomeninius pastatus 
centrinėse Geteborgo ar Stokholmo dalyse. Jo nuomone, svarbiausia gero šiuolaikinio 
architekto savybė – suprasti savo laikmetį. Tvarumas, pasak jo, dabar yra labai svarbus. 
Ir kiekvienas architektas, kuriam tai rūpi, turi tokią galimybę prisidėti prie šio proceso, 
kokios neturi niekas kitas.   

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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KARJERA 
Gertas Wingårdhas (1951) yra vienas didžiausių 
Švedijos architektų, kuris yra pelnęs ne vieną 
tarptautinį apdovanojimą, jis yra vienintelis ar-
chitektas, penkis kartus gavęs prestižiškiausią 
Švedijos architektų skiriamą Kaspero Salino 
premiją. 

Gertas gimė turtingoje Švedijos šeimoje Šio-
vdės mieste, netoli nuo Geteborgo, ir buvo 
vienintelis vaikas šeimoje. Jo tėvui priklausė 
vietinė cemento gamykla, o šeimos namas 
buvo pastatytas ant kalkakmenio kalno. 

Kai Gertui buvo dešimt metų, šeima persikėlė 
į Geteborgą. Paauglystėje jis domėjosi menu 
ir kinu, studijavo ir meno istoriją, ir ekonomiką. 
Bet lemtingas jam buvo apsilankymas Panteone 
Romoje – įspūdingi istoriniai statiniai įkvėpė jį 
tapti architektu. 

Viename interviu G. Wingårdhas pasakojo, kad 
iki tol jis ketino įkurti nuosavą meno galeriją, 
rengti parodas ir prekiauti meno kūriniais. Jeigu 
būtų paklausęs tėvų noro, būtų tapęs gydyto-
ju – tai buvo karšta jo tėvų svajonė, kurios jis 
nepaisė. Gertas portalui expressen.se juokais 
pasakojo, kad tada, kai jam sukako 50 metų, 
jo mama vis dar to gailėjosi, ji padovanojo jam 
žinomo leidėjo knygą apie mediciną su baltu 
chalatu apsirengusiu gydytoju viršelyje ir įrašė: 
„Tai galėjai būti tu.“ 

Susidomėjęs architektūra G. Wingårdhas pasi-
rinko studijas „Chalmers“ technologijos univer-
sitete, kur 1975 metais įgijo architekto diplomą 
ir per kelių dešimtmečių karjerą tapo Švedijos 
architektūros žvaigžde. 

Baigęs studijas G. Wingårdhas pradėjo dirbti 
interjero dekoratoriumi ir įkūrė savo architek-
tų studiją. 1988 metais jį aplankė sėkmė ir jo 
verslas patyrė didelį proveržį. G. Wingårdhas 
suprojektuotas „Öijared“ golfo klubas šalia 
Geteborgo buvo įvertintas Švedijos architektų 
skiriamu kasmečiu Kaspero Salino prizu. 

G. Wingårdho įkurta ir vadovaujama architektū-
ros įmonė „Wingårdh arkitektkontor“ jau kelis 
dešimtmečius įgyvendina projektus tiek Švedi-
joje, tiek tarptautinėse rinkose ir turi tris biurus 
Švedijoje. Studijai dirba beveik 200 darbuotojų 
komanda. Tai viena didžiausių šios šalies archi-
tektūros įmonių.

Geteborgo centre esančio „Wingårdh arkitekt-
kontor“ biuro įėjimą puošia pilkas kalkakmenis. 
Biuras yra viena mėgstamiausių Gerto darbo 
vietų ir čia jis kiekvieną savaitę praleidžia daug 
valandų. Biuras dirba su visų tipų projektais – 
nuo produktų dizaino (pavyzdžiui, baldai) ir in-
terjero dizaino (pavyzdžiui, viešbutis „Blique by 
Nobis“ Stokholme) iki didelių prekybos centrų 
(pavyzdžiui, „Mall of Scandinavia“ Stokholme). 

Pastaraisiais metais G. Wingårdhas sukūrė ne-
mažai projektų JAV ir Vokietijoje. Jis taip pat 
yra Švedijos ambasadų Vašingtone ir Berlyne 
autorius. Tačiau daugumą jo suprojektuotų 
pastatų galima rasti Švedijoje, ypač Geteborge, 
Malmėje ir Stokholme. 

„Tapti architektu buvo gana 
ambicingas sprendimas, ypač todėl, 

kad vienas dalykas, kuris mane traukė 
tapti meno prekeiviu, buvo tai, jog man 

tai neatrodė itin sudėtinga ar ypač 
varginanti veikla. Norėjau tapti meno 

prekeiviu, nes norėjau tinginiauti. 
Prireikė devynerių metų, kol gavau savo 

pirmąjį norimą darbą kaip architektas. 
Tai buvo kvietimas suprojektuoti 

„Öijared“ golfo klubą. Anksčiau daug 
dirbau su interjero dizainu, bet 

labiausiai norėjau projektuoti namus.“

GERTAS WINGÅRDHAS

Nuotr.: Tord-Rikard Söderström
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GYVAS PAVYZDYS
G. Wingårdhas padarė didelę įtaką visai švedų 
architektūrai. Savo architekto karjerą jis pra-
dėjo kaip postmodernistas. Jis greitai perėmė 
šiuolaikinės architektūros tendencijas ir inter-
pretuoja jas per asmeninę išraišką, integruo-
damas savo projektus į aplinkinį kraštovaizdį. 
Žaismingas G. Wingårdho pastatų dizainas ir 
pomėgis naudoti ryškias medžiagas padarė 
didelę įtaką Švedijos architektūrai ir išvedė iš 
tradicinio švedų minimalistinio funkcionalizmo 
į šiuolaikinės architektūros stilių. 

Naudodamas ryškias spalvas ir geometrinius 
motyvus, jis kuria pastatus, kurie apibūdinami 
kaip „maksimalizmas“ arba „modernus baro-
kas“. Jo sukurti pastatai nėra vieno stiliaus. 
Jie kartu yra ir „žaismingi“, ir „griežti“. Turtingos 
Švedijos medinės statybos tradicijos ir stiprus 
ekologinis elementas derinami su technologijų 
pažanga. G. Wingårdho bruožas yra nustebinti 
pastatų lankytojus, kai žemas įėjimas į pastatą 
už jo slenksčio atsiveria į dideles pagrindines 
erdves. Jis žinomas kaip dangoraižių šalininkas, 
todėl kai kurie Švedijos kolegos jį kritikuoja. 

TARP KELIONIŲ
Architektas G. Wingårdhas juokauja, kad dabar 
jaunystės troškimą tinginiauti jaučia tik toli nuo 
šurmuliuojančio miesto – toli nuo biuro, greta 
miško ir tyloje prie jūros. 

G. Wingårdhas su šeima vis dar gyvena Gete-
borge. Darbo dienomis Gertas ir Karin gyvena 
bute mieste, o savaitgaliais keliauja į užmiesčio 
namą, esantį jūros įlankoje netoli Marstrando. 

Dėl aktyvios profesinės veiklos kiekviena Gerto 
diena labai turininga ir jam tenka nuolat ke-
liauti iš vieno miesto į kitą. Priežastis ta, kad jo 
verslo įmonės veikia trijose šalies vietose, be 
to, jam dažnai tenka važiuoti į Malmę įrašinėti 
televizijos laidos. Kaip pats sako, jam net šiek 
tiek sunku suprasti, kad galima būtų gyveni tik 
vienoje vietoje. 

„Mano savaitė suplanuota paprastai. 
Penktadieniais ir šeštadieniais gyvenu 
sodyboje. Sekmadienio ir pirmadienio 
vakarais gyvenu Geteborge. 
Antradienio vakarais dažnai nakvoju 
Stokholme, o trečiadienio naktimis 
– Malmėje. Ketvirtadieniais grįžtu į 
butą Geteborge. Taigi per savaitę 
gyvenu keturiuose namuose. Tad 
megztinius dažnai pamirštu vienur, 
kroviklius – kitur, bet su dauguma 
dalykų susitvarkau gana gerai.“

GERTAS WINGÅRDHAS

Geriausi G. Wingårdho projektai ir jo indėlis į 
viešąsias diskusijas bei jo knygos apie archi-
tektūrą prisidėjo prie pasikeitusio Švedijos ar-
chitektūros įvaizdžio, o noras kiekvienai naujai 
užduočiai sukurti naujus sprendimus padidino 
architektūros įvairovę. G. Wingårdhui 1999 me-
tais suteiktas „Chalmers“ technologijos univer-
siteto garbės daktaro vardas.

Per 40 metų karjeros jis yra gavęs daugybę 
architektūros apdovanojimų. Jo pasirinkimas 
nekelia abejonių. Dėl savo aktyvios veiklos ir 
charakterio jis nuolat pritraukia žiniasklaidos 
dėmesį ir paprastai laikomas žinomiausiu gyvu 
Švedijos architektu. 

G. Wingårdhas ypač išgarsėjo dėl pastarųjų 
metų televizijos laidos „Svajonių namai“ (šved. 
Husdrömmar) apie įkvepiančius žmones, kurie 
įgyvendina savo svajones apie namus. Šioje TV 
laidoje parodyti ir paties Gerto bei jo žmonos 
Karin, kuri taip pat yra architektė, užmiesčio 
namai, kuriuos jie aprašė knygų serijoje „Win-
gårdh’s Villas“. 

N
uotr.: Tord-R

ikard Söderström
N

uotr.: Tord-R
ikard Söderström
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Gertas džiaugiasi, kad net ir aktyvi veikla leidžia 
aplinkui save jausti pažįstamą gyvenimo aplinką 
– jis daug metų lankosi tuose pačiuose restora-
nuose, tose pačiose parduotuvėse ir turi, kaip 
sako, keturis penkis draugus, su kuriais nuolat 
bendrauja. Kai G. Wingårdhas vaikšto akmenimis 
grįstomis Geteborgo gatvėmis, pusės milijono 
žmonių miestas jam atrodo kaip kaimas, kuria-
me vieni pažįsta kitus. Ar bent jau visi pažįsta 
Gertą. Jis tuo džiaugiasi ir noriai šnekučiuojasi. 

Šis architektas projektuoja modernius pas-
tatus ir prabangiausias parduotuves, bet ant 
Gerto kojų – paprastos basutės. Jis avi jas ne 
tam, kad provokuotų ar reikštų kokį nors pro-
testą, o todėl, kad jam patogu. Jis dažniausiai 
taip rengiasi ir tikina, kad tai nereiškia, jog ne-
sidomi mada, tiesiog jis renkasi tai, kas jam pa-
togiau. O kai TV serialo kūrėjai prašo kiekvienai 
serijai naujai persirengti, G. Wingårdhas juokiasi 
ir... keičia mėgstamus ryšėti šalikus. Jis dažnai 
pietauja tame pačiame restorane, kuriame lan-
kosi pastaruosius 30 metų, kurio meniu – jūrų 
gėrybės ir kur per pietus jis pažįsta daugumą 
svečių.

ŠEIMA IR JŪRA
G. Wingårdho užmiesčio namai vaizdingoje Šve-
dijos pajūrio vietovėje ryškiai kontrastuoja su 
modernistiniu stiliumi ir dangoraižiais aštriais 
kampais, kuriuos jis projektuoja savo profesi-
niame gyvenime. 

1992 metais pajūryje Bohuslane, Švedijos vaka-
rinėje pakrantėje, prie gamtos rezervato ribos, 
Gertas su žmona Karin nusipirko XVII amžių 
menančią sodybą ir ją pavertė elegantiškais 
ir stilingais šeimos savaitgalio namais, kuriuos 
atnaujino kruopščiai apgalvotomis ir suprojek-
tuotomis išradingomis detalėmis, sukurdami 
eklektišką valstietišką romantiką. Dabar čia 
– jų penkių suaugusių vaikų, draugų, verslo par-
tnerių ir svečių susibūrimo vieta, kuri apsupta 
ramybės ir jūros – kiek tik akys mato. Gertas ir 
Karin sako, kad namą pirko dėl vietos, pajutę, 
kad nori čia gyventi, kur iki artimiausio kaimyno 
yra 400 metrų, o šalia – gamtos rezervatas.

Nuo Geteborgo iki Norvegijos sienos besidrie-
kianti Švedijos vakarinė pakrantė yra viena 
žaviausių šalies vietų. Tai istorinis Marstrandas 
ir šiauriausia šalies vakarinė pakrantė Bohus-
lanas, kurios kraštovaizdyje dominuoja jūra: tai 
uolų ir salų regionas. 

Wingårdhai įgyvendino sodybos pastatų re-
konstrukciją per kelis etapus, nes, vos įsigiję ją 
bendro gyvenimo pradžioje, kai abu ką tik išsi-
skyrė su ankstesnėmis šeimomis ir jų galimybės 
buvo nedidelės, prioritetą skyrė sukurti ramybę 
vaikams ir erdvę savo darbui. Tik po kelerių 
metų jie pertvarkė virtuvę ir biblioteką. 

Sodybos pastatų fasadai – Švedijos tradicinės 
raudonai dažytos profiliuotos lentos, geltoni 
langai, mediniai lietaus latakai ir žolė ant stogo. 

Bet iš jūros pusės nesimato jokių namo sienų 
– jos iš storo stiklo. Šeimininkai perprojektavo 
beveik visas originalias pastato konstrukcijas, 
siekdami atverti erdves ir įleisti į namus kuo 
daugiau šviesos. Svetainės siena į jūros pusę 

Nuotr.: Tord-Rikard Söderström
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pagaminta iš storo stiklo. Jis toks storas, kad, 
jei uždarysite terasos duris, name bus visiškai 
tylu, nors lauke siautės audra. Žiemą sniego 
pusnys pūpso prie lango kaip atviruke. 

Išskirtinis sprendimas – stiklinės lauko sienos, 
kurias slepia retų lentų skydai. Siena sudaryta iš 
keturių didelių stiklo lakštų, sujungimai paslėpti 
už lentų, kad jų nesimatytų. Lenta iš išorės, 
lenta iš vidaus. Ypatingas vaizdas, kai šviesa 
filtruojama per tarpus tarp lentų. Tai tik viena 
iš visų detalių, kurias Gertas sugalvojo, o Karin 
įgyvendino. Pora expressen.se sakė, kad Gertas 
sugalvoja visas beprotiškas idėjas, nes jis turi 
unikalų žvilgsnį į detales. 

Virtuvė yra viena iš pirmųjų patalpų, į kurias pa-
tenki įėjęs – nedidelė, be aštrių lentynų ir briau-
nų. Šalia jos yra valgomojo zona ir svetainė. 
Viršutiniame namo aukšte buvę maži kambariai 
tapo vienu dideliu miegamuoju su stikline siena 
į jūros pusę. Miegamasis – didelis ir šviesus. 
Grindų ir sienų lentos skirtingo pločio. O siena, 
pakeista vienu dideliu stiklu, sukuria iliuziją, kad 
esate lauke. 

Prie namo pastatyta didžiulė paprasta iš dalies 
įstiklinta 8 metrų ilgio veranda iš paprastų me-
dinių strypų ir stiklo, kuris sutvirtina visą kons-
trukciją. Virš verandos yra didelė platforma, ant 
kurios galima degintis arba žiūrėti į mėnulį. 

Didelės stiklinės sienos ir iš dalies įstiklinta 
veranda atveria namą jūrai ir gamtai. Namo 

viduje vanduo, uolos ir miškas tampa interjero 
dalimi. Namą architektai perstatė ir 1993, ir 2007 
metais. Šiandien bendras jo plotas yra 285 kv. 
m. Nors nuo pastarosios namo rekonstrukcijos 
praėjo jau keliolika metų, jaučiasi šiuolaikiškas 
stilius. 

Sulaukę svečių architektai Wingårdhai valgo 
prie didelio, pačių sukurto stalo obuolių žalumo 
valgomajame, kurio baldus, sofas, lempas su-
projektavo kartu. Sako, kad nėra smagu tiesiog 
nusipirkti naują namą – jie nori patys kurti savo 
namus, kad juose liktų jausmai.

Kai nėra svečių, Gertas ir Karin sėdi prie su-
lankstomo staliuko virtuvėje įjungę televizorių: 
vienas langas atsuktas į mišką, vienas – į jūrą, o 
kitas „langas“ – į pasaulį. Jie mėgsta savo kas-
dienybę su bendromis voniomis, ilgais pusry-
čiais, laisvalaikį su planšete ant sofos ir skaniu 
maistu, kurį Gertas mielai gamina. Jie džiaugiasi 
gyvenimu tokiu, koks jis yra, ir kartu sukurtais 
namais.

Karin ir Gertas kartu gyvena jau 30 metų, nors 
tai prasidėjo kaip trumpas meilės romanas. Kad 
tai pavyktų, reikia labai gerbti vienas kitą, jiedu 
sako, kad to išmoko sunki gyvenimo mokykla. 
Spartūs pokyčiai ir naujovės nėra Wingårdho 
stichija, bent jau ne privačiame gyvenime, nors 
darbe jo architektūra pakeitė ne vieno Švedijos 
miesto išvaizdą.

„Mes ten negyvename, tik leidžiame 
savaitgalius, bet vienas iš namų 
pritaikytas senjorams, kad galėtume 
gyventi, jei pasensime. Svarbus dalykas 
yra tas, kad aplinkui mažai žmonių ir 
dar mažiau namų. Vaikštome po mišką 
ir paplūdimius. Iš to, ką nuveikiau, bene 
labiausiai didžiuojuosi šiais namais. 
Tai mano ir Karin pasirinkimas.“

GERTAS WINGÅRDHAS
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TRYLIKTĄ KARTĄ 
ĮTEIKTI „VILNIUS TECH“ 
ARCHITEKTŪROS FAKULTETO 
„GERAS“ APDOVANOJIMAI

Vasario pabaigoje Vilniaus Gedimino technikos universitete jau 13-ą kartą įvyko Architektūros fakulteto studentų 
atstovybės organizuojami kasmečiai GERAS apdovanojimai, kurių metu apdovanoti 62 studentai už geriausius 
kursinius darbus bei 4, studentų nuomone, geriausi dėstytojai.
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Apdovanojimus laimėję studentai sulaukė ir 
renginio partnerio STRUCTUM dovanų, jiems ati-
teko STRUCTUM žurnalo prenumeratos.
Apdovanojimų GERAS tikslas – apdovanoti 
geriausius kraštovaizdžio, architektūros, urba-
nistikos bei pramonės gaminių dizaino idėjas ir 
sprendinius savo kursiniuose darbuose patei-
kusius studentus.
Architektūros studentai kūrė projektus, kurių 
metu teikė urbanistinius pasiūlymus Lietuvos, 
užsienio miestams ir bendruomenėms. Taip pat 
vienbučių, daugiabučių ir mokyklų architektūri-
nius projektus.
Pramonės gaminių dizaino studentai teikė siū-
lymus vaikų ugdymo, baldų, miesto įrangos ir 
kinetinių objektų projektams.
Pirmą kartą Architektūros fakultete įteiktas 
apdovanojimas už kraštovaizdžio architektū-
ros sprendinius pirmo kurso kraštovaizdžio 
architektūros studentei Dovilei Mažeikienei. Ji 
pasidalijo: „Daug energijos ir darbo įdėjau į pro-
jekto kūrimą ir didžiuojuosi savimi, kad įveikiau 

išsikeltus iššūkius. Pirmą kartą apdovanotas 
Kraštovaizdžio architektūros darbas, tad ma-
lonu būti pirmąja programos ambasadore, kas 
tikiu, padės labiau suprasti, ką mes darome ir 
sklandžiau ateityje bendradarbiauti dirbant su 
architektais.“
Kraštovaizdžio architektūros studijų programa 
šiame fakultete yra nauja. Šiais mokslo metais 
į šią programą įstojo 8 studentai. 
Pradėdamas renginį fakulteto dekanas Liutau-
ras Nekrošius džiaugėsi tęsiama tradicija ir tuo, 
kad karantinas bei nuotolinis mokymasis neuž-
kirto kelio studentų tobulėjimui.
Apdovanojimų metu kalbą sakęs fakulteto 
profesorius Sigitas Kuncevičius pasakojo apie 
apdovanojimų renginio atsiradimą. Jis taip pat 
dalijosi prisiminimais, kaip anksčiau dėstytojai 
ant geriausių grupės darbų kabindavo nedide-
lius lapelius su užrašu „geras“. Vėliau norėta 
studentus labiau paskatinti, apdovanoti, tad 
taip ir atsirado renginio formatas, o užrašas ant 
lapelio tapo apdovanojimų pavadinimu.

Doc. dr. Dalia Dijokienė ir 4 kurso studentai

Doc.Sigitas KuncevičiusFakulteto dekanas Liutauras Nekrošius
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Taip pat profesorius minėjo ir apie anksčiau 
buvusias idėjas geriausių darbų parodą ekspo-
nuoti mieste bei pasiūlė, kad būtų geriau „mies-
tą atvesti į fakultetą“ ir taip atverti geriausių 
darbų parodą ne vien fakulteto bendruomenei, 
bet ir kiekvienam norinčiam. Tai buvo puiki min-
tis ateityje rengiamiems apdovanojimams.
Už Vaikų ugdymo objekto projektą įvertinta Da-
nielė Kymantaitė džiaugėsi galimybe savo darbą 
parodyti kitiems.
„Toks laimėjimas ne tik džiugina, kad pastangos 
buvo įvertintos, bet ir skatina stengtis toliau. 
Smagu, kad darbą pamato ne tik kurso draugai 
ar dėstytojai, bet ir visa fakulteto bendruome-
nė.
Mano darbas buvo orientuotas į gamtiškumą, 
kūrybiškumo ugdymą ir draugiškumą gamtai. 
Šiais laikais daugeliui vaikų trūksta ryšio su 
gamta ir paties gamtos tausojimo, tad mano 
darbas ir buvo orientuotas į tai – rinkinys, skir-
tas savo rankomis pasigaminti tvarų (iš popie-
riaus masės) vazonėlį augalams auginti, kuris 
panaudotas lengvai suyra žemėje“, – pasakoja 
Danielė.
Vaikų ugdymo objekto projektą taip pat kūrusi 
Modesta Gaižauskaitė akcentavo kitą vertybę.
„Vaikų ugdymo objekto projektas buvo orien-
tuotas į vaikų lavinimą. Mano atveju buvo 
sprendžiama Lietuvos etnokultūros švietimo 
problematika. Žaislu „Sodas“ buvo norima pri-
artinti kiekvienam gerai pažįstamą etnografinį 
lietuvišką sodą prie kiekvieno žmogaus. Kaip 
žinoma, tradicinio sodo gaminimo kelias labai 

ilgas, taigi mano ir dėstytojų pagrindinis tikslas 
buvo palengvinti jo gaminimo procesą moder-
nesniu būdu išlaikant tradicinius, kiekvienam 
pažįstamus ornamentus ir formas“, – teigia M. 
Gaižauskaitė.
Kategorijoje „Architektūra ir bendruomenė“ 
nominuotas Valdas Razma teigia kūręs urba-
nistinio komplekso su bendruomenės centru 
projektą, kuriuo siekiama kurti naują Metelių 
gyvenvietės veidą.
„Programa orientuota į esamų gyventojų, 
potencialių naujakurių bei Metelių regioninio 
parko svečių socialinius, kultūrinius ir kitus 
poreikius. Buvo svarbu ieškoti sprendinių, kurie 
padėtų paryškinti stipriąsias gyvenvietės ypa-
tybes“, – sako Valdas.
Toje pačioje kategorijoje nominuota Dovilė Rat-
kutė pasakoja, kad jos projektu sprendžiamos 
Ginkūnų kaimo reprezentatyvumo problemos 
– gyvenvietėje akcentuojamos esamos verty-
bės, tokios kaip dvaro sodybos rūmų pastatas 
ir parkas.
„Bendruomenės centro projektavimą panau-
dojau kaip terpę praplėsti savo studijų rėmus. 
Studijų programoje matau teorijos pritaikymo 
praktikoje ir konceptualumo trūkumą. Šiuo dar-
bu bandžiau remtis socialinės teorijos idėjomis, 
istorijos kontekstais ir kuo daugiau dėmesio 
skirti konceptualaus projekto plėtrai.
Projekte akcentavau asmeninį procesą, todėl 
džiugu, kad dėstytojai įvertina dėtas pastangas 
bei palaiko individualias studijų linijas leisdami 
išlipti iš programos nustatytų ribų“, – pabrėžia 
Dovilė.

Doc. dr. Inesa Alistrovaitė-Kurtinaitienė ir 4 kurso studentai
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Artūras Blotnys
UAB „Miesto plėtra“ vyriausiasis architektas, 
projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos studijų miestelio sukūrimas“ projektavimo 
dalies vadovas, architektas.

Dr. Mindaugas Sinkevičius
Jonavos rajono savivaldybės meras, Lietuvos savi-
valdybių asociacijos prezidentas.

Dovydas Kaminskas
Tauragės rajono meras.

„Išmanųjį miestą suvokiu kaip miestą plačiąja prasme, 
kuriam rūpi jo gyventojai ir kuris išmaniai rūpinasi ne tik 
jais, bet ir svečiais. Geriausia, kai tas rūpinimasis tampa 
abipusis. Anksčiau sąvoka „išmanusis miestas“ buvo su-
prantama tiesiog kaip naujų technologijų diegimas. Dabar 
ją traktuočiau kaip nuolatinę, darnią sąveiką tarp moder-
niausių technologijų, paveldo, gamtos ir žmogaus.“

„Darniame mieste gyventojai, infrastruktūra ir jame esan-
tys gamtos intarpai egzistuoja vienas šalia kito harmonin-
gai, papildydami ir pratęsdami vienas kitą. Tai – gyvenimo 
kokybės, miesto plėtros ir gamtos puoselėjimo balansas, 
kuriame kiekviena iš sudedamųjų dalių turi erdvės augti.“

„Išmanus miestas ilgą laiką reiškė didmiestį, kuriame 
technologijos naudojamos efektyviau valdyti miesto 
infrastruktūrą. Šiandien bet kuris miestas gali tapti iš-
manus, neatsižvelgiant į jo dydį, jei keliami iššūkiai susiję 
su darnios, sveikos ir patogios aplinkos kūrimu. Ateityje 
kiekvienas išmanus miestas turės savo unikalų tikslą. 
Vieni jų orientuosis į inovacijas, kiti – į infrastruktūrą ar 
efektyvumą, tačiau besivystančios interneto ir debesų 
technologijos suteiks prasmingą galimybę geriau aptar-
nauti gyventojus, kartu įgyvendinant globalius darnumo 
principus.“

IŠMANUSIS MIESTAS: DARNAUS 
MIESTO KRITERIJAI
MINTIMIS DALINASI VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI
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Donatas  Baltrušaitis
UAB „Bauland“ direktorius ir įkūrėjas, „BUUR Part 
of Sweco“ urbanistikos ekspertas ir LUIT (Lie-
tuvos urbanistinių inovacijų tinklo asociacijos) 
narys, architektas ir urbanistas.

Ramunė Baniulienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Miestovaizdžio skyriaus vedėja, kraštovaizdžio 
architektė.

Laurynas Paškevičius
UAB „Scenos techninis servisas“ (StS) vadovas, 
20 metų patirtis inžinerijos srityje.

„Naujasis europinis „bauhauzas“ brėžia naują kryptį Eu-
ropos miestų formavimosi tradicijoms – gražūs, tvarūs, 
bendruomeniški (angl. beautiful, sustainable, together). 
Esamų teritorijų regeneracija ir išteklių optimizavimas 
tampa svarbiausiais tvarių miestų kūrimo prioritetais.“

„Darnus ir tvarus miestas – toks, kuriame jauku gyventi, 
taip, kaip esame Lietuvoje įpratę. Arti gamta, galima ke-
liauti pėsčiomis, užsiimti mėgstama veikla, jaustis ben-
druomenės dalimi. To siekiame miesto plėtroje taikydami 
žaliosios infrastruktūros principus – sujungti želdynų 
plotus žaliosiomis jungtimis, užtikrinti nenutrūkstamą 
pėsčiųjų judėjimą, kuo daugiau lietaus vandens natūraliai 
infiltruoti ir sujungti su rekreaciniais želdynų plotais.“

„Išmaniojo miesto sėkmė, taigi ir pati sąvoka, tiesiogiai 
koreliuoja su nauda bei atsiveriančiomis galimybėmis: ką 
gauna ir gali patys duoti miesto gyventojai, svečiai bei 
esami ar potencialūs investuotojai ir kaip šis miestas pa-
gal kuriamas sąlygas evoliucionuos toliau. Darnus miestas 
yra neatsiejamas nuo aktyvumo, lankstumo, universalu-
mo ir integralumo – visa tai įgalina įvairių sričių planavimas 
ir projektavimas, tinkamai parinktos technologijos bei in-
žineriniai sprendimai.“ 
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Justina Muliuolytė
Urbanistų studijos PUPA partnerė, urbanistė.

Edita Meškauskienė
Mineralinės vatos gamintojų asociacijos (MVGA) 
prezidentė, architektė.

„Darnus miestas visų pirma yra toks, kuriame gera, patogu 
ir saugu gyventi. Tai galimybė gyventi būste, kuris atitinka 
šeimos poreikius, vykti į darbą ar mokyklas dviračiu, pės-
čiomis ir viešuoju transportu, negaišti laiko automobilių 
spūstyse, lankytis miesto aikštėse, parkuose ir pliažuose. 
Tvarų miestą turėtų kurti visi – miestų planuotojai ir archi-
tektai, transformuodami buvusias industrines miestų te-
ritorijas į gyvybingus kvartalus, pritaikydami gatves dar-
niam transportui, plėsdami žaliųjų miesto erdvių tinklą, 
ir nekilnojamojo turto plėtotojai, pasiūlydami daugiau ir 
įvairesnio tipo būstų. Gyventojai turėtų projektais, vers-
lu ar iniciatyvomis prisidėti kurdami savo bendruomenę, 
būti pilietiški ir reikšti nuomonę apie miesto pokyčius.“

„Suvokimas, kad tik visapusiškai įtraukus statybų ir pro-
jektavimo sektorius į bendrą mūsų aplinkos sistemą ga-
lima padėti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą į aplinką, – svarbus ir mums, ir mūsų vaikams, tai 
ypač svarbu nestabilios energinių išteklių rinkos sąlygo-
mis ir naujai išryškėjusios grėsmės akivaizdoje.“
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„RESTA 2022“ PARODOJE 
STEBINS DAR NEREGĖTAS 
„STRUCTUM“ STENDAS

Po dvejų metų pertraukos į gyvo renginio formatą grįžtančioje didžiausioje 
Lietuvoje statybų parodoje „RESTA 2022“ bus galima išvysti įspūdingą 
žurnalo „Structum“ ir partnerių „TANO Decor“ kuriamą stendą. 



29

36 kv. metrų pločio ir net 5 metrų aukščio 
stendo paviršius bus pagamintas iš specialios 
medžiagos, sukuriančios veidrodžio efektą. 
Veidrodinis dangoraižis simbolizuos naująsias 
technologijas, ateities architektūrą ir 
inovatyvias technologijas, o žaluma ir augalai – 
gamtos vertę ir svarbą ateities miestams. 
Balandžio 20–23 dienomis Vilniaus „Litexpo“ 
parodų rūmuose vyksiančioje parodoje RESTA 
šis išskirtinis stendas neabejotinai bus vienas 
esminių renginio vizualinių akcentų. Pagrindinė 
stendo idėja – statybų sektoriuje skatinti 
inovatyvias technologijas ir šiais laikais itin 
svarbius tvarumo principus. 
Stendo idėja kilo „Structum“ vadovei Ignei 
Dutovai, kai ji lankėsi pasaulinės parodos „EXPO 
2020 DUBAI“ Tvarumo paviljone. Tvarumas yra 
pagrindinis šios bene svarbiausios pasaulyje 
tarptautinės parodos komponentas, o „Terra“ – 
Tvarumo paviljonas – to įrodymas.
„Buvo aplankyta daug įspūdingų ir įkvepiančių 
„EXPO 2020 DUBAI“ parodos paviljonų, nešančių 
savo žinią pasauliui. Šiemet „Structum“ žurnalas, 
kuris atstovauja ir projektui „Išmanusis miestas“, 
savo tema pasirinko naujųjų technologijų 
ir tvarumo sinergiją, tai ir atspindės mūsų 
stendas“, – teigė „Structum“ vadovė I. Dutova.
Dubajuje įrengtas „Terra“ paviljonas yra 
savarankiškai energija apsirūpinantis pastatas, 
pastatytas taip, kad galėtų pasigaminti 100 
proc. jam reikalingo vandens ir energijos. Jis 
suprojektuotas taip, kad atitiktų platininę 
LEED žaliojo pastato akreditaciją – aukščiausią 
įmanomą pastatų tvarumo įvertinimą. 
Pasibaigus „EXPO 2020 DUBAI“ parodai, „Terra“ 
paviljonas taps mokslo centru, įkvepiančiu 
ateities kartas rinktis tvarius sprendimus. 4 912 
saulės baterijų, įrengtų ant 130 metrų pločio 
paviljono stogo, ir 18 „energijos medžių“ padeda 
per metus sugeneruoti 4 GWh alternatyvios 
energijos – tiek elektros energijos užtektų 
įkrauti daugiau kaip 900 000 mobiliųjų telefonų.
Šiame Tvarumo paviljone įsikūrusi ir Ateities 
vertybių laboratorija. Tai vilties kupina erdvė, 
kurioje pateikiami galimi iššūkių, į kuriuos buvo 
atkreiptas dėmesys anksčiau, sprendimai. 
Joje yra mažų gaublių, kurių viduje išdėstytos 
sudėtingos diagramos, vaizduojančios 
inovacijas ir idėjas iš viso pasaulio. Jose 
nagrinėjami būdai, kaip galėtume atkurti 
pusiausvyrą tarp žmonijos veiklos ir planetos 
ekosistemos.
Kita ne mažiau svarbi problema – plastiko 
grėsmė pasauliui. Ją atspindi stende esanti 
milžiniška „pykčio žuvis“, kuri iki pat žiaunų 
prikimšta vienkartinio plastiko. Paviljone esantis 
„Tirpstantis teatras“ (angl. Dissolving Theatre“) 
iliustruoja vandenynų rūgštėjimo ir kylančios 
temperatūros poveikį, o teatras „Feed Me“ 
atkreipia dėmesį į beatodairišką krovinių 
pervežimo poveikį vandenynų ekosistemoms. 
Vizualinių sprendimų agentūros „TANO Decor“ 
įkūrėja Grita Sviderskė sako, kad stendas „RESTA 
2022“ parodoje bus lyg parkas mieste – tarsi 
žalioji oazė modernaus futuristinio pastato 
papėdėje: „Centriniu šios zonos akcentu tampa 
penkių metrų aukščio veidrodinis dangoraižis, 
reflektuojantis viską, kas vyksta aplink: 
žaliuojančią pievą, praeinančius ar užsukančius 
žmones. Pastatas – aliuzija į ateities miestą. Jis 
sukurtas iš laužytų formų, menančių žmonijos 
būtį, – kampuota, kartais stati, atspindinti visas 
mūsų emocijas, gyvenimo peripetijas.
Tačiau miesto, kaip ir žmonių gerovės, nebūtų 
be gamtos, tad naudojamas natūralistinis 
apželdinimas – visas pastatas apsuptas 
žaliuojančiomis ir žydinčiomis pievomis, kurios 
tarsi augdamos lipa ant paties dangoraižio. 
Aplink visą instaliaciją sukurtos sėdimos vietos 
su staliukais, kviečiančios maloniai prisėsti 
šiame parke. Instaliacijos mintis – mūsų 
veiksmų refleksija: didžiulio miesto objekto ir 
gamtos žaismo susiliejimas – ateities nebus be 
žalumos.“



ŽMOGUS MIESTUI AR MIESTAS ŽMOGUI?
 KŪRYBINIAI MIESTO IŠTEKLIAI

Data: 2022 m. balandžio 21 d.
Laikas: 11 val. 
Vieta: „Litexpo“ konferencijų salė 5.1. 
(5 parodų salė, 2 aukštas) parodos 
RESTA metu.

Miestas atsiranda kaip laiko ir erdvės samprotinis įprasmintas fenomenas. Šių laikų techno-
loginiame amžiuje kuriami ateities miestų potencialūs modeliai turi atitikti ne tik aukščiausius 
technologinius kriterijus, bet ir sumažinti žmogaus veiklos poveikį natūraliai žemės aplinkai. Ta-
čiau svarbiausias darnaus miesto kriterijus – tvarumas. Tvarumo sąveika 1987 metais pirmą kartą 
pavartota Jungtinių Tautų organizacijos ataskaitoje kaip mintis „mūsų bendra ateitis“. Tai – miestų 
vystymo strategija, paremta harmonija tarp žmonių, gamtos ir visuomenės. Taigi, kaip visa tai gali 
atsispindėti tikrovėje? Kaip miestas gali patenkinti net pačių skirtingiausių žmonių poreikius? Kaip 
koreliuoja senosios miesto dalys su naujai kuriamomis miesto dalimis? Kaip sukurti technologiškai 
inovatyvius žmogui ir gamtai pritaikytus miestus, kurie ne tik nenaikintų, bet ir tausotų bei prisidė-
tų prie mūsų planetos vystymosi. Į visus šiuos ir kitus svarbius klausimus bandysime atsakyti kon-
ferencijos ir debatų metu. Taip pat semsimės gerosios patirties iš ekspertų, plėtojančių Europos 
miestų strategijas, bei aptarsime miestų pažangą judant darnumo kryptimi.  

Savo patirtimi dalysis:

Massimiliano Fuksas, 

architektūros studijos FUKSAS 
bendraįkūrėjis, architektas

Mustafa Sherif, 

urbanistas įmonėje AFRY, 
tinklalaidės „Urbanistica“ kūrėjas

Justina Muliuolytė,

urbanistų studijos PUPA 
partnerė, urbanistė

Dovydas Kaminskas, 
Tauragės rajono meras

Dr. Vaiva Deveikienė, 

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Miestovaizdžio 
skyriaus patarėja, 
kraštovaizdžio architektė 

Daiva Gasiūnienė,

Anykščių rajono savivaldybės 
architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja, Anykščių 
rajono vyriausioji architektė

Dr. Jekaterina Lavrinec,

VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų 
fakulteto docentė, Laimikis.lt 
kuratorė, miesto antropologė

Ignė Dutova,

„Structum projektai“ 
direktorė, „Išmanusis miestas“ 
projekto idėjos autorė
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KOMISIJA

GINTARAS 
ČAIKAUSKAS
Įmonės „ARCHITEKTŪROS LINIJA“ projektų 
vadovas, architektas, VILNIUS TECH 
Architektūros katedros profesorius.

DIANA 
PEČIULEVIČIENĖ
Interjero dizainerė, Lietuvos dizaino 
asociacijos valdybos narė. Dirba ne tik 
su interjero projektais, bet ir su dizaino 
bendruomene - yra įkūrusi dizaino 
pusryčių platformą, kurioje interjero 
dizaino srities profesionalai ir jos 
entuziastai dalinasi žiniomis. Sukūrė ir 
veda asmeninį interjero dizaino kursą 
pradedantiesiems ir kiek pažengusiems 
interjero dizaino srityje. 

IGNAS KALINAUSKAS
„Architektas, studijos „Archispektras“ 
kūrybos vadovas“

TOMAS LAPĖ
Architektų studijos „Studija lape“ vadovas

ŽYGIMANTAS 
GUDELIS
Studijos „AIAI architects“ architektas. 
Studija kuria sprendimus sėkmingam 
verslui bei įdomiam gyvenimui.

„Dabarties gyvenamam namui, kaip ir visiems būstams, jau 
nepakanka atlikti tradicinę paskirties funkciją – suteikti žmogui 
prieglobstį, individualumo jausmą, galimybę atsiriboti nuo aplinkos. 
Šioje erdvėje žmogui turi būti sudarytos sąlygos šeimos bendrystei, 
aktyviam ir ramiam poilsiui, fizinių ir psichologinių jėgų atstatymui, 
esant reikalui – produktyviam darbui ir kūrybai. Gyvenimo realijos 
kelia dar didesnius naujus iššūkius – turi būti sprendžiami fizinio 
saugumo net ir nepalankiausiomis aplinkybėmis, klausimai.
Kiekvieną kartą, prieš paimant į rankas pieštuką, stengtis turėti 
mintyse jau suformuotą būsimo kūrinio idėją ir viziją.“

„Šiuolaikinio žmogaus poreikiams pritaikytas namas turi būti 
modernus, tvarus, autentiškas. Namas, kuris be teisingos 
projektavimo logikos ir gero dizaino turi mūsų laikmečiui būdingų 
tvarių sprendimų. Labai linkiu atsipalaiduoti ir leisti kūrybai nutikti. 
Norėtųsi darbuose pamatyti viziją - projekte jaustųsi samplaika to, 
kas amžina ir nauja.“

„Šiuolaikinis žmogus kuria vertybėmis paremtą pasaulį. Jis gerai 
supranta, kad yra pasaulio dalis ir pasaulis yra toks, kokį jį sugeba 
sukurti žmogus. Šiame pasaulyje egzistuoja supratingumas, 
pagarba, išsilavinimas, nes be to pasaulis yra tamsus. Todėl 
šiuolaikinio žmogaus namai yra stipriame ryšyje su gamta, 
talpinantys savyje pažangą ir edukuojantys. Šiuolaikiniai namai 
nebėra nebylios fizinius poreikius tenkinančios mašinos gyventi, 
šiuolaikiniai namai kalba apie pagarbą savo aplinkai, apie pagarbą 
žmonijos techniniam progresui, apie pagarbą žmonijos kultūriniam 
identitetui. Gyvenamas būstas jau nebėra tik vieta gyventi, 
gyvenamasis būstas yra žmogaus tąsa, todėl linkėčiau savo 
projektuose ieškoti ne tobulos kompozicijos, o turiningo gyvenimo 
scenarijaus.“

„Šiuolaikinio žmogaus poreikiams pritaikytas namas turėtų būti 
funkcionalus ir turėti efektingas erdves ar elementus, papildančius 
funkciją bei įkvepiančius jaustis išskirtinėje aplinkoje, pritaikytoje 
tik tam specifiniam žmogui. Individualus gyvenamas namas - tai 
vieta, kur visi galime siekti autentiškumo ir vengti standartizacijos. 
Šiuo aspektu labai įdomi šiuolaikinė japonų gyvenamųjų erdvių 
architektūra. Tai, kaip jie mato savo erdvę, yra nuostabus laisvės 
ir saviraiškos atspindys. Linkiu būti žaismingiems ir nesustojant 
kvestionuoti tai, kas atrodo normalu ir savaime suprantama.“

„Šiuolaikiškas namas turi atstovauti laikmetį ne tik architektūros 
ar dizaino, bet ir kasdienės rutinos sprendimais. Žmogus savo 
namuose turi turėti kuo daugiau laiko ilsėtis ir „įsikrauti“ geromis 
emocijomis. Linkiu sugalvoti stiprią idėją, kuri surištų visas detales 
į darnią visumą.“
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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

PRISITAIKYTI PRIE ESAMOS 
MIESTO APLINKOS

VIZIJA
Didėjantis miestų tankis – neišvengiama 
ateities prognozė. Nors pabėgimas į gamtą 
neretai akcentuojamas kaip siekiamybė, 
daugeliu atvejų to įgyvendinti nepavyksta. 
Mūsų projekto vizija yra prisitaikyti prie esamos 
miesto aplinkos, neatsisakant 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 kontrasto principu. 

Pagrindinis pastato akcentas yra parametrinis 
stiklinis stogas, tarnaujantis kaip šviesduobė 
visiems pastato aukštams, tiekdamas būtiną 
saulės šviesą tankiai urbanizuotoje aplinkoje. 
Pastatas savo funkcija pritaikytas ateities 
šeimai, kurios gyvenimo būdas neatskiriamas 
nuo miesto.
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UAB „VILNIAUS EJOTRA“. Lauko terasos 
dangai buvo pasirinktos TWINSON kompozi-
tinės terasos grindys (270 akmeninio ąžuolo 
spalvos). Jos pagamintos iš medžio dulkių ir 
plastiko (PVC) granulių mišinio, dėl kurio pašali-
namos neigiamos medienos savybės. Išlaikoma 
natūralios medienos išvaizda ir tekstūra, atspa-
rumas aplinkos poveikiui, galimybė kurti raštus 
panaudojant skirtingus griovelių paviršius bei 
ilgaamžiškumas – šios savybės lemia estetiškai 
patrauklų, praktišką ir priežiūros nereikalaujantį 
pasirinkimą.

GROHE. Vonios kambariui pasirinkome pro-
duktus iš modernios, kubistinio stiliaus 
„Eurocube“ kolekcijos. Produktų linija išsiskiria 
griežtų, aštrių formų dizainu, kuris puikiai tinka 
kontrastui išryškinti tarp tradicijos ir inovacijos 
mūsų projekte. Pasirinkti produktai iš kolek-
cijos: praustuvo maišytuvas (M dydžio), dušo 
/ vonios maišytuvas. Prie virtuvės plautuvo 
maišytuvo pajungta GROHE BLUE sistema, kuria 
tiekiamas atvėsintas filtruotas vanduo su pa-
sirinkimo galimybe: negazuotas, švelniai arba 
stipriai gazuotas.

LAUFEN NORDIC. Kolekcijos „Kartell by 
Laufen“ vonia, praustuvas ir unitazas įsilieja 
į modernaus, griežtų formų vonios kambario 
dvasią. Praustuvas pagamintas iš inovatyvios 
„SaphirKeramik“ medžiagos, kurios lenkimo sti-
prumas prilygsta plienui. Pastatomas unitazas 
be bakelio suteikia daugiau erdvės ir este-
tinio švarumo, o sterilumą ir lengvą priežiūrą 
garantuoja „Rimless“ tipo dizainas be vandens 
paskirstymo apvado. Unitazo dangtis – su in-
tegruota lėto nusileidimo sistema naudotojų 
komfortui. Vonia pagaminta iš kompozicinės 
medžiagos „Sentec“, kuri yra švelni ir maloni 

prisiliesti. Medžiaga taip pat pasižymi neslidumo 
savybėmis, tad užtikrina saugias sąlygas vonios 
kambaryje.

UAB „MEDŽIO APDAILA“. Miegamojo erdvės 
daliai panaudotos ąžuolinės trisluoksnės par-
ketlentės „Boen Longstrip Andante“. Natūrali 
medienos spalvų variacija pagyvina kambario 
kontrasto idėją. Įmonės siūlomų parketlenčių 
asortimentas – tik iš sertifikuotų miškų ūkių, 
todėl grindų pasirinkimas pagrįstas ir tvarumo 
aspektu. 

JUNG. Jungikliams pasirinkta klasikinė LS 990 
produktų linija, kurios universalus dizainas 
dera prie visų interjero stilių (juodos ir baltos 
spalvos). Kištukiniai lizdai iš tos pačios LS 990 
kolekcijos parinktos atsižvelgiant į šiuolaikinio 
žmogaus poreikius – reikalingiausiose vietose 
įrengti SCHUKO kištukiniai lizdai su integruo-
tomis USB Type A+C jungtimis – taip sumaži-
namas reikiamų el. lizdų skaičius ir užtikrinamas 
vartotojų patogumas. Mūsų projektui didelę 
įtaką daro šviesa, nes nemaža pastato peri-
metro dalis yra stiklas, todėl išmaniojo valdymo 
ekrano SMART CONTROL 5 centrinė sistema 
leidžia mygtuko paspaudimu pasislėpti arba 
atsiverti aplinkai arba šviesai, keisti vidaus ap-
švietimo ryškumą ir spalvas, reguliuoti šildymą 
ir kt.

COSENTINO. Vonios kambario stalviršiui 
parinkta „SILESTONE Ethereal“ linijos „Noctis“ 
spalva. Paviršių gamybai pritaikyta „HybriQ“ 
technologija – aukščiausios kokybės mineralų, 
kvarco ir perdirbto stiklo mišinio formulė, o pats 
gamybos procesas vyksta naudojant tik atsi-
naujinančios energijos šaltinius bei perdirbtą 
vandenį. Didelis atsparumas dėmėms, pažei-
dimams, cheminėms medžiagoms, stiprumas 

ir lengva priežiūra – svarbiausios produkto 
savybės vonios kambario erdvei, o švelnus 
marmuro raštų imitacijos dizainas suteikia pra-
bangos jausmą.

SAPA. Pasirinktas inovatyvus SAPA 1086 langų 
rėmų sprendimas – langų roletas, integruotas 
ir paslėptas rėme. Patys langų rėmai izoliuoti 
42 mm stiklo pluoštu sustiprintomis poliamido 
juostomis, todėl gali atlaikyti aukščiausias oro 
ir lietaus sandarumo klases, taip pat turi labai 
mažą U vertę, todėl padidina namo energinį 
efektyvumą.

VITTALI. Svetainei ir virtuvei jaukų, minimalistinį 
apšvietimo sprendimą padėjo sukurti įtem-
piamosios lubos ir jose integruotos šviesos 
linijos be jokių matomų įrangos kraštų. Lubos 
atsparios drėgmei, smūgiams, nekaupia dulkių 
ir lengvai valomos, tad įsilieja į sterilų, šviesų 
interjerą ir praktine, ir estetine prasme.

UAB „DUSĖTAI“. Parinktas valgomojo stalas 
„Petal“ – vėduoklinio tipo organinė stalo forma 
mėgdžioja svetainės stiklinio šviesos tunelio 
akcentą, o aštrūs elementai pabrėžia ir tiks-
lesnes geometrines linijas interjere. Svetainės 
foteliai iš „Odeon“ linijos pasirinkti dėl unikalių 
apskritų formų dizaino ir pagyvinančių tekstūrų. 

DARKSIDEWOOD. Moderniosios fasado pusės 
apdailai naudojamas DARKSIDEWOOD CARBON 
ąžuolo medienos lentos. Ąžuolas – stipri ir 
atspari aplinkos poveikiui mediena. CARBON 
apdeginimo technologija dar labiau sustiprina 
šias medžio savybes, todėl tai puikus pasirin-
kimas norintiesiems ilgaamžiškumo. Tačiau ši 
medienos apdaila patraukli ne tik praktiškomis 
ypatybėmis, bet ir ryškiu deginto medžio raštu, 
suteikiančiu tekstūros ir reljefo fasadui.
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Konkurso „Namas X. Projektas 
- inovacija“ dalyvė:

Interjero dizainerė

Asta Kazickienė

(„Astos interjerai“)

Dalyvės kontaktai:

a.kazickiene@gmail.com

+ 370 685 54 845

PO LIETAUS VISADA NUŠVINTA 
SAULĖ

VIZIJA
Galbūt tam įtakos turėjo tai, kad praktiškai 
visą savo gyvenimą gyvenau ir tebegyvenu 
priemiestyje, apsupta svaiginančio žolės 
aromato, taikaus drugelio plazdėjimo ir 
raminančiai šnarančių medžių lapų. Dėl 
šiandienių technologijų visiškai nesvarbu, kur 
stovi Jūsų svajonių namas: ar miesto centre, 
ar atokiame gamtos kampelyje – jis gali būti 
maksimaliai patogus, komfortiškas ir kartu tiek 
vidumi, tiek išore alsuoti gamta. Juk žmogaus 
ir gamtos harmonija yra tai, ko šiandien mums 
visiems labiausiai reikia. Labiausiai reikia taikios 
ramybės ir žinojimo, kad po lietaus visada 
nušvinta saulė. 
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JUNG. Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad 
būtent JUNG produkcija savo rūpesčiu 
apgaubia šio namo gyventojus leisdami jausti 
maksimalų komfortą ir atsipalaidavimą. Su 
apšvietimo ir užtamsinimo įrangos valdymo 
sistemos komponentais apšvietimo valdymas 
užtikrina šviesą pagal poreikį. Intuityviai nu-
statoma temperatūra ir mikroklimatas. Vidaus 
žaliuzės valdomos tiek rankomis, tiek išmaniąja 
namo sistema, nustatant norimas funkcijas 
priklausomai nuo paros meto ar individualių 
įpročių. Dėl skaitmeninio radijo ir aukštos 
kokybės kolonėlių visos naujienos Jus pasieks 
taip pat lengvai, kaip ir mėgstamiausio trans-
liuotojo muzika arba muzika iš Jūsų asmeninio 
grojaraščio, kad ir ką veiktumėte: ruošiate 
pusryčius ar mėgaujatės vonios malonumais. 
Ir tai, žinoma, dar ne viskas, tačiau trumpai 
papasakoti apie JUNG produktus sunku, todėl 
palikime juos atrasti namo X gyventojams.

SAPA. Namo X gyventojai nesislepia už betoninių 
sienų. Dideli namo langai tarsi ištirpdė ribas 
tarp namo vidaus ir išorės, ribas, kur baigiasi 
žmogaus sukurta erdvė ir kur jau prasideda 
natūrali gamta. Toks architektūrinis sprendimas 
leidžia dienos šviesai laisvai patekti į vidų ir 
namus pripildo lengvumo. SAPA aliuminio kons-
trukcijos kurtos atšiauriam Skandinavijos šalių 
klimatui, todėl šiluminės savybės visuomet 
buvo įmonei venas iš pagrindinių prioritetų. 
Kitas svarbus įmonės prioritetas – tvarumas.

COSENTINO. Namo interjerą puošia natūralaus 
akmens dekoras: vizualiai sodrios spalvos, at-
spindinčios natūralumą „Blue Jeans“ granito 
plokštės bei akmens plokštė „Angel Jasper“ 
– nuo švelniausių akvamarinų iki intensy-
viausių žalumynų ir smaragdų tarsi sustingusi 
žalioji gamta. Valgomojo stalui bei miegamojo 
staliukams naudota subtili, tarsi išblukusi 
grafika „Bromo“ plokštė. Baldų gamybai taip 
pat naudota „Cygnus Vein“ akmens plokštė. 
Virtuvės baldams naudotas išskirtinumu ir 
elegancija pasižymintis šviesaus fono brazi-
liškas kvarcitas su plonomis pilkomis linijinėmis 

gyslomis. Su nuo dėmių apsaugančia priemone 
šis paviršius yra itin atsparus skysčiams ir už-
tikrina geresnę apsaugą nuo dėmių. Vonios 
grindis dengia akmens plytelės „Caliza Alba“, o 
sienas puošia išskirtinį subtilumą ir švelnumą, 
slypintį vandens gelmėse, simbolizuojanti 
„Dekton“ plokštė „Liquid Shell“. 

MEDŽIO APDAILA. Namo grindims pasirinktos 
natūralios medžiagos – BOEN parketlentės, 
basoms kojoms malonios tiek žiemą, tiek 
vasarą. Tam, kad būtų suteikta parketlentėms 
gyvybės bei siekiant, kad spalva ilgai nepakistų, 
pasirinktos parketlentės apdorotos „Live Pure“ 
matiniu struktūruotu laku, suteikiančiu grindims 
neapdorotos medienos išvaizdą ir leidžiančiu 
pajusti medžio jaukumą. Įmonė ypač daug 
dėmesio skiria tvarumo principams, todėl par-
ketlentėms mediena naudota tik iš sertifikuotų, 
tvariai valdomų miškų ūkių. 

LAUFEN. Keraminė „Laufen“ santechnika WC 
ir vonios kambariuose – ILBAGNOALESSI ONE, 
PALLOMA – tarsi baltoji gulbė. Norėdama, kad 
produktai ilgai išliktų „nauji“ ir blizgūs, „Laufen“ 
sukūrė novatorišką paviršiaus apdailą LCC – 
„Laufen“ švarioji danga. Dėl šios dangos pa-
viršius yra nepriekaištingai glotnus, glazūra 
itin tvirta ir beveik nesugadinama. Kauptis ne-
švarumams, kalkių nuosėdoms ir bakterijoms 
ant neturinčio porų paviršiaus nėra jokių gali-
mybių, nes beveik visus paviršius galima tiesiog 
nuskalauti vandeniu nenaudojant agresyvios 
chemijos. LAUFEN produktai, leidžiantys taupiai 
naudoti brangius vandens išteklius, pagaminti 
efektyviai panaudojant išteklius visos gamybos 
metu. Patvarūs ir mažai besidėvintys produktai 
nusipelno vadintis tausojančiais aplinką.

GROHE. Tiek vonioje, tiek virtuvėje karaliauja 
GROHE santechnika. „Grohe Blue Proffesional“ 
virtuvėje – tai filtruotas, vėsus ir gazuotas (vi-
dutiniškai gazuotas ar negazuotas) vanduo 
tiesiai iš čiaupo. „Grohe Blue Proffesional“ 
įprastą vandentiekio vandenį paverčia tyru 
gėrimu. Po kriaukle įtaisytas filtras pašalina iš 

vandens visas priemaišas – geriamas vanduo 
tampa tyras ir malonaus skonio. „Euphoria“ 
dušo sistema vonioje, kaip ir kita santechnika, 
pasirinkta atsižvelgiant į išskirtinai aukštą 
produktų kokybę ir įmonės požiūrį į produktų 
tvarumą. 

VILNIAUS EJOTRA. Namas be terasos – tarsi 
dama be skrybėlaitės. Namas X taip pat pa-
sipuošė puikia lauko terasa, kuriai naudojau 
VILNIAUS EJOTRA pristatomas TWINSON terasos 
lentas (šios įmonės dailylentės panaudotos ir 
namo apdailai). Medžio išorė, plastiko kokybė 
– tai geriausiai apibūdina VILNIAUS EJOTROS 
pristatomas terasos ir sienų apdailos lentas. 
Jauki, natūralios medienos išvaizda, tačiau 
lentos neįkaista esant karštai saulei, neslidžios 
po lietaus. Šioms lentoms gaminti naudojama 
unikali gamybos technologija – medžio dulkės, 
sumaišytos su plastiko (PVC) granulėmis, todėl 
jausmas toks, lyg vaikščiotumėte ant medžio. 
Dėl patentuotos technologijos grindys sta-
bilios, nesideformuoja, išlaiko savo pradinę 
formą.

DARKSIDEWOOD. Miegamajame baldinė plokštė 
tarsi netikėtai atidengia DARKSIDEWOOD apdai-
linių lentų sieną – tai dar vienas gamtos kvėpte-
lėjimas. Unikalia technologija apdorotos lentos 
atveria ir išryškina gyvą medienos grožį, leidžia 
dar labiau priartėti prie gamtos.

VITTALLI. Aukštos namo lubos, turinčios 
nemažą pasvyrimo kampą, VITTALLI įmonei visai 
nesudaro jokių iššūkių. Kaip tik čia ji gali puikiai 
pademonstruoti visus įtempiamųjų lubų pri-
valumus. Iš anksto numačius ir išdėliojus visus 
apšvietimo ir vėdinimo taškus, jie puikiai inte-
gruojasi įtempiamosiose lubose. 

BALDAI NAMAMS. Svetainės puošmena – 
BALDAI NAMAMS šviestuvai ULTRATHIN ir ORACLE 
SLIM šviestuvai – erdvei tarsi suteikia lengvo 
nesvarumo. Elegantiška italų gamybos lova 
„Henris“ miegamojo erdvę paverčia minkšta ir 
jaukia vieta poilsiui.
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Konkurso „Namas X. Projektas 
- inovacija“ dalyvės:

Architektė/interjero dizainerė 

Austėja Jurčiukonytė

Interjero dizainerė

Austėja Narusevičiūtė

Dalyvių kontaktai:

a.jurciukonyte@gmail.com

+3706 22 03 253

BUVIMAS NAMO VIDUJE – TAI 
PAUZĖ

VIZIJA
Mūsų projektuojamas namas X yra 
minimalistinis objektas. Kubo užstatymo 
plotas siekia vos 60 m², tačiau viduje 
kuriamos patalpos išnaudojamos maksimaliai 
funkcionaliai. Elementari pirminė forma – 
kubas. Pasirinktos karkasinės konstrukcijos, 
o juodas pastato fasadas tarsi sugeria 
aplinkos vizualinį formų, spalvų triukšmą į 
save, kaip ir fizikoje juoda spalva sugeria 
visas kitas spalvas. Vidaus erdvėse lieka tyla. 
Buvimas namo viduje – tai pauzė, tokia, kurios 
trokštame tada, kai gyvenimas pradeda eiti 
per greitai. Ši objekto tyla – laisvė mintims ir 
ramybė. Architektūroje taip pat galime rasti 
ramybę. Namas X – privatus, uždaras vidines 
zonas formuojantis, inovatyvus architektūrinis 
objektas, atspindintis norą gyventi mieste, 

bet turėti privatumo. Projektuojama vandens 
oazė siekiant sukurti bioįvairovę urbanizuotoje 
teritorijoje. Pasirinktas minimalus angų skaičius 
sienose atsižvelgiant į vis tankėjantį užstatymą. 
Dvigubas aukštis svetainėje tarsi išplečia 
minimalaus ploto erdvę. Antrojo aukšto erdvės 
natūralaus apšvietimo gauna per įstiklintas 
stogo dalis. Atsižvelgiant į popandeminio 
gyvenimo aspektus matyti, kad darbo vieta 
namuose tapo svarbi zona ir nemaža dalis 
žmonių taip ir nebegrįžo į fizines darbo 
vietas. Siūloma filosofija atsisakyti perteklinio 
daugiavartotojiškumo, nereikalingų kvadratinių 
metrų ir daiktų. Pastato stogas naudojamas 
įrengti saulės baterijoms. Kuriant objektą mums 
buvo svarbu kokybiškas požiūris į medžiagų 
pasirinkimą ir energijos suvartojimo klausimus.
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UAB „VILNIAUS EJOTRA“. Terasos lentoms 
pasirinkta „Twinson“ (kompozitinė) terasos 
danga. Projektuojama danga suteikia komfortą 
namo gyventojams mėgautis natūralia, jaukia 
medienos išvaizda ir malonumą vaikščioti grin-
dimis basomis. Pasirinkta plieno spalva siekiant 
išlaikyti minimalistinę objekto architektūrą.

GROHE. Virtuvėje naudojamas modernaus 
dizaino maišytuvas „Grohe Red Duo“, kuris 
saugiai ir akimirksniu užvirina vandenį tiesiai iš 
maišytuvo. Siekiant išlaikyti vientisumą vonios 
kambaryje parinkta „Atrio two-hole basin“ 
maišytuvai praustuvams ir „Atrio single-lever“ 
laisvai pastatomas maišytuvas voniai, kurie 
savo lengvu ir estetišku dizainu dera projektuo-
jamoje interjero koncepcijoje. Santechnikos 
prietaisų spalva – „Brushed Hard Graphite“ 
padeda išryškinti maišytuvų dizainą. Kadangi 
dušas yra neatsiejama kasdienės rutinos dalis, 
parinkta „Grohe SmartControl Concealed“ dušo 
sistema. Ši dušo sistema turi dvi funkcijas, 
kurias galima naudoti pagal nuotaiką. Viena iš 
funkcijų – tai lengvas lyg vasaros lietus gaivi-
nantis dušas, o kita – stipri srovė.

LAUFEN. Centrinėje vonios dalyje laisvai pa-
statoma vonia iš kolekcijos „VAL“. Jos plastiška 
forma dera prie minimalistinio stiliaus este-
tikos. Itin lengvai surenkamas unitazas su api-
plovimo funkcija ,,Cleanet Riva“ bei montavimo 

sistema (LIS) – tai puikus sprendimas saugiai, 
greitai ir lengvai įrengti pakabinamus tualetus. 
Akcentiniu aksesuaru pasirinktas „Kartell 
By LAUFEN“ tualetinio popieriaus laikiklis su 
apskrita lentynėle.

GEROS GRINDYS. Antrojo aukšto erdvėje pro-
jektuojama vinilo danga „Tarkett Starfloor Click 
Ultimate Ąžuolas Bleached Grege“. Ji pasižymi 
mažu dėvėjimusi ir atsparumu drėgmei, todėl 
puikiai tinka kloti grindis nuo miegamojo iki 
vonios kambario.

JUNG. Išmaniosios namo funkcijos yra sujungtos 
į KNX valdymo sistemą, kuria galima valdyti 
pastato sistemas centralizuotai. Pagrindiniam 
valdymui pasirinkome „Smart control 5“, kuri 
sujungia apšvietimo, šildymo, saugos įrangos 
bei oro kondicionavimo terpes ir taip užtikrina 
pastato komfortiškumą. Gyvenamajame name 
projektuojami „Jung LS 990“ serijos jungtukai ir 
elektros lizdai, kurie savo griežtomis linijomis 
bei koloritu tampa ne tik ergonomiškai, bet ir 
estetiškai patrauklūs.

COSENTINO. Pirmame aukšte, kuriant interjero 
ir eksterjero bendrystę, pasirinkta „Dekton“ 
grindų danga, kurios didelis formatas ir mini-
malios sandūros leidžia išlaikyti švarią interjero 
estetiką.

SAPA. Name X projektuojami „Sapa 1086“ langai, 
kurie pasiekia pasyvaus namo lygį, todėl tinka 
pastatams, kuriems keliami dideli energijos var-
tojimo efektyvumo reikalavimai. Pasyvus namas 
yra energiją taupantis namas.

VITTALLI. Pirmame aukšte projektuojama 
„Eurokraab“ kontūrinių lubų sistema, pasižyminti 
ne tik geromis funkcinėmis savybėmis, bet ir at-
rodanti novatoriškai. Apvadų nebuvimas sukuria 
iliuziją, kad įtempiamosios lubos nėra pritvir-
tintos prie sienų ir lyg palengva tvyro ore.

UAB „DUSĖTAI“. Svetainės zonoje pasirinkome 
itališkus baldus: elegantišką „Onyx“ sofą, žais-
mingumo suteikiantį „Dumbo“ fotelį, kuris 
tampa erdvės akcentu. Darbo erdvėje „Order“ 
stalas suteikia lengvumo ir minimalizmo 
pojūtį, o „Youma“ kėdės paverčia darbo laiką 
komfortišku.

DARKSIDEWOOD. Fasado apdailai išpildyti nau-
dojama deginta, nešukuota mediena, apdorota 
„Carbon“ metodu. Ši technologija išryškina 
natūralią ąžuolo tekstūrą ir suteikia išskir-
tinumo. Naudojamos vertikalios dailylentės 
„Darksidewood Carbon Ąžuolas“, kurios yra itin 
atsparios aplinkos veiksniams.
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Konkurso „Namas X. Projektas 
- inovacija“ dalyvė:

Interjero dizainerė, studija „IJANdesign“

Julija Naradauskaitė Brunickė

Dalyvės kontaktai:

jnaradauskaite@gmail.com, 

info@ijandesign.com

+ 370 655 60 557

INTERJERAS ALSUOJA SUBTILIA 
PRABANGA

VIZIJA
Interjeras traukia akį savo erdviškumu ir 
prabangiu dekoratyvumu. Interjere susipina 
pastelinių, nude atspalvių paletė drauge su 
ryškiomis gamtos spalvomis. Balduose daug 
natūralios medienos paviršių, kurie organiškai 
sąveikauja su šlifuoto aukso detalėmis bei 
gaiviais ir prabangiais gamtos atspalviais. 
Interjeras alsuoja subtilia prabanga, 
neperžengdamas saikingumo ir estetikos ribos.

Šio namo interjero koncepcija yra novatoriška, 
futuristinė, funkcionali, moderni ir estetiška. 
Norėjosi visus šiuos dalykus sujungti į vieną 
visumą ir išgryninti pačius svarbiausius ir ašinius 
dalykus. Tai būtent pavyko padaryti naudojant 
JUNG technologinius sprendimus, „Grohe“, 
„Medžio apdaila“, „Cosentino“, „Laufen“, „Sapa“, 
„Vilniaus EJOTRA“ ir t. t. 
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JUNG. Metaliniai „Jung LS 990“ jungikliai yra an-
tibakteriniai, kas labai aktualu šiomis dienomis, 
taip pat jie turi gražų estetišką dizainą, kuris 
dera visame bendrame interjere.

SAPA. Aliuminio profilis „SAPA Thermo 86“ – tai 
naujos kartos šilto aliuminio sistema, tinkanti ir 
puikiai panaudota lauko durims ir langams.

COSENTINO. „Silestone®“ paviršiai pasirinkti 
virtuvei ir vonios kambariui, nes „Silestone By 
Cosentino“ – pasaulinio masto dirbtinio kvarco 
akmens lyderis. Dirbtinio akmens sprendimus 
sudaro daugiau kaip 90 proc. natūralaus kvarco. 
Ši aukštųjų technologijų sukurta medžiaga yra 
labai atspari dėmėms, smūgiams, įbrėžimams 
ir karščiui. „Silestone“ gaminamas naudojant 
technologiškai pažangų procesą „N-Boost“, 
kuris leidžia lengvai valyti ir prižiūrėti dirbtinio 
akmens kvarco paviršių, taip pat pasižymi 
plačia spalvų palete ir spalvų ryškumo inten-
syvumu. „Silestone®“ dirbtinio kvarco akmens 
paletę sudaro daugiau nei 90 spalvų, keturios 
tekstūros ir keli skirtingi formatai. 

MEDŽIO APDAILA. Projektui pasirinktas 
dvisluoksnis parketas „Boen Prestige Ąžuolas 
Nature“, nes buvo noras turėti medines grindis, 
klotas „eglute“.

LAUFEN. Vonios kambariui pasirinkta LAUFEN 
kompanijos „Ino kolekcija“. Ši kolekcija – tai 
tarsi nauja klasikinių praustuvo formų interpre-
tacija. Inovatyvi kolekcija meistriškai panaudoja 
kūrybines LAUFEN „SaphirKeramik“ galimybes. 
Elegantiški, viliojantys ir kone besvoriai objektai, 
pasižymintys paprastomis linijomis, plonomis ir 
kartu be galo tvirtomis sienelėmis. Mūsų pasi-
rinkimas – ant stalviršio montuojamas dubuo, 
taip pat aukštos kokybės vonios baldai. 

VILNIAUS EJOTRA. „Twinson“ (kompozitinės) 
terasų dangos. Jų gamybai naudojama unikali 
technologija – medžio dulkių ir plastiko (PVC) 
granulių mišinys, kuris panaikina blogąsias ir 
išlaiko gerąsias medžio savybes. Taip gaunamos 
priežiūros nereikalaujančios, ilgaamžės – nau-
dojamos, kol nusibosta, nes nieko joms nenu-
tinka ir nereikia renovuoti.

GROHE. Dušui pasirinkta „Euphoria“ (260) dušo 
sistema, maišytuvas ir vonios aksesuarai. O vir-
tuvėje panaudotas MINTA maišytuvas.

UAB „DUSĖTAI“. „Rigadin“ – svetainės komoda. 
Lova – „Bowie“. Projektui pasirinktas minkštas 
„Aliante“ kampas. Patiko modelis ir spalvų pa-
sirinkimas. Galėjome rinktis iš itin plataus 
apdailos ir audinių asortimento. 

DARKSIDEWOOD. „TEAK“ EGLĖ. Šiam projektui 
pasirinkta eglė, nes ji yra itin populiari dėl šios 
medienos elastingumo, atsparumo ir plataus 
panaudojimo galimybių. Į ją puikiai įsigeria dažai 
ir lakas. DARKSIDEWOOD TEAK deginimo metodu 
paruošta eglės mediena palieka stiprų, šildantį 
įspūdį – išryškėja natūralus šio medžio grožis ir 
reljefas.

VITTALI. EUROKRAAB – kontūrinių lubų sistema. 
„Eurokraab“ leidžia sukurti įtempiamąsias lubas, 
vizualiai nesiskiriančias nuo gipskartonio lubų. 
Gaminamas iš tvirto aliuminio, pasižyminčio 
atsparumu neigiamiems veiksniams ir ilgaam-
žiškumu. Darbo pabaigoje gaunamas visiškai 
lygus tarpelis, nereikalaujantis jokių apvadų, 
sujungimo vietoje atsiradęs nedidelis šešėlis 
sudaro įspūdį, kad lubos išvis nėra pritvirtintos.



ŠNIPIŠKĖSE BAIGTAS ĮGYVENDINTI 
NAUJOJO LOFTŲ PROJEKTO
„K125.LT“ I-ASIS ETAPAS  

Nekilnojamojo turto projektų valdytojų ir plėtotojų grupės UAB „K125“ 
ir UAB „Krivių namai“ užbaigė naujojo loftų projekto „K125.LT“ I etapą 
Šnipiškėse, kurio paradavimai pasiekė 90 proc.  Prasidėjus antrajam 
vikdymo etapui, projekte jau rezervuojami loftai. 

Generalinis rangovas

UAB „Tinkasas“
www.tinkasas.lt      
tinkasas@gmail.com

Vystytojas

UAB „K125“ 
WWW.K125.LT 
kriviunamai@gmail.com 

+37067205162
+37067205183



„K125.LT“ projektas pradėtas vystyti 2021 metų I 
ketv., o tų pačių metų IV ketv baigtas I-asis eta-
pas. Naujasis projektas įsikūrė Kalvarijų gatvėje, 
o pirkėjams buvo pasiūlyti net 29 loftai su itin 
patogia vieta bei išskirtiniu panoraminiu vaizdu 
pro kiekvieno jų langus. 

 Šio projekto statybai ir remonto darbams atlikti 
buvo pasirinktas rangovas UAB „Tinkasas“, kuris 
sėkmingai įgyvendino „Krivių namai“ ir kitus pro-
jektus. Ilgametės patirties turintis ir dirbantis 
su įvairiais projektais UAB „Tinkasas“ laikomas 
patikimu partneriu statybų sektoriuje. 

 Pasak plėtotojo bendrovės „K125“ direktoriaus, 
sprendimas plėtoti loftus Šnipiškėse žvelgiant 
iš šiandienos perspektyvos labai pasiteisino. 
„Dažniausiai loftai gyventojams yra siūlomi 
Naujamiestyje, nes ten daugiausia galimybių 
konversijai. Loftai Šnipiškių rajone šiandien taip 
pat nebeskamba neįprastai, o ir vertindami 

projekto pardavimo rodiklius matome, kad toks 
sprendimas pasiteisino – projekto statybas 
užbaigėme turėdami vos kelis neparduotus lof-
tus“, – apie projekto sėkmę pasakoja UAB „K125“ 
vadovas Artur Oganesian. 

 Projektas įsikūręs strategiškai patogioje Vil-
niaus dalyje – aplinkui švietimo ir sveikatos 
įstaigos, laisvalaikio ir žaliosios erdvės, puikus 
susisiekimas su kitais rajonais. Arti Senamiestis 
ir pramogų erdvės. 

 Kai kūrybiškas žmogus moka tikslingai panau-
doti kiekvieną kvadratinį namų centimetrą, 
belieka išsirinkti, kokio dydžio erdvėje jis kurs 
– namus, gyvenimą, save – naują istoriją. Pir-
kėjai galėjo rinktis loftus nuo 25 kv. m iki 69 kv. 
m visiškai atnaujintame 8-ame pastato aukš-
te, kur kiekvienas loftas atveria savo miesto 
panoraminę pusę. Turbūt didžiausias projekto 
privalumas – tai aukštos, beveik 4 metrų lubos ir 

kvapą gniaužianti miesto panorama pro langus. 
Įsigyti loftą su daline apdaila šiame projekte 
pirkėjai gali vos nuo 1900 EUR/kv. m. 

 Jau tapo įprasta, kad loftų projektuose buriasi 
išskirtinė jauna bendruomenė, kuriai plėtotojai 
ieško netradicinių sprendinių. Visi „K125“ kai-
mynai jau seniai žinomi ir kaimynystės palikti 
tikrai neketina. „Statybos darbų metu projekte 
išsaugojome tai, ką turime geriausio, – itin 
tvirtus pamatus ir administracinės-gamybinės 
pastato paskirties konstrukcijas, tad dešim-
tmečius menančios išorinės sienos užtikrins, 
kad lofto sienos praėjus net ir dar keliems 
dešimtmečiams išliktų stiprios. Taip pat pasirū-
pinome, kad į loftus būtų atvestos visos naujos 
gyvybiškai svarbios inžinerinės komunikacijos, 
todėl žodį „renovacija“ telieka atidėti dar kitam 
šimtmečiui“, – teigia A. Oganesian. 



44

APDOVANOTI GERIAUSI 
ATEITIES MOKYKLOS 
KONCEPTO „MODERNI 
ŠVIETIMO ĮSTAIGA“ AUTORIAI

Vilniuje įsikūrusiame kūrybiškumo ir inovacijų centre „LinkMenų fabrikas“ įvyko žurnalo „Structum“ organizuoto 
architektūrinio konkurso „Moderni švietimo įstaiga: technologijų ir dizaino visuma“ atomazga. Į iškilmingų 
apdovanojimų vakarą susirinkę svečiai galėjo susipažinti su įdomiausiais architektų darbais ir iš jų lūpų išgirsti, 
kaip jie įsivaizduoja unikalią mokyklos, darželio ar universiteto koncepciją, atspindinčią ne tik technologines 

inovacijas, bet kartu ir šiuolaikišką bei modernų dizainą.
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„Žinių reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje vis 
didėja. Švietimo įstaigos nuo darželio iki 
universiteto siekia ne tik mokyti, lavinti ir 
ugdyti išprususią ateities kartą, bet ir tapti 
nevienadieniu žinių šaltiniu. Žurnalas „Structum“ 
suteikė galimybę konkurso dalyviams parodyti, 
kokia, jų nuomone, turėtų būti švietimo 
įstaiga, į kurią norėtųsi grįžti po dešimtmečių“, 
– susirinkusius svečius renginio pradžioje 
sveikino jo vedėjas Giedrius Leškevičius.

„Structum“ vadovė Ignė Dutova pasidžiaugė, 
kad konkursas sulaukė didelio dalyvių skaičiaus 
ir unikalių projektų. Anot jos, šis konkursas turi 
didelę reikšmę ugdant ateities kartas.

„Pandemijos kontekste daug dėmesio nukrypo 
į ugdymo įstaigas. Dėl to ir kilo idėja pažiūrėti, 
kokius saugumo, sveikatos ir švietimo 
standartus turi atspindėti mokyklų patalpos. 
Pamatėme daug įvairių darbų ir požiūrių.

Šiuo metu išgyvename neramų laikotarpį ir 
kartais reikia atrasti, kur pasisemti optimizmo. 
Manau, kad šiuo laikotarpiu turime išmokti 
kai kurias pamokas. Kai pasaulį užklupo 
pandemija, galėjome iš naujo įvertinti, ką 
mums reiškia laikas su šeima ir draugais, 
atostogos, kelionės…

Kai netekome to, kas buvo mūsų kasdienybė, 
supratome, kaip tai vertinga. Pastebiu, kad 
dabartinė situacija mus moko vienybės, 
patriotiškumo, dosnumo ir atjautos kitam. 
Viskas turi savo pradžią ir pabaigą, taigi norėčiau 
palinkėti, kad tada, kai visa tai baigsis, išmokę 
šias svarbias pamokas taptume stipresni“, – 
kalbėjo I. Dutova.
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RENGINIO VIETA PASIRINKTA 
NEATSITIKTINAI

Renginio vieta šiam konkursui buvo 
pasirinkta neatsitiktinai. „LinkMenų fabrikas“ 
– tai tarpdisciplininė erdvė, kurioje susitinka 
studentai, akademikai, inžinieriai, kūrėjai ir 
verslo atstovai. Fabriko erdvės atviros kūrybai 
ir mokslui, čia studentai pritaiko teorines žinias 
praktiškai, įgyvendina su studijomis susijusius 
darbus, prisijungia prie įvairių profesionalių 
projektų.

„Vilnius Tech“ universiteto „LinkMenų fabriko“ 
erdvėse įkurtos prototipavimo dirbtuvės 
(pradedant medžio, metalo ir baigiant 3D 
spaudos dirbtuvėmis), skaitmeninės dirbtuvės 
(nuo fotografijos iki virtualiosios realybės), 
studijoms ir darbui pritaikytos mokymosi 
erdvės – biurai.

Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ apdovanojimai 
buvo surengti charizmatiškiausioje fabriko 
erdvėje – angare. Tai atvira erdvė kūrybai, galinti 
sutalpinti daug žmonių. Angare filmuojamos 
pasaulinio garso laidos, filmai, vyksta koncertai, 
parodos, mokslo populiarinimo renginiai. 
Bendra fabrike kuriančių žmonių ir fabriko 
erdvių sinergija sukuria laisvę neribotam, 
radikaliam kūrybiškumui.

ĮTEIKTI VERTINGI PARTNERIŲ PRIZAI
Prieš paskelbiant pagrindinius konkurso 
nugalėtojus ant scenos žengė projekto 
partneriai, kurie įteikė vertingus prizus juos 
labiausiai sužavėjusiems projektų autoriams. 
Išmaniųjų namų sprendimus teikianti įmonė 
„Jung Vilnius“ prizą skyrė interjero studijai „Iks.
de.sign“.

Bendrovė „Purso“ I–III vietų nugalėtojus pakvietė 
į specialią vakarienę su kolegomis iš Suomijos 
ir pažadėjo balandžio pabaigoje vyksiančioje 
statybų parodoje „RESTA 2022“ paskelbti 
projektą, kuris geriausiai išpildė statytinių 
aliuminio sistemų panaudojimą. Jo autoriui 
atiteks kelionė į Suomiją, aplankant kompanijos 
gamybinę bazę Siuro miestelyje.

Grindų ir sienų dangų gamybos įmonė „Tarkett“ 
prizus įteikė architektams: Aurelijai Slapikaitei-
Jurkonei, Austėjai Jurčiukonytei, Austėjai 
Narusevičiūtei, architektūros laboratorijai 
„Kiemelis“ ir Anastasijai Čaplinskajai-Michejevai. 
Pasaulio mastu lyderiaujantis santechninės 
įrangos gamintojas „Grohe“ savo simpatijų 
prizą skyrė A. Čaplinskajai-Michejevai. Baldų 
gamintojai ISKU prizus įteikė studijai „Iks.
de.sign“.
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PROJEKTUS VERTINO 
KOMPETENTINGA KOMISIJA

Konkursas „Moderni švietimo įstaiga“ vyko nuo 
rugsėjo 9 iki sausio 14 dienos, projektas buvo 
suskirstytas į 4 etapus, kuriems dalyviai galėjo 
atsiųsti savo darbus. Iš viso projekte savo 
išmanios švietimo įstaigos vizijas pristatė 23 
komandos, kurias sudarė architektai, interjero 
dizaineriai ir studentai. Visi konkurso darbai 
buvo pristatomi Structum.lt portale.

Komisijos nariai kompetentingai vertino tiek 
dizainą, tiek funkcionalumą bei praktiškumą 
dalyvių darbuose. Konkurso komisiją sudarė 
profesionalūs Lietuvos ir užsienio architektai, 
docentai bei psichologai: „Vilnius Tech“ 
architektūros katedros vadovas Sigitas 
Kuncevičius, statybų bendrovės „Naresta“ 
generalinis direktorius Arūnas Šlenys, italų 
architektė Giulia de Appolonia, architektas, UAB 
„Forma“ vadovas bei „Vilnius Tech“ Architektūros 
katedros docentas Saulius Mikštas, „MET 
Architects“ studijos Bazelyje architektė 
Marina Dold, vaikų psichologas, psichiatras, 
LR Seimo sveikatos reikalų komiteto narys, 
Tarpparlamentinių ryšių grupės su Prancūzija 
pirmininkas Linas Slušnys.

Konkurso komisija išrinko šešis, jų nuomone, 
geriausius darbus: interjero dizainerės A. 
Čiplinskos-Michejevos, interjero dizainerių 
Austėjos Jurčiukonytės bei Austėjos 
Narusevičiūtės, Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos interjero dizaino studentų 
Emilijos Norvydaitės, Anastasijos Belšovos ir 
Luko Bičiūno, architektės Vaidos Šulskutės, 
architektūros laboratorijos „Kiemelis“ 
(Marius Lukošiūnas, Oskaras Vančys, Fausta 
Marcišauskaitė, Aleksas Petravičius, Gabrielė 
Alma Paulė) bei interjero studijos „Iks.de.sign“ 
projektai.

Portale Structum.lt dvi savaites vyko aktyvus 
balsavimas ir konkurso metu ant scenos 
nugalėtojus paskelbė portalo redaktorius 
Jokūbas Baltrukonis.

„Negaliu atsistebėti, kaip architektų idėjos 
keičia mokyklos sampratą. Tai – tikra revoliucija! 
Daugumai iš mūsų teko mokytis nykiuose 
mokyklų pastatuose, tačiau šie projektai iš 
esmės keičia patį mokymosi procesą. Sunku 
įsivaizduoti, kad vaikai nenorėtų eiti į tokias 
mokyklas“, – sakė J. Baltrukonis ir ant scenos 
prizų atsiimti pakvietė Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegijos interjero dizaino studentes 
Adelę Dambrauskaitę, Gustę Dubinskaitę ir 
Kamilę Mikalauskaitę.

Netrukus konkursas pasiekė savo atomazgą, 
kai „Structum“ vadovė I. Dutova paskelbė tris 
pirmąsias vietas laimėjusius projektus. Komisija 
juos atrinko pagal šiuos kriterijus: inovatyvios 
technologijos, unikalus dizainas, modernumas, 
estetiškumas, praktiškumas, efektyvumas, 
funkcionalumas, ergonomiškumas.

3 vieta atiteko architektei ir interjero 
dizainerei A. Jurčiukonytei bei interjero 
dizainerei A. Narusevičiūtei.

2 vieta – interjero dizainerei A. Čaplinskajai-
Michejevai.

1 vieta – architektūros laboratorijai „Kiemelis“ 
(Marius Lukošiūnas, Oskaras Vančys, Fausta 
Marcišauskaitė, Aleksas Petravičius, Gabrielė 
Alma Paulė).

Po apdovanojimų ceremonijos šventės dalyviai 
mėgavosi vaišėmis, bendravimu bei atlikėjos 
Justės Kraujelytės muzikiniu pasirodymu.
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AKMENS RAŠTAI PADĖS 
SUSIKURTI SVAJONIŲ NAMUS

Absoliuti kokybė, itališkas dizainas ir klasikinis stilius, atspindintis eleganciją ir harmoniją bei šiuolaikinį dizainą ir 
estetiką, – tai Italijos gamintojų grindų ir sienų plytelės, siūlomos geriausiems interjero ir eksterjero dekoravimo 
sprendimams. 

UAB „Arsenalas“ – didžiausias italų gamintojų 
prekių ženklų „Ariostea“, ABK, „Emil Group“ tie-
kėjas Lietuvoje – siūlo aukščiausios kokybės 
didelių matmenų plyteles, kurios tinka interjerui 
ir eksterjerui, o akmens raštai padės išreikšti 
savo stilių. 
Estetiška ir tvarkinga terasa bei kiemas – 
kiekvieno šeimininko svajonė. Tokioms erdvėms 
sukurti reikalinga kokybiška ir aukštus tech-

KLAIPĖDOS PREKYBOS CENTRAS
Šilutės pl. 39A, Klaipėda
Mob. + 370 698 36 816 / + 370 682 61 216 
El. paštas klaipeda@arsenalas.lt

ŠIAULIŲ PREKYBOS SALONAS
Ateities g. 1, Dainų k., Šiauliai
Mob. + 370 617 60 775
El. paštas siauliai@arsenalas.lt

VILNIAUS PREKYBOS SALONAS
Vytenio g. 20, Vilnius
Mob. + 370 699 33 125 / + 370 699 33 168
El. paštas vilnius@arsenalas.lt

UAB „Arsenalas“      |      www.arsenalas.lt 

ninius reikalavimus atitinkanti medžiaga. UAB 
„Arsenalas“ siūlomos akmens plytelės išsiski-
ria atsparumu didelėms apkrovoms ir aukšta 
neslidumo klase. Dėl šių savybių jos yra puikus 
pasirinkimas terasoms, dekoratyviniams sodo 
takams, pavėsinėms ar įėjimams į garažus. 
UAB „Arsenalas“ siūlomų fasado plytelių 
matmenys gali siekti 3 000 x 1 000 mm; 3 000 x 1 
500 mm; 2 780 x 1 200 mm; 3 200 x 1 600 mm.

Pagrindinės įmonės „Arsenalas“ veiklos sritys: 
prekyba plytelėmis, granitu, marmuru, oniksu, 
kvarcu ir šių medžiagų apdirbimas. Siūlomas 
itin didelis mozaikų pasirinkimas interjerui, ke-
raminių ir akmens masės plytelių vidaus ir lauko 
apdailai. Konsultuojama rūpimais klausimais.
Kviečia užsukti „Arsenalo“ salonai Vilniuje, Klai-
pėdoje ir Šiauliuose. 



52

IŠMANŪS IR KOMFORTĄ 
KURIANTYS „DILED“ 
APŠVIETIMO SPRENDIMAI 

Šviesa ir apšvietimas – vienas iš svarbiausių mūsų geros savijautos, 
atliekamo darbo kokybės ir pasitenkinimo šaltinių. Trūkstant 
dienos šviesos ar esant dirbtinio apšvietimo disbalansui, blogėja 
mūsų darbo kokybė ir bendra savijauta.

Nuotr.: Evaldas Stakėnas
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Šiuolaikiniuose biuruose gausu erdvių, skirtų 
darbuotojų gerovei, taip pat tokių, kurios nau-
dojamos kelioms paskirtims, todėl apšvietimo 
sprendimai turi maksimaliai prisitaikyti prie 
įvairių aplinkybių ir poreikių. Modernios darbo 
aplinkos apšvietimo sprendimai turi skatinti 
kūrybinį mąstymą, padėti susikaupti prie darbo 
stalo, teikiant paslaugas ir dirbant gamykloje. 
Į žmogų orientuotas apšvietimas sutelkia dė-
mesį į žmones ir jų natūralios šviesos poreikį. 
Lankstus, sveikas ir efektyvus apšvietimas yra 
tas, kai gali būti keičiama spalvos temperatūra 
ir apšvietimo stiprumas. Į žmogų orientuotas 
apšvietimas teigiamai veikia cirkadinį ritmą.
UAB „Diled“ komanda kaupia ilgametę patirtį ap-
švietimo sistemų projektų kūrime ir gali pasigirti 
išskirtiniais sprendimais. Visai neseniai duris 
atvėrusio  modernaus verslo centro „Girteka 
Park“ apšvietimo sistema pasirūpino būtent ši 
profesionalų komanda. 

Pagrindinis užsakovo tikslas šiame projekte 
buvo pristatyti šviestuvus laiku iki nurodyto ter-
mino. Pasak „Diled“ direktoriaus Dano Azikejev, 
pagrindiniu iššūkiu tapo suderinti sprendinius 
ir pakeitimus su abiejų pusių architektais bei 
operatyviai reaguoti į projekte vykstančius pa-
sikeitimus, kurių pasiteikė itin daug. 
Projekte integruota 95 proc. visų šviestuvų yra 
su DALI valdymu. Darbo vietų šviestuvuose yra 
integruoti būvio / judesio jutikliai. Kiekvieną 
šviestuvą galima valdyti / nustatyti, o tai ypač 
svarbu šiuolaikiniame biure. Galima supro-
gramuoti, kada šviestuvai įsijungs, kada bus 
pritemdyti, o kada švies visu pajėgumu. Taip už-
tikrinamas komfortas ir energinis efektyvumas. 
„Vienas iš nestandartinių sprendinių yra tas, 
kad šviestuvai integruojami vietoj metalinių 
lamelių lubų. Pagrindinis užsakovo noras, kurį 
išgirdome, buvo turėti šviestuvą vietoj meta-

linės lamelės. Kadangi iki šiol tokio sprendimo 
nebuvo, gavus šią užduotį teko ieškoti išeičių, 
kaip tai galime padaryti. Galiausiai kartu su 
visa komanda sėkmingai sukūrėme identišką 
šviestuvą, atrodantį kaip lamelė“, – pasakoja D. 
Azikejev.
Objekte integruoti šviestuvai darniai veikia kar-
tu su bendra pastato valdymo sistema. Pasak 
pašnekovo, viskas yra valdoma būvio davikliais. 
Koridoriuose sumontuota linijinė šviestuvų 
sistema kartu su lamelių šviestuvais. Darbo 
vietose linijiniai šviestuvai su integruotu būvio 
jutikliu, perėjimuose tarp šalia darbo vietų su-
montuota bėgelinė šviestuvų sistema su DALI 
akcentiniais šviestuvais. 
UAB „Diled“ komanda taip pat apšvietimo spren-
dimus įgyvendino Lėlių teatre Vilniuje, prekybos 
centre „Vilnius Outlet“, verslo centre „BIOK“, 
„BLC“ daugiafunkciniame verslo centre ir t.t.



Lengvos ir stilingos, patogios ir minkštos 
sofos bei kampai su miegojimo ir 
elektroninėmis komforto funkcijomis. 

TRV baldų studija (UAB „Tervita“) – tai šeimos 
verslas, jungiantis dvi kartas ir veikiantis 
Lietuvoje jau daugiau nei 25 metus. 

Su kruopščiai atrinktais gamintojais 
bendradarbiaujame daug metų, todėl 
tvirtai žinome, ką siūlome klientams 
– patogius, kokybiškus ir estetiškus 
gaminius už prieinamą kainą. 

Atsižvelgdami į naujausias stilistines ir 
technologines tendencijas, pirmenybę 
teikiame natūralioms, kokybiškoms, 
funkcionalioms, paprastai prižiūrimoms 
medžiagoms ir gaminiams.

Užsukite į mūsų salonus Vilniuje:

TRV baldų studija – ROM, 

„DOMUS GALERIJA“ PC

Lukšio g. 32, Vilnius

+ 370 655 00 613

www.trvbaldustudija.lt

„DUBINGIAI“ baldų ir interjero centras

Naugarduko g. 57, Vilnius

+ 370 699 61 612



WWW. ALUCOBOND.COM  I   WWW. ALUCOBOND.LT

ATSTOVAS BALTIJOS ŠALIMS 
 

LVOVO G. 25, VILNIUS VERSLO CENTRAS „3 BURĖS“ 
Info@alucobond.lt I +370 655 34110

IE Š K A N T IE M S  M OD E R N AU S  G A R D E ROB O
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ĮSPŪDINGIAUSI 3D SPAUSDINTŲ 
TILTŲ PROJEKTAI

3D spausdinimo technologijos tobulėja žaibo greičiu. O naujausi 3D spausdinimo būdu sukurti tiltai yra dar vienas šios 
inovacijos svarumą statybos ir inžinerijos pramonės pokyčiams įrodantis stebuklas. Pastaraisiais metais ypač padaugėjo 
3D spausdintuvu pagamintų tiltų projektų. Nors pirmieji tokie projektai sukurti dar 2016 metais, dabar daugelyje šalių 
šioms jungiamosioms konstrukcijoms statyti naudojama adityvioji gamyba. 

Autorius: Vaiva Didžiulytė
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PĖSČIŲJŲ TAKAS, PAGAMINTAS 
NAUDOJANT 60 PROC. 

MAŽIAU MEDŽIAGŲ
Nors atrodo sunku patikėti, šis projektas yra 
realybė. Tiksliau sakant, būtent Gento universi-
tetas įgyvendino iniciatyvą adityviosios gamy-
bos būdu sukurti pėsčiųjų taką, kuriam reikėtų 
mažiau medžiagų ir kuris darytų mažesnį poveikį 
aplinkai. Vykdydamas projektą Gento univer-
sitetas bendradarbiavo su Vertico ir Technion 
– Izraelio technologijų institutu, kad sukurtų 
pėsčiųjų tiltą, kuris nėra labai įspūdingas savo 
dydžiu, tačiau įspūdingas estetiniu požiūriu, o 
ypač stulbinantis tuo, kad pasižymi optimizuota 
topologija. Tam jie naudojo savo betoninį 3D 
spausdintuvą, kuriuo galima spausdinti 4,5 x 2 x 
2,5 m dydžio apimtimis, ir specialiai šiam tikslui 
sukurtą medžiagą. Taip bendrovė siekia suma-
žinti išmetamo CO2 kiekį ir padidinti produktyvu-
mą statybų sektoriuje.

3D SPAUSDINTUVU SPAUSDINAMŲ 
TILTŲ KŪRIMO PALENGVINIMAS

Ciuricho ETH architektams kartu su „Zaha Ha-
did Architects“ pavyko sukurti pėsčiųjų tiltą 
„Striatus“, kuris, bendradarbiaujant su „Incre-
mental3D“, buvo pagamintas naudojant unikalų 
3D spausdinimo procesą. „Striatus“ – tai 12 x 
16 metrų ilgio nesutvirtintas tiltas, kuris buvo 
įrengtas Venecijos parke. Jis yra tarptautinės 
architektūros parodos dalis ir susideda iš kelių 
atskirų dalių, kurios leidžia lanksčiai ir lengviau 
jį surinkti bei išardyti. Naudojant technologiją, 
betonas klojamas ne sluoksnis po sluoksnio 
horizontaliai, kaip įprasta, o tam tikrais kam-
pais, todėl tiltui nereikia jokio papildomo su-
tvirtinimo. 

Nuotr. NAARO
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KOKYBIŠKAI RENOVUOTAS 
PASTATAS = SANDARUS PASTATAS

UAB „Soudal“ gaminiai renovuojant, 
remontuojant, statant pastatą:

Montavimo putos •
Hermetikai •

Mastikos •
Juostos •

Klijai •

www.soudal.lt

Nuotr. NAARO
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KOKYBIŠKAI RENOVUOTAS 
PASTATAS = SANDARUS PASTATAS

UAB „Soudal“ gaminiai renovuojant, 
remontuojant, statant pastatą:

Montavimo putos •
Hermetikai •

Mastikos •
Juostos •

Klijai •

www.soudal.lt

VARTAI Į 2024 METŲ 
OLIMPINES ŽAIDYNES

Kaip žinote, Paryžiaus mieste 2024 metais vyks 
kitos olimpinės žaidynės. Prancūzijos sostinė 
jau ruošiasi priimti sportininkus ir atletus, taip 
pat rūpinasi organizavimu, kad visi renginiai 
vyktų geriausiomis sąlygomis. Tačiau kalba-
ma ne tik apie renginius – būtina sutvarkyti 
ir erdves, kad jose tilptų visi lankytojai, kurie 
atvyks palaikyti savo mėgstamos komandos. 
Būtent šiomis aplinkybėmis didelė įmonių gru-
pė („Freyssinet“, „Lavigne & Cheron Architects“, 
„Quadric“, „XtreeE“, „LafargeHolcim“) sukurs 
40 metrų ilgio pėsčiųjų taką, kurio visa danga 
bus atspausdinta 3D spausdintuvu. Jis turi būti 
įrengtas Pleyel rajone, kuris buvo pasirinktas 
olimpiniam ir parolimpiniam kaimeliui įkurdinti. 

PIRMASIS PASAULYJE 3D 
SPAUSDINTAS PLIENINIS TILTAS

Amsterdame, Nyderlanduose, liepos viduryje 
atidarytas pirmasis pasaulyje trimate (3D) 
spausdinimo technologija pagamintas plieninis 
tiltas. Nors tokia tilto statyba pati savaime yra 
fantastiškas konstrukcinis laimėjimas, jis veiks 
kaip gyva laboratorija, leisianti mokslininkams 
tirti, kaip ateityje įgyvendinti dar sudėtinges-
nius architektūros objektus. 12 metrų ilgio 
tilto konstrukciją iš 4,9 t nerūdijančiojo plieno 
sluoksnis po sluoksnio atspaudė pramoniniai 
robotai, spausdinimas truko 6 mėnesius. O 
svarbiausia – tai pirmas pasaulyje išspaus-
dintas tiltas, kuriam buvo sunaudota apie 1,3 

tūkst. km vielos. Tačiau tai niekis, palyginti su 
ketveriais metais, kurių mokslininkams prireikė 
ištirti ir patvirtinti tokio objekto galimybes. Tilto 
dizainą sukūrė „Joris Laarman Lab“. Nyder-
landų kompanijos MX3D valdomas tiltas buvo 
spausdinamas Londono karališkajame koledže. 
Anot Olandijos 3D spausdinimo technologijų 
kompanijos MX3D dizainerio Joriso Laarmano, 
šis nerūdijančiojo plieno tilto projektas įrodys, 
kad 3D spausdinimas įžengia į didelių ir ilgalaikių 
objektų pasaulį, išlaikydamas neribotų formų 
galimybes, kuriant iš plastiko, metalo, betono ir 
kitų medžiagų.

Tiltas spausdintas pasitelkus šešių ašių robo-
tinę ranką. Dauguma 3D spausdintuvų, įskaitant 
ir tuos, kurie spausdina metalą, dažniausiai gali 
dirbti tik ribotoje erdvėje, bet MX3D robotas 
nėra ribojamas spausdinti tik už save mažes-
nius objektus. MX3D atliko daugybę bandymų 
vidaus ir lauko sąlygomis. Užtikrintas tilto sau-
gumas ir kokybė, tačiau dar planuojama atlikti 
daugiau bandymų.
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SUSTABDYTI 
VANDENĮ: MODERNIOS 
HIDROIZOLIACIJOS GALIMYBĖS 
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Baseinai yra malonumo, atsipalaidavimo ir linksmų pramogų 
sinonimas. Jie statomi įvairių tipų, dizaino, dydžio ir formų – 
įkasti į žemę, pastatyti virš žemės, teliūskuojantys ant stogų ir 
balkonų tipo konsolėse. Architektai pastatus su baseinais kuria 

kaip išskirtinius estetikos projektus – jų dizainas pabrėžia architekto 
kūrybiškumą, puošia pastatus ir traukia akį. Įgyvendintos netikėtos 
formos kartu demonstruoja ir neribotas modernias technines 
galimybes. Inovatyvios statybos technologijos leidžia patikimai 
įgyvendinti sudėtingiausias idėjas, kad įspūdingo baseino priežiūra 
nekeltų rūpesčių. 

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Norint ilgai be rūpesčių eksploatuoti baseiną, 
vienas esminių uždavinių – jau statybos metu 
užtikrinti, kad jo konstrukcija būtų atspari van-
deniui ir apsaugota nuo agresyvių jo veiksnių, 
galinčių pakenkti baseino patvarumui. Vanduo 
gali laisvai lietis per baseino sienas ir piltis 
kaskadomis, bet jis neturi sunktis į konstruk-
ciją ar skverbtis iš jos per nesandarias vietas. 
Moderni hidroizoliacija veikia kaip vandens 
barjeras, inovatyvios technologijos užtikrina 
efektyvią apsaugą. 

BEKRAŠTIS KAIP DANGUS
Bekraščiai baseinai per pastaruosius metus 
išpopuliarėjo dėl savo įspūdingos ir aptakios 
estetikos. Ypač ryškus ir išsiskiriantis baseinas, 
kuris įrengiamas pastate ant kalnagūbrio arba 
ant dangoraižio stogo, kai baseino kraštas tarsi 
išnyksta horizonte, susilieja su jūra ir dangumi, 
sukeldamas plaukikams iliuziją, kad jie plūdu-
riuoja virš žemės.
Toks baseinas sklandžiai įsilieja į šiuolaikinės 
architektūros pastatą ir papildo natūralią 
aplinką. Visiškai „pakibęs“ bekraštis baseinas 
gali būti įrengiamas nuo žemės pakeltoje tarsi 
kabančioje balkono konsolėje, dešimtis metrų 
nutolstančioje nuo pastato. Tokio baseino 
statyba reikalauja ypač inovatyvių konstruk-
cinių, inžinerijos, hidroizoliacijos ir apdailos 
sprendimų. 

Nors riba tarp bekraščio baseino ir aplinkinio 
kraštovaizdžio gali atrodyti neryški, tai tik gerai 
suprojektuotas triukas akims. Norint sukurti 
šį į krioklį panašų efektą, bekraščiai baseinai 
statomi pašalinus viršutinę sienos dalį. Tad 
vanduo iš baseino liejasi per jo šoną į surinki-
mo baseiną. Naudojant siurblius ir hidrauliką, 
vanduo siurbiamas į vadinamąjį balansavimo 
rezervuarą ir išfiltruotas nuolat pumpuojamas ir 
grąžinamas atgal į baseiną per išleidimo angas 
(dažniausiai sienose ir apačioje). Priklausomai 
nuo dizaino, mechanizmas, tiekiantis vandenį 
atgal į baseiną, gali būti arba nematomas, arba 
akį traukiantis objektas, pavyzdžiui, akmeninis 
krioklys. Ciklas nesustodamas tęsiasi – vanduo 
gali nuolat lietis per sieną, bet baseinas visada 
pilnas, o jo konstrukcijos patikimai hidroizoliuo-
tos ir apsaugotos.
Kadangi bekraščiai baseinai yra sudėtingesnio 
dizaino ir juos sudaro daugiau komponentų 
nei tradicinius baseinus, jie reikalauja papildo-
mos projektavimo ir statybos patirties. Tokie 
baseinai gali turėti vieną arba kelias „bekraš-
tes“ sienas, per kurias išsilieja vanduo. Svarbi 
„nuokalnės“ estetika, tinkamiausias vandens 
tiekimo atgal į baseiną mechanizmas, reljefas, 
kuriame bus pastatytas baseinas, – visa tai 
nulemia bekraščio baseino kūrimo strategiją ir 
įrengimo technologiją, kurios užtikrina patikimą 
ir ilgaamžį baseino eksploatavimą. 
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NEĮVEIKIAMAS BARJERAS
Niekam nereikalingas kiauras, vandenį pra-
leidžiantis baseinas nei kieme už namo, nei 
ant dangoraižio stogo. Norint sukurti sandarų 
baseiną, reikia patikimų medžiagų ir metodų. 
Specialistai pabrėžia, kad sprendimą galima 
rasti bet kokiai situacijai, su kuria gali susidurti 
įmantriausio baseino statytojas. 
Baseino korpuso izoliavimu būtina pasirūpinti 
statybos metu, nes padarytos klaidos gali 
reikšti, kad nedidelis vandens pratekėjimas 
ateityje taps didele bėda. Be to, bėgant laikui 
bet kuri baseinų medžiaga sensta ir tampa 
poringesnė, todėl vanduo sparčiau patenka į 
vandens indo pagrindą ir jį lėtai ardo. 

Nepriklausomai nuo to, kuris hidroizoliacijos 
tipas pasirinktas, jis turi sudaryti nuolatinį vien-
tisą vandeniui atsparų efektą be pertrūkių, kad 
būtų užtikrinta visiška hidroizoliacija. Nedidelių 
baseinų korpusai paprastai yra išliejami vienti-
si, o itin dideli baseinai dažnai nėra pastatomi 
nepertraukiamu liejimu, pavyzdžiui, pirmiausia 
išliejamos baseino grindys, o vėliau – jo sienos. 
Nors šie baseinai gali būti tokie pat atsparūs 
vandeniui, sujungimo siūles tenka apdoroti ir 
izoliuoti itin kruopščiai. 
Nors pats baseino korpuso vidinis paviršius yra 
atsparus vandeniui, visa konstrukcija – ne. Ne tik 
betono, bet ir vinilo pamušalo ar stiklo pluošto 
baseinų vandens indai nebus visiškai atsparūs 
be tinkamos hidroizoliacijos, nes juos įdėjus į 

baseiną atsiranda daugybė galimų nutekėjimo 
vietų aplink tarpiklius, vamzdžių, filtrų ir kanali-
zavimo sistemų vietas ir kt. Įvairūs vamzdžiai ir 
baseinų įranga montuojama per angas korpuso 
sienelėse ir dugne, todėl šios vietos tampa itin 
pavojingos dėl vandens pratekėjimo ir tinkamas 
jų sandarinimas bei izoliavimas yra svarbus sie-
kiant išlaikyti hidroizoliacijos vientisumą. 
Nuo vandens prasiskverbimo apsaugo tik 
hidroizoliacinės medžiagos. Net naudojant 
aukštos apdailos plyteles baseino vidui iškloti 
negalima pasitikėti sandarumu – vanduo bė-
gant laikui gali išplauti skiedinio siūles. 
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PLATUS PASIRINKIMAS IR 
MOKSLO NAUJOVĖS

Moderniems įspūdingo dizaino baseinams ant 
dangoraižių arba pakibusių ore terasų būtina 
užtikrinti saugumą ir patikimą eksploatavimą, 
nes jo konstrukcija yra veikiama nuolatinio 
didžiulio vandens slėgio. Hidroizoliacinės me-
džiagos turi būti parinktos tinkamos ir patiki-
mos. Platus jų pasirinkimas ir mokslo naujovės 
siūlo daug galimybių.
Svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti hi-
droizoliuojant baseinus, yra tas, kad jo paviršiai 
paprastai liečiasi su dviejų tipų vandeniu: grun-
tiniu vandeniu ir vandeniu pačiame baseine. 
Dėl agresyvaus požeminio vandens pobūdžio 
būtina atidžiai įvertinti jo lygį. Vandens baseino 
vidaus sudėtyje yra chloro ir kitų medžiagų, ga-
linčių pakenkti konstrukcijos stabilumui. 
Hidroizoliacinis sluoksnis turi užtikrinti efekty-
vią vandens izoliaciją, būtinas jo pakankamas 
elastingumas, ypač baseino dugne, kuris yra 

daugiausia veikiamas plėtimosi ir susitraukimo 
įtempių. Taip pat svarbu stiprus hidroizoliacinio 
sluoksnio sukibimas su pagrindu bei atsparu-
mas galimam neigiamam slėgiui, pavyzdžiui, 
kai baseinas ištuštinamas. Svarbu ir ilgaamžis 
hidroizoliacijos patvarumas, jos atsparumas 
cheminėms medžiagoms, kuriomis apdoroja-
mas baseino vanduo, taip pat oro sąlygoms, 
pavyzdžiui, saulės spinduliuotei ir šalčiui. 
Moderniausios, mokslu paremtos inovacijos 
siūlo neribotas sprendimų galimybes. 
Nanotechnologijomis grįsta hidroizoliacija – na-
nodanga yra hidrofobinis (vandenį atstumian-
tis) paviršiaus sluoksnis. Ja dengiami paviršiai 
tampa atsparūs vandeniui ilgą laiką. Produktas 
yra atsparus korozijai arba oksidacijai, apsau-
go nuo apledėjimo, atsparus UV spinduliams, 
aukštai temperatūrai, taip pat cheminiams jun-
giniams. Jis turi savaiminio išsivalymo gebėjimų.
Kristalinė hidroizoliacija naudojama betono 
konstrukcijoms apsaugoti. Betonas yra porėtas 

ir dėl akytumo pralaidus vandeniui. Kristalinės 
hidroizoliacinės cheminės medžiagos, įmai-
šytos į betono mišinį arba užteptos ant pavir-
šiaus, chemiškai reaguoja su vandeniu ir nehi-
dratuotomis cemento dalelėmis, sudarydama 
netirpius adatos formos kristalus, kurie pripildo 
kapiliarines poras ir mikroįtrūkimus betone bei 
užkerta kelią vandeniui, sukurdami hidroizoliaci-
nį barjerą. Bet kokia drėgmė, patekusi į betoną, 
sukelia kristalizaciją, užtikrindama nuolatinę 
hidroizoliacinę apsaugą.
Mokslininkų kuriama inovatyvi savaime išsilygi-
nanti, vandenį atstumianti, purškiama hidroizo-
liacinė danga, kuri bus šimtus kartų patvaresnė 
už analogiškas dangas. Nors šiuo metu yra 
vandens nepraleidžiančių dangų, jos paprastai 
nėra gana tvirtos. Naująją dangą galima purkšti 
ant beveik bet kokio paviršiaus, jos tekstūra 
šiek tiek primena guminę, todėl ji yra atspares-
nė, o pažeista tokia danga gali atsikurti.
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Parengta pagal poolpromag.com 

Baseinų specialistai sako, kad dauguma šian-
dien prieinamų baseinų yra kokybiški produktai, 
jeigu jie tinkamai sumontuojami ir hidroizo-
liuojami naudojant modernius produktus. Bet 
statybininkai turėtų nustoti pasikliauti senais 
tradiciniais metodais, kuriuos naudojo daug 
metų, ir skirti laiko sužinoti, kokios yra moder-
nios hidroizoliacijos galimybės.



INOVATYVI 
HIDROIZOLIACIJOS 
EVOLIUCIJA
Naujiena – CORE CURING technologija hidroizoliacijoje PLASTIVO 180

CORE CURING – inovatyvus ir unikalus hidroizoliacinių medžiagų kietėjimo procesas – naujausia įmonės VOLTECO 
S.p.A. technologija, sukurta 2015 metais. Šio proceso rezultatas – ypač geros produktų hidroizoliacinės, 
tiksotropinės ir elastingumo savybės, pasiekiamos per žymiai trumpesnį džiūvimo laiką, palyginti su 
įprastinėmis hidroizoliacinėmis medžiagomis. Tai ypač aktualu, esant žemai aplinkos temperatūrai ir aukštam 

hidroizoliuojamo paviršiaus drėgmės lygiui. 

Vienas inovatyviausių šios įmonės produktų 
PLASTIVO 180, sukurtas pagal CORE CURING 
technologiją, ypač gerai toleruoja specifines 
sąlygas, kai įrengiama hidroizoliacija iš neigia-
mos vandens spaudimo pusės: drėgni pavir-
šiai, prasta oro cirkuliacija, aukšta santykinė 
drėgmė ore. Tad šis sprendimas tobulai tinka 
hidroizoliuoti rūsius ar baseinus iš vidaus. 
Neigiamo vandens prasiskverbimo sąlygos – ti-
pinė situacija, kur naudojamas PLASTIVO 180 dėl 
jo ypač stipraus sukibimo su esamais paviršiais 
(betonu, mūru, skiediniais). Kitas šios hidroizo-
liacijos privalumas – ypač geras trūkių sanda-
rinimas, tad puikiai tinka ten, kur skeldėjimas 
tikėtinas jau po hidroizoliacijos įrengimo (dušai, 
baseinai, rezervuarai, balkonai, terasos ir pan.). 
Kadangi ši hidroizoliacija veikia kaip barjeras, 
užtikrinantis efektyvią apsaugą nuo karboni-

zacijos, ją rekomenduojama naudoti eksplo-
atuojamiems stogams ir terasoms, įvairioms 
požeminėms konstrukcijoms, baseinams, 
rezervuarams ir kanalams, pamatams ir kitoms 
konstrukcijoms, nuolat kontaktuojančioms su 
vandeniu, bei virtuvėms, vonioms, dušams ir 
sausoms grindims hidroizoliuoti. PLASTIVO 180 
patvirtintas naudoti kontaktuojant su geriamu 
vandeniu, bet taip pat puikiai tinka įvairioms 
vandens talpykloms (plaukimo baseinams, re-
zervuarams, fontanams) hidroizoliuoti. 
Dėl inovatyvios CORE CURING technologijos an-
trąjį PLASTIVO 180 sluoksnį galima dengti jau po 2 
valandų ir visą hidroizoliavimo procesą užbaigti 
per 24 valandas. Taip šis produktas tampa ne-
pakeičiamas dėl ypač greitai atliekamų darbų 
bei aukščiausius standartus atitinkančių hi-
droizoliacinių savybių. 

Be to, PLASTIVO 180 yra draugiškas aplinkai ir 
prisideda prie ekologijos ir LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design – labiausiai 
paplitusi žaliųjų pastatų vertinimo sistema pa-
saulyje) taškų rinkimo, nes naudoja žaliavas, pa-
gamintas su žema CO2 emisija, turinčias žemą 
lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentraciją ir 
komponentų, gautų perdirbimo procesuose. 
 
PLASTIVO 180 sėkmingai išlaikė griežtus ban-
dymus tiriant atsparumą neigiamam vandens 
slėgiui ir yra sertifikuotas pagal UNI EN 14891 
„Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, 
naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių kloji-
mui“ ir UNI EN 1504-2 „Betoninių konstrukcijų ap-
sauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos“.

UAB „ALTIS LTD“ 
Mob.: + 370 605 72 855, + 370 607 66 651
El. paštas prekyba@altis.lt
www.altis.lt
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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.

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė

Kaip suplanuoti, pasistatyti ir įsirengti modernų 
kokybišką namą? Nuo ko reikia pradėti? Ką būtina 
išmanyti? Kokių sprendimų svarbu nepamiršti: kas 
reikalinga, kas būtina ir kas tiesiog privalo būti šiuo-
laikiniuose kokybiškuose namuose, o ko vengti? Ar 
įmanoma turėti aukščiausios kokybės namą, ne-
viršijant protingų finansinių galimybių, metų metus 
nevargstant dėl statybų broko ar planavimo spragų 
ir nebijant namo išlaikymo išlaidų? 

Naujasis STRUCTUM projektas – „Modernaus namo 
kokybės DNR“ – tai kokybiškos statybos ląstelės 
branduolyje užkoduota genetinė informacija, kuri 
turi būti specialistų „atkoduota“ ir perduodama 
kitoms „ląstelėms“ – naujų namų statytojams. Šio 
projekto straipsnių ciklas ves ilgu keliu nuo pir-
mosios minties apie nuosavą namą, nuo jo vizijos 
nugludinimo, tik jam tinkamos ir nulemtos vietos 
pasirinkimo, per klaidžius projektavimo ir statybos 
takus iki plačių vidaus įrengimo galimybių ir interjero 
dizaino kūrimo. 

Šios „ląstelės branduolio“ misijos STRUCTUM pro-
jekte sutiko imtis architektas Tomas Lapė, kuris, 
dalyvaudamas straipsnių cikle, dalinasi žiniomis, 
paaiškindamas svarbiausius veiksmus bei sprendi-
mus, panorus pasistatyti modernų kokybišką namą. 
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Į vertinus konkretaus sklypo privalumus, pagal statytojo užduotį prade-
dama kurti būsimo namo struktūra, atsiranda jo vizija. Kaip ji gimsta ir 
kas yra lemtinga šiame kūrimo procese? Kokybiškas šiuolaikinis namas 
neatsiranda nubraižius dailų vizualą. Lyginant panašaus    dydžio namus, 

daugelis jų yra labai panašūs patalpų skaičiumi, bendru plotu, tūriu, o skai-
tant patalpų eksplikacijas, nė nerastume skirtumų. Bet vertindami konkre-
taus namo patalpų ir erdvių išdėstymą, jų tarpusavio ryšį, orientaciją sklypo 
ir pasaulio šalių atžvilgiu, jų ergonomiką ir individualaus gyvenimo būdo 
atspindį, namus drąsiai galime skirstyti į „tiesiog namą“ ir „namus gyventi, 
augti“. Architektas Tomas Lapė pataria, nuo ko pradėti, ką akcentuoti ir ko 
nepamiršti kuriant namus.

ŠIUOLAIKINIAI NAMAI YRA TAI, 
KĄ JUOSE VEIKIAME 

Architektas Tomas Lapė

Nuotr.: Norbert Tukaj



STATYBA 71

TAI, KAS SVARBIAUSIA 
Kiekvienas sklypas, kuriame bus statomas 
namas, neišvengiamai turi savo privalumų ir 
minusų. Kaip teigia T. Lapė, statytojo apsis-
prendimas įsigyti tą ar kitą sklypą beveik visada 
yra ilgų paieškų rezultatas, rečiau paremtas 
emocijomis nei racionaliais argumentais. Bet jo 
privalumus kiekvienas žmogus vertina pagal in-
dividualią vertybių sistemą ir renkasi tai, kas jam 
svarbiausia. Vienam tai – gražūs vaizdai, įdomus 
reljefas, vandens telkinio ar miško kaimynystė, 
kitam – puikiai išvystyta infrastruktūra ir kai-
mynai. Daug sklypų neturi gražių vaizdų ar kitų 
išskirtinių savybių, bet savininkams yra tinkami 
dėl kitų argumentų. 

Architekto uždavinys – prisitaikyti ir suprasti, 
kas konkrečiam namo statytojui svarbu, o ne 
ginčyti tai savo išankstine nuomone. Sklypo pri-
valumus ir minusus reikia vertinti kontekste su 
statytoju, įsiklausant į jo lūkesčius. Namo orien-
tacija sklype pagal saulę yra objektyviai svar-
bus dalykas, bet nebūtinai svarbiausias. Pasak 
architekto, jeigu statančiam namą žmogui 
svarbiausia vaizdas, jo namas negali nusisukti 
nuo to vaizdo vien dėl to, kad atsisuktų į saulę. 

Komponuojant namo erdves ir patalpas, le-
miantis elementas yra statytojo prioritetai – 
namo erdvės atgręžiamos į tai, kas jam svarbu. 
Taip ryškėja namo orientacija ir formuojama 
jo konfigūracija. Objektyvūs poreikiai – dienos 
šviesa, privažiavimas ir kiti – išsprendžiami 
įvairiomis papildomomis architektūrinėmis 
priemonėmis, pavyzdžiui, stoglangiai įleidžia į 
patalpas dienos šviesą.

Dėliojant pagal statytojo lūkesčių hierarchiją, 
komponuojamos namo erdvės. Architektas T. 
Lapė įsitikinęs, kuo atviresni namo statytojo 
santykiai su architektu, jų bendradarbiavimas, 
tuo geresnis bus rezultatas. 

ERDVĖS PERSIPYNUSIOMS FUNKCIJOMS
 Šiuolaikinės architektūros namas yra ne tai, 
kaip jis atrodo, o, pasak architekto, tai, kas ką 
jame veikia ir kiek jo išvaizda apie tai „kalba“. Gali 
būti netikėta, bet namą architektas pradeda 
kurti nuo jo interjero, planuodamas būsimas 
erdves. Žmogaus gyvenimo būdas, tai, ką jis 
veikia namuose, nulemia, koks bus jo namas. Si-
muliuojami tam tikri veiksmai: kur žmogus norės 
sėdėti, ar jis žiūrės pro langą, ar į televizorių, kur 
praleis daugiau laiko – svetainėje ar virtuvėje. 
Pagal interesus išryškėja namo erdvės: atsiran-
da skirtingos patalpos, tam tikra jų seka, ryšiai 
tarp patalpų ir tarpusavio sąsajos pavirsta 
namo forma – projektavimo proceso rezulta-
tu. Būtina pasiekti, kad gyvendamas taip, kaip 
mėgsta, žmogus galėtų aplinkui save matyti ir 
turėti tai, kas jam svarbu.

Nuotr.: Tomas Lapė

„Jeigu architektas 
neklausia, ką mėgstate 

veikti, kuo domitės, 
tikriausiai jums reikėtų 
ieškoti kito architekto. 

Diskusija turi prasidėti ne 
nuo to, kaip namas atrodys 
ar iš ko jis bus pastatytas, 
o nuo kalbos apie būsimo 

namo šeimininko gyvenimo 
būdą, jo poreikius ir 

pomėgius“, – sako T. Lapė.

Pasak architekto, nepavyks pirma sugalvoti gra-
žią namo formą, o tada bandyti „sukišti“ funkci-
jas. Būtina pradėti nuo funkcijų, nuo scenari-
jaus, kaip ir kas vyks namuose, kokie reikalingi 
patalpų ryšiai – kurios patalpos arba zonos bus 
arti viena kitos, kurios – toli, nes mažai siejasi. 
Kadangi viskas orientuota į pasirinktą prioritetą 
– arba į saulėtą pusę, arba į vaizdus už lango, ar 
pan. – visa tai kartu nulemia namo formą.

Klasikinė architektūra, pasak T. Lapės, yra sta-
tiška, kai išorė bei vidus yra atskirai, ir ji labiau 
apibūdinama kaip daiktas – daiktavardžiais ir 
būdvardžiais. Klasikinio namo forma yra padali-
jama į erdves: miegojimo, valgymo, svečių priė-
mimo. Virtuvė skirta gaminti maistą, priestatas 
– žiemos sodui ir pan. Visos funkcijos turi savo 
erdves. 

Tuo matu šiuolaikinė architektūra, kaip sako T. 
Lapė, apibūdinama veiksmažodžiais, nes at-
spindi šiuolaikinį gyvenimo būdą, kur viskas yra 
labai integruota, organiškai susiję, susilieję. Dėl 
greito gyvenimo tempo viskas persipynė – poil-
sis, miegas, darbas, edukacija, bendravimas su 
svečiais. Daug funkcijų šiuolaikinė visuomenė 
daro vienu metu – ir ilsimės, ir bendraujame, ir 
valgome, ir koncerto klausomės tuo pat metu. 
Nebėra aiškios takoskyros, kad aname galo 
name – virtuvė, o šitame – svečių priėmimo 
kambariai. Dabar gamindami maistą kartu ben-
draujame su svečiais. Tad erdvėje, kurioje gy-
vename, turi tilpti visos funkcijos arba funkcijų 
erdvės turi persipinti.
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TVARUS PASIRINKIMAS – BE 
PERTEKLINIO VARTOJIMO

Pradiniame projektavimo etape svarbu, kad visi 
namo statytojo lūkesčiai būtų žinomi ir sudėlio-
ta jų hierarchija. Tarp prioritetų – ir šiuolaikinės 
inžinerinės technologijos bei buities inova-
cijos, kurios turi būti patogiai suplanuotos ir 
suderintos. Inžineriniai tinklai sklype įrengiami 
pirmiausia, tad projektuojant namą dėl inžine-
rinių sistemų pasirinkimo turi būti apsispręsta 
proceso pradžioje.

Inžinerinės sistemos atlieka aptarnaujančias 
funkcijas, o gerai parinktos ir integruotos 
susilieja su namu ir jo funkcijomis. Moderni 
visuomenė nori naudotis patogumais, kuriuos 
anksčiau teikdavo namų darbininkai ar tarnai. 
Vietinių vandens ir geoterminių gręžinių, šildy-
mo sistemos, kanalizavimo ir vandens valymo, 
elektros energijos generavimo ir kitų inžinerinių 
įrenginių bei tinklų tinkamas pasirinkimas lemia 
gyvenimo kokybę ir patogų namo eksploatavimą 
daug metų. Šiuolaikinių technologijų galimybės 
atitinka pačių išrankiausių vartotojų poreikius, 
jos skirtos žmonių patogumui, o sumaniai ir lai-
ku integruotos jos gali tapti ir stilingu interjero 
dizaino elementu.

Tačiau svarbu žinoti, ką pasirinkti, kam teikti 
prioritetą ir kuo apsiriboti. Kai kurie gręžiniai, 
šuliniai ir įvadai gali būti įrengti po namo pa-
matais, o stogas turi būti iš anksto pritaikytas 
norint įrengti saulės jėgainę. Kuriant komforto 
sąlygas, pavyzdžiui, neišvengiamai labai svar-
bios yra ventiliacijos sistemos, nes virtuvė yra 
gyvenamojoje, o ne atskiroje erdvėje. Taip pat 
sandariam, energiškai aktyviam namui reikalin-
gos pažangios šildymo, oro tiekimo, vėsinimo 
sistemos – dėl to yra galimybė skirtingų funkcijų 
erdves sulieti, neprarandant komforto. Valymo 
įrenginių, geoterminių gręžinių ar kt. pasirinki-
mas svarbus jau pirminiame architektūriniame 
projekte, kuriant namo struktūrą, pasirenkant 
jo orientaciją ir padėtį sklype. 

„Šiuolaikinė architektūra 
– tai turinys, kuris 

susiranda savo formą, o 
ne atvirkščiai – ne forma 

kuria turinį. Galvojant 
apie turinį, neišvengiamai 
lipdoma forma. Šiuolaikinė 
architektūra yra paremta 

ne tiek matematiniais 
skaičiavimais, kiek 

veiksmažodžiais – ji pati 
yra veiksmažodis. Įsižiūrėję 

į įspūdingus šiuolaikinius 
pastatus, galite pamatyti, 
ką tas pastatas, jo erdvė 

„pasakoja“, kas jame 
vyksta, ką jame galima 
veikti“, – sako T. Lapė.
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„Šiuolaikinės inžinerinės 
technologijos yra tokios 
tobulos, kad nors ir turi 

įtakos architektūriniams 
sprendimams, ji nėra 

lemiama: investavus į gerą 
inžineriją, bet kokį blogai 
suplanuotą namą galima 
paversti kokybišku. Bet, 
sprendžiant racionaliai, 

norėdami mažinti vartojimą 
ir mažiau teršti aplinką, 

turime rinktis tvarius 
sprendimus ir apsispręsti, 
ko mums tikrai reikia. Juk 

žmonės švaisto išteklius dėl 
užsispyrimo, neišmanymo 

ar dėl blogų patarimų, 
įsigydami tai, ko jiems 

nereikia, o paskui nenaudoja 
to arba keičia. Daugybė 
neracionalių sprendimų, 
kurie jums nereikalingi, 

yra nepateisinamas 
vartojimas ir išteklių 

švaistymas“, – sako T. Lapė.

Nuotr.: Tomas Lapė
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SVETIMA PATIRTIS
Kiekvienu individualiu atveju visi statytojo lū-
kesčiai sudėliojami pagal prioritetus, kad jie 
būtų įtraukti į namo projektą. Bet neišvengia-
mai ateina laikas jį optimizuoti ir tada prasideda 
diskusijos – kas tikrai yra svarbu, o ko atsisakyti. 
Jeigu yra sudarytas ir išdiskutuotas lūkesčių 
sąrašas, belieka braukti nuo apačios, prade-
dant nuo mažiausiai svarbių lūkesčių. 

Kiekvienas statytojas ir architektas turi savo 
įsitikinimų ir patirčių bagažą. Pasak T. Lapės, 
patirtys būna asmeninės, bet būna ir svetimos, 
nusižiūrėtos, pasiskolintos – jos dažnai tampa 
kūrybinės diskusijos lauku. Pavyzdžiui, žmogus 
kažką nusižiūrėjo nuo kaimyno ar draugo namų, 
bet jam pačiam niekada to nereikėjo. Draugų, 
giminių patirtys, kurios kitiems žmonėms yra 
svarbios, dažnai nėra objektyvios ir gal iki šiol 
nebuvo svarbios konkrečiam namo statytojui. 
Bet dabar jis nori turėti „taip, kaip kiti“. 

Kitas statytojas prisimena, kaip keliavo, kažką 
pamatė ir svetimo gyvenimo patirtį nori perkelti 
į savo namus. Pavyzdžiui, buvo kilusi mada, kai 
paatostogavę Provanse Lietuvos namų statyto-
jai šį stilių norėjo perkelti prie lietuviško ežero. 
Bet saulėtų atostogų patirtis nedera prie mūsų 
klimato, saulės ir gamtos – tai svetima, skolinta 
emocinė patirtis, kurios kaip formos neįmano-
ma nukopijuoti ir panaudoti. Architektas pataria 
su savo poreikiais nepainioti svetimų prioritetų 
ir jų atsisakyti. Juk namai yra individualūs: ko 
juose nori vienas žmogus, kitam tai netinka ir 
to nereikia. 

„Nukopijavę tą pačią formą, 
negausime tų pačių tikslų 

ir tokio pat rezultato. Viską 
reikia vertinti per turinį 
ir svetimų, pasiskolintų 

lūkesčių geriau atsisakyti. 
Visada verta grįžti prie to, 

kas pačiam svarbu tavo 
namuose, ką juose veiksi, 
kad tai būtų tavo namai, o 
ne svetimų namų kopija. 

Juk niekas nekainuoja 
brangiau, nei pasistatyti 

ir turėti tai, ko tau 
nereikia, – tai nuostolis 

100 procentų“, – perspėja 
architektas T. Lapė.

Nuotr.: Norbert Tukaj



WALIS SERTIFIKUOTI BUITINIŲ 
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI – 
EKOLOGIŠKAS BŪDAS TVARKYTI 
NUOTEKAS!

Šiuolaikiniai namai neatsiejami nuo išmanių sprendimų, inovatyvių technologijų diegimo. Pastaruoju metu 
statant namus, sparčiai kuriantis naujoms gyvenvietėms užmiesčiuose, siekiant pabėgti nuo miesto šurmulio, 
aktualia problema tampa buitinių nuotekų tvarkymo klausimas. Teritorijose, kuriose nėra techninių galimybių 
prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, gyventojai renkasi individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius.

WALIS sertifikuoti biologiniai nuotekų valymo 
įrenginiai skirti buitinių ir joms pagal cheminę 
sudėtį artimų nuotekų valymui, t.y. valyti buiti-
nes nuotekas, susidarančias virtuvės, vonios, 
WC ir kitose panašios paskirties patalpose. 
Nuotekų valymo įrenginyje vyksta biologinis 
nuotekų valymo procesas, artimas gamtoje 
vykstančiam natūraliam irimo procesui. Biolo-
giniam nuotekų valymui pasitelkiami aerobiniai 
mikroorganizmai, besivystantys deguonimi pri-
sotintoje aplinkoje. 

• TVIRTAS IR PATIKIMAS 
ĮRENGINIO KORPUSAS
WALIS nuotekų valymo įrenginiai 
pagaminti iš stikloplasčio. Visi 
pagrindiniai tiek išoriniai, tiek 
vidiniai konstrukciniai  elementai  
yra patvarūs ir atsparūs korozijai. 
Įrenginio talpos išbandytos hi-
drauliniais testais bei atlikus me-
chaninio atsparumo bandymus.

• KOMPLEKSIŠKAS 
PASLAUGŲ PAKETAS
Įsigyjant nuotekų valymo įrenginį, 
taip pat galima įsigyti ir jo projek-
tavimo, montavimo bei techninio 
aptarnavimo paslaugas.

• TINKAMAS MONTUOTI 
DRĖGNUOSE GRUNTUOSE
WALIS nuotekų valymo įrenginiai 
yra išbadyti hidrauliniais testais 
bei atlikus mechaninio atsparu-
mo bandymus ir yra tinkami mon-
tuoti vietovėse, kuriose kaupiasi 
aukšti gruntiniai vandenys

UAB „AFS Baltic“ – oficialus WALIS biologinių buitinių nuotekų 
valymo įrenginių gamintojo atstovas Lietuvoje. Sukaupta 
daugiau nei 10-ties metų patirtis nuotekų valymo įrenginių 
projektavimo,  montavimo, techninio aptarnavimo srityje.

• PAPRASTA 
EKSPLOATACIJA
Nuotekų valymo įrenginio veiki-
mas yra visiškai automatizuotas. 
Įrenginio darbą reguliuoja išma-
nus GSM valdiklis, skirtas valdyti 
įrenginyje vykstančius aeracijos 
ir cirkuliacijos procesus. Valdiklis 
fiksuoja momentinius sistemos 
veikimo duomenis ir galimus nuo-
krypius bei, esant sutrikimams, 
apie juos informuoja gamintoją 
arba oficialius gamintojo atsto-
vus, teikiančius nuotekų valymo 
įrenginių techninio aptarnavimo 
paslaugas.

• IŠVALO AZOTĄ 
IR FOSFORĄ
Įrenginiai atitinka visus Nuotekų 
tvarkymo reglamento normaty-
vus azoto bei fosforo šalinimui 
iš buitinių nuotekų. Šių medžiagų 
šalinimui biologiniu būdu pasitel-
kiama AAO technologija, naudo-
jama didesnio našumo nuotekų 
valyklose, kas leidžia užtikrinti 
aukštesnį nuotekų išvalymo lygį 
nei įprastai reglamentuojama iki 
5 m3/d našumo valykloms. Re-
miantis šia technologija, azotas 
šalinamas nitrifikacijos-deni-
trifikacijos procesų pagalba, o 
fosforas kaupiamas veikliajame 
dumble ir yra pašalinamas kartu 
su jo pertekliumi.

WALIS – PATIKIMAS, 
INOVATYVUS PASIRINKIMAS! 
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KOMPOZITINĖ ARMATŪRA – 
LENGVUMAS, ILGAAMŽIŠKUMAS, 
STIPRUMAS

SUTAUPOTE NET 50 % IŠLAIDŲ

Kompozitinė armatūra (arba stiklo pluoštu armuotų polimerų armatūra) – puikus pasirinkimas betoniniams 
elementams armuoti, tinkamas naudoti ir drėgnoje, ir agresyvioje aplinkoje.

Kompozitinė armatūra savo savybėmis lenkia daugelį plieninės 
armatūros savybių ir yra pigesnė nei plieninė.

Kompozitinės, arba stiklo pluošto, armatūros pranašumai: 

+ 370 611 88 118  |  www.baltijosavangardas.eu

Kompozitinė armatūra ypač tinka armuoti ele-
mentus, kurie bus veikiami agresyvių terpių: 
rezervuarai, kanalai, fermų grindys ir latakai, 
automobilių keliai ir aikštelės, trąšų sandėliai 
ir pan. Tokiuose elementuose didžiausias kom-
pozitinės armatūros pranašumas prieš plieną 
– atsparumas korozijai.
Ši armatūra sėkmingai naudojama ir pastatuo-
se, kuriems taikomi apsaugos nuo magnetinių 
bangų trukdžių reikalavimai: magnetinio rezo-
nanso tomografijos prietaisų patalpose, moks-
linių tyrimų erdvėse, elektros tinklų skirstyklose 
ir pan. 
Taip pat kompozitinė armatūra tinkama armuoti 
elementus, kurie bus eksploatuojami drėgnoje 
aplinkoje, – tai pamatai, poliai, stulpai, grindys, 
atraminės sienelės, cokolinės plokštės, balko-
nų jungtys, sijų ir karkasiniai mazgai bei suren-
kamieji laiptai, liftų šachtos, garažai, rūsio sienų 
plokštės ir kt. 
Kompozitinė armatūra naudojama įvairiuose 
gelžbetoninių plokščių elementuose (šulinių 
dangčiai, gelžbetoninės dangos, geležinkelio 
pervažos, plonos fasado plokštės, akustiniai 
ekranai ir kiti plokštieji elementai).
Kelių, tiltų, tunelių, geležinkelio ir oro uosto 
konstrukcijų, akustinių ekranų ir kituose kelių 
projektuose bei specializuotos civilinės inžine-
rijos, hidrotechnikos, nuotekų valymo įrenginių, 
chemijos pramonės objektuose dėl atsparumo 
korozijai ir kitų savybių kompozitinė armatūra 
užtikrina ilgaamžiškumą.

visiškas atsparumas korozijai: išvengiama renovacijos.
Mažesnė pirkimo kaina: kompozitinės armatūros yra pigesnės nei plieninės.
Mažesnės logistikos išlaidos: jos svoris 9 kartus mažesnis nei plieno.
Minimalus terminis laidumas: nesukuria šilumos tiltelių.
Tempimo stiprumas: 2,5 karto stipresnis nei plieniniai strypai.
Ilgas tarnavimo laikas: objekto eksploatavimas 2–3 kartus ilgesnis už konstrukcijas, armuotas plienu.
Mažesnės techninės įrangos sąnaudos: mažiau remonto darbų ir naujų gręžimo įrankių įsigijimo poreikis, plieno bei betono pjovimas.
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KOMFORTO ZONA: ŠILUMOS 
SIURBLIAI, VĖDINIMO IR 
KONDICIONAVIMO ĮRENGINIAI

DIRBAME JŪSŲ KOMFORTUI

 UAB „Baltijos Avangardas“ – nuo 2016 metų visoje Lietuvoje dirbanti įmonė, kurios specializacija – kurti tobulą 
mikroklimatą, kad būtų gera gyventi ir patogu dirbti. Ilgametė patirtis, inovatyvumas, lankstumas ir noras 
maksimaliai atitikti klientų lūkesčius – pagrindiniai profesionaliai dirbančios įmonės veiklos principai.

+ 370 611 88 118  |  www.baltijosavangardas.eu

„Baltijos Avangardas“ atstovauja prekės žen-
klams „Noxa“, „SPRSUN“, „Sevra“ ir siūlo patikimų 
gamintojų energiškai efektyvią šildymo, vėdini-
mo, oro kondicionavimo įrangą tiek pramonės, 
tiek ir privatiems objektams.
Siūlomi produktai – šilumos siurbliai, oro užuo-
laidos, vėdinimo, kondicionavimo, rekuperavi-
mo įranga. Prietaisai, skirti gyvenamosios pa-

Šilumos siurbliai 
„Noxa Tropico“ 

Gamintojo „Midea“ naujojo 
prekės ženklo „Noxa“ šilumos 
siurbliuose integruota 
„oras–vanduo“ sistema, kuri 
yra visapusiškas sprendimas 
patalpoms šildyti ir vėsinti, 
karštam vandeniui ruošti. 
Šilumos siurblys – energiją 
taupanti sistema, kuri 
sugeria šilumą iš lauko 
oro centriniam šildymui ir 
karštam vandeniui ruošti.
„Noxa Tropico“ šilumos 
siurbliai taip pat leidžia 
vėsinti patalpas ir pašalinti 
šilumą iš patalpos oro.

Kondicionieriai „Noxa“

Atšilus orams, daugiau 
komforto namuose padės 
sukurti „Noxa“ kondicionieriai. 
Šie prietaisai aprūpinti 
moduliu „WiFi“, tai leidžia 
nuotoliniu būdu valdyti oro 
kondicionierių iš bet kurios 
pasaulio vietos, naudojant 
nemokamą programėlę 
„Android“ ir „iOS“ įrenginiuose. 
Dėl ECO funkcijos įrenginys 
reguliuoja ventiliatoriaus greitį 
ir kompresoriaus veikimą. 
Srovė ribojama net iki 60 
proc. ir užtikrina taupymą. 
Oro kondicionierius taip pat 
gali veikti šildymo režimu. 
Vidinis blokas gali būti 
naudojamas kaip Split 
arba Multisplit sistema.

Boileris-šilumos 
siurblys „Noxa“

Aukštos kokybės vandens 
šildytuvai (boileriai) „Noxa“ 
su šilumos siurbliu „oras–
oras“ – puikus pasirinkimas 
vandens šildymui: prietaisas 
naudoja patalpos oro šilumą 
arba lauko orą. Tai leidžia 
gerokai pigiau šildyti vandenį 
nei naudojant elektrinius 
kaitinimo elementus. 
Šildytuvas turi elektrinį 
kaitinimo elementą, kuris 
prireikus padeda greičiau 
sušildyti vandenį. Taip pat yra 
modelis su viduje esančiu 
šilumokaičiu (gyvatuku), prie 
kurio galima jungti saulės 
kolektorių arba centrinio 
šildymo katilą. Prietaisas 
veikia esant -20 °C šalčiui.
Suvartojus 1 kW elektros 
energijos, išgaunama net 
3,86 kW šilumos energijos.

Rekuperatoriai „Noxa“ WRV ir ERV
 
Rekuperacinė sistema išsprendžia 
pelėsio, drėgmės ir kitas vėdinimo 
problemas. Naujos kartos šilumos 
atgavimo įrenginiuose „Noxa ERV“ 
yra filtravimo sistema, pagrįsta G3 
pirminių filtrų rinkiniu, sumontuotu 
ant oro įleidimo ir išleidimo angos. 
Pasirinkus filtravimo klasę, šilumos 
rekuperatoriaus funkcionalumą galima 
pritaikyti pagal individualius poreikius.
„Noxa“ šilumos atgavimo įrenginiuose 
sumontuotas didelio našumo 
šilumokaitis, kuris užtikrina didesnes 
temperatūros atgavimo procentines 
vertes tiek vasarą, tiek ir žiemą. 
Kryžminio srauto šilumokaitis taip pat 
atkuria drėgmę tarp tiekiamo į patalpą 
ir išmetamo oro ir taip dar labiau 
padidina komfortą. Kiekvienas „Noxa“ 
WRV ir ERV įrenginys turi naujausius 
bešepetėlius 10 greičių variklius 
BLDC, kurie tiksliai tiekia reikiamą 
oro kiekį bet kokiomis sąlygomis.

skirties patalpoms, sujungia gražų dizainą, ypač 
tylų veikimą ir itin mažas energijos sąnaudas. 
Pramoninės paskirties objektams projektuo-
jamos, tiekiamos ir montuojamos patikimos, 
aukšto energinio efektyvumo ir tvarumo reika-
lavimus atitinkančios vandeninės ir freoninės 
sistemos.

Viskas – vienoje vietoje: įrangos projektavimas, 
komplektavimas, montavimas ir priežiūra bei 
konsultavimas.





POILSIUI KURORTE – 
RAMYBE DVELKIANTIS 
ATNAUJINTAS „SPA VILNIUS 
DRUSKININKAI“



STATYBA82

SPA viešbučių tinklą Lietuvoje valdanti lietuviško 
kapitalo UAB „SPA Vilnius“ atnaujino ir išplėtė 
klientų poilsiui skirtas erdves viešbutyje „SPA 
VILNIUS Druskininkai“. Svečiams duris atvėrė 

30 naujo dizaino kambarių, atnaujinta SPA, pirčių ir 
baseino zona bei restoranas. Atsinaujinimui išnaudotas 
apgyvendinimo paslaugų verslui mažiau palankus 
pandemijos ir karantino laikotarpis. 

OBJEKTAS: „SPA VILNIUS Druskininkai“

PASKIRTIS: 4+ žvaigždučių viešbutis ir sveikatinimo centras 

ADRESAS: K. Dineikos g. 1, Druskininkai

UŽSAKOVAS: UAB „Raminora“, UAB „SPA Vilnius“

ARCHITEKTAI: „YES.design.architecture“ 

VALDYTOJAS: UAB „Eika”

KAMBARIŲ SKAIČIUS: 30 (iš viso – 190) 

ĮGYVENDINTA: 2021 m. 
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„Atsinaujinti paskatino mūsų siekis klientams 
teikti aukščiausios kokybės paslaugas ir tikslas 
ne tik patenkinti, bet ir viršyti klientų lūkes-
čius. Viešbučių versle, o ypač SPA viešbučių, 
kur žmonės atvyksta ilsėtis ir patirti teigiamų 
emocijų, ypač svarbu sukurti jaukią aplinką, 
orientuotą į kliento poilsį ir gerą savijautą. 
Svečiams svarbi ne tik bendra jauki atmosfera, 
bet ir smulkiausios džiuginančios detalės, nes 
šiose erdvėse jie praleidžia daug laiko. Dėl to į 
atsinaujinimą investuojame nuolat“, – sakė „SPA 
Vilnius“ rinkodaros vadovas Džiugas Šaulys.

 

UAB „SPA Vilnius“ valdomas SPA viešbučių tinklas 
– tai modernaus ir kokybiško sveikatinimo bei 
kurortinio gydymo paslaugų centras Lietuvoje, 
skatinantis puoselėti sveiką gyvenseną. Tinklą 
sudaro trys viešbučiai ir SPA centrai Druskinin-
kuose, Anykščiuose ir Vilniuje,  unikaliai panau-
dojantys vertingus gamtos resursus, Lietuvos 
kurorto tradicijas derinantys su šiuolaikiniais 
technologiniais ir vadybos sprendimais.

 

Gydomasis ir poilsio centras „SPA VILNIUS Drus-
kininkai“ yra įsikūręs seniausio ir didžiausio 
Lietuvos kurorto, esančio ant Nemuno kranto, 
centre. Po vienu stogu veikia 4+ žvaigždučių 
viešbutis, SPA centras, siūlantis įvairias pro-
cedūras su mineraliniu vandeniu ir gydomuoju 
purvu, taip pat teikiantis poilsio, sveikatinimo, 

MEDIENA, SMĖLIS, AKMUO IR 
ŽALIUOJANTYS MEDŽIAI

Aštuonių aukštų viešbutyje „SPA VILNIUS Druski-
ninkai“ iš viso yra 190 svečių kambarių: vienvie-
čiai, dviviečiai, mini liuksai, studijos, kambariai 
neįgaliesiems, liuksai, šeimos apartamentai ir 
apartamentai. Interjeras santūriai elegantiškas 
ir funkcionalus, jame daug natūralių medžiagų, 
vyrauja pastelinės spalvos, o išsklaidytas ap-
švietimas kuria ramią atpalaiduojančią atmos-
ferą.

30 naujo dizaino dviviečių kambarių, studijų, 
liuksų ir šeimos apartamentų įrengta pastato 
pirmajame aukšte, iš kurio patogu patekti į 
atnaujintą restoraną ar SPA centrą. Dauguma 
naujų kambarių turi terasas, išeinančias į ramią 
K. Dineikos pėsčiųjų alėją. 

Dizaino studijos „YES.design“ komanda pasa-
kojo, kad naujų kambarių interjerui pasirinkti 
ramūs, natūralūs žemiški atspalviai, papildyti 

profilaktinio gydymo ir diagnostikos paslaugas. 
Svarbiausias turtas – šalia esantis mineralinio 
vandens šaltinis, iš kurio tiesiai į sveikatinimo 
centrą tiekiamas aukštos mineralizacijos van-
duo, naudojamas daugelyje svečių sveikatinimo 
ir gydymo procedūrų. SPA centre veikia baseino 
ir pirčių kompleksas, restoranai, SPA baras ir 
konferencijų centras bei laisvalaikio centras su 
boulingu.

sodriais atspalviais. „Svarbiausias tikslas buvo 
sukurti viešbučio svečiams jaukių namų atmos-
ferą bei išlaikyti interjero harmoniją su gamta, 
nes SPA centras įsikūręs nuostabaus pušyno 
apsuptyje. Spalvomis, medžiagomis ir švelnio-
mis lenktomis formomis – visomis priemonėmis 
kūrėme ramybę“, – teigė projekto vadovė archi-
tektė Greta Valikonė.

Siekiant sukurti modernų ir jaukų interjerą, kuris 
labiausiai atitiktų šių dienų poreikius ir esteti-
ką, pasirinktos natūralios medžiagos – medis, 
aukštos kokybės audiniai ir natūralus akmuo. 
Taip pat naudotos smėlio spalvos, sendinto žal-
vario detalės – tai šilto kolorito medžiagos, ku-
rios padeda erdvei suteikti dar daugiau šilumos 
ir atpalaiduojančios nuotaikos. Pagrindiniais 
akcentais tapo neutralaus medžio detalės, 
pasikartojančios tiek balduose, tiek ir apdailos 
detalėse, kurios susišaukia su Druskininkų gam-
ta. Interjeras papildo objekto specifinę lokaciją 
ir kuria vietos ir erdvės vientisumą bei darną.

Kaip sakė G. Valikonė, ryškesnė spalva pasirink-
ta tik svečių kambariuose – melsva vandens, 
kuri irgi įsilieja į žemės spalvų gamą. Svečių 
kambarius ir viešbučio bendrąsias erdves 
puošia specialiai šiam projektui tapyti ir anglimi 
piešti Aimos Sodonienės paveikslai. 
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Recepcija ir pagrindinio vestibiulio apdaila 
atnaujinta naudojant pagrindinę smėlio spal-
vų paletę. Šios zonos centre žaliuoja gyvas 
lietuviškas klevas. Aplink šį pagrindinį akcentą 
suformuota visa priimamojo erdvė. Lenktos 
formos recepcijos baras pagamintas iš natū-
ralaus šviesaus akmens – išskirtinė šios erdvės 
interjero detalė. 

Atnaujintose SPA baseino erdvėje prislopinta 
išsklaidyta šviesa ir juodas skalūnas, panaudo-
tas sienų dekorui, vertikaliomis sienų kompozi-
cijomis dar labiau pabrėžia aukštą baseino er-
dvę. Taip pat įrengtas naujas baseinas vaikams, 
atnaujintos drabužinės. Nauji akcentai sukurti 
atnaujintose pirtyse. Įspūdžiai svečius džiugins 
ir maitinimo paslaugų erdvėse: atnaujintas 
viešbučio restorano interjeras, o įrengtas SPA 
baras. 

„YES.design“ komandą įkvėpė biuvetės erdvė 
antrajame aukšte. Dizaineriai pažvelgė į šią ge-
riamo vandens zoną kaip į vandens šventyklą. 
Sukurta šviečiančio natūralaus onikso siena 
suformuoja apskritą portalą, per jį takas tarp 

Rekonstrukcija „SPA VILNIUS Druskininkai“ centre 
atlikta per 3,5 mėnesio, kai 2020 m. dėl karanti-
no viešbučiai negalėjo funkcionuoti visu pajė-
gumu. Kaip sakė statybų valdytojos bendrovės 
EIKA projekto vadovas Valdas Simonavičius, 
didžiausias iššūkis šiame projekte buvo trumpi 
darbų terminai. Per itin trumpą laiką buvo atlik-
ta viešbučio kambarių, SPA ir baseino zonos, 
registratūros, restorano ir baro erdvių rekons-
trukcija. Teko ne tik suvaldyti statybos darbus, 
bet ir parengti rekonstrukcijos projektus, taip 
pat organizuoti pasiruošimą statybos darbams 
ir itin gretai rasti rangovus. Dar vienas iššūkis 
buvo tai, kad statybos darbai vyko iš dalies 
veikiančiame viešbutyje. „Dalį patalpų įrengė-
me viešbučiui veikiant, todėl viena iš užduočių 
buvo atlikti darbus tik tam tikromis nustatyto-
mis valandomis ir dirbti netrikdant svečių poil-
sio“, –  sakė V. Simonavičius.

STATYBOS IR APDAILOS DARBAI 
ATLIKTI GREITAI BEI PROFESIONALIAI

„SPA VILNIUS Druskininkai“ rekonstrukcijos pro-
jekte didžiausi rangos darbai buvo patikėti pro-
fesionaliai ir patikimai dirbančiai UAB „FiniPro“, 
kurios specializacija – statybos paslaugos ir 
vidaus apdailos darbai. Ši įmonė objekte atliko 
pagrindinius statybos darbus iki galutinės ap-
dailos. 

Kaip pasakojo įmonės vadovas Mindaugas 
Lidžius, 2021 metų pradžioje pradėjus rekons-
truoti patalpas pirmajame viešbučio aukšte, 
buvo nugriautos buvusios pertvaros ir su-
formuotos naujos 30 svečių kambarių ir kitų 
patalpų erdvės, sumontavus naujas pertvaras. 
Atlikta naujų svečių kambarių, vonios kambarių 
ir bendrųjų erdvių apdaila: glaistytos ir dažytos 
sienos, įrengtos lubos, suklijuotos plytelės. 

Sveikatingumo centro savininkams nutarus 
plėsti remonto darbus ir pradėjus remontuoti 
recepciją su bendrosiomis erdvėmis bei SPA 
zoną su baseinu, darbų apimtis labai padidėjo 
ir reikėjo smarkiai didinti darbo tempą. Re-
cepcijos zonoje atnaujinta patalpų apdaila. 
SPA zonoje baseinų erdvėse pakeista grindų 
plytelių danga, atnaujinta sienų ir lubų apdaila, 
suremontuotos dušų patalpos ir pirtys.

Kvalifikuotai „FiniPro“ komandai viską pavyko 
atlikti laiku, kaip planuota, kad sveikatingumo 
centras galėtų būti atidarytas numatytu laiku. 
Įmonės vadovas teigė, kad laikytis įtemptų 
terminų ir kokybiškai atlikti darbus padėjo sta-
tybos valdytojos „Eika“ komandos operatyviai ir 
tinkamai planuotas darbų eiliškumas, geras jų 
organizavimas ir sklandus medžiagų tiekimas.

M. Lidžius sakė, kad per darbų piką vienu metu 
objekte dirbo „FiniPro“ įmonės 20 žmonių ko-
manda. Kadangi 2021-ųjų žiemą dėl karantino 
keliai tarp Lietuvos regionų buvo uždaryti, 
įmonei kilo iššūkių dėl darbuotojų kelionių iš 
Vilniaus į Druskininkus, todėl teko ne tik nuolat 
rašyti žmonėms važiavimo leidimus, bet ir nuo-
moti namus Druskininkuose ir ten apgyvendinti 
įmonės darbuotojus su šeimomis. 

Profesionaliai įgyvendinusi dizainerių ir užsa-
kovo sprendimus įmonės „FiniPro“ komanda 
džiaugiasi sėkmingai prisidėjusi prie projekto 
įgyvendinimo.

žaliuojančių berželių veda į tamsią zoną po 
dirbtiniu žvaigždėtu dangumi. Tai suteikia mine-
ralinio vandens zonai mistikos ir magijos.
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AUKŠČIAUSIUS REIKALAVIMUS 
ATITINKANTI VĖSINIMO IR 

ŠILDYMO ĮRANGA 
„SPA VILNIUS Druskininkai“ centre kondicionavi-
mo bei šildymo sprendimai buvo ypač svarbūs, 
nes pastatas turėjo pasiekti A+ energinę klasę. 
Kad tai būtų įgyvendinta, pasiūlyti optimaliausią 
ir inovatyviausią įrangą pakviesta kompanija „GL 
CO“, Baltijos šalyse atstovaujanti „LG Electroni-
cs“ oro kondicionavimo sistemoms.

Pasak „GL CO“ direktoriaus Dariaus Lastausko, 
užsakovas pageidavo turėti energiškai efekty-
vias kondicionavimo ir šildymo sistemas, kurios 
atitiktų Europos Sąjungos keliamus „žalios 
energijos“ reikalavimus: būtų tylios, efektyvios, 
patogios eksploatuoti ir valdyti.

„Šiam objektui tiekėme pačią efektyviausią 
rinkoje esančią įrangą – šilumos siurblius 
„oras–oras“ – dvivamzdes sistemas. Aukštas 
įrangos efektyvumas tiesiogiai lemia itin mažas 
energines sąnaudas“, – pasakoja D. Lastauskas. 

„SPA VILNIUS Druskininkai“ atnaujinimo projekte 
integruotos „Schneider Electric“ elektros pa-
skirstymo ir pastatų automatikos sistemos. Pa-
naudodamas šią įrangą viešbutis gali analizuoti 
savo energetinių resursų suvartojimą, o pagal 
gautą informaciją, priimti efektyvius energijos 
naudojimo sprendimus.

– Buvo instaliuota „LG Electronics“ ~120 kW ben-
dros vėsinimo galios įranga su šilumos siurblio 
funkcijomis.“

Kaip teigė pašnekovas, vidiniai sistemos blokai 
yra sujungti su šildymo sistemos radiatoriais 
specialiu valdikliu. Tai leidžia kontroliuoti siste-
mos persijungimą iš „orinio“ šildymo į „radiato-
rinį“ pagal užsakovo poreikį arba automatiškai 
pagal išankstinius nustatymus. Šie valdikliai 
leidžia pasirinkti efektyviausią patalpų šildymo 
būdą su mažiausiomis energijos sąnaudomis. 
Taip pat yra apribojama energijos švaistymo 
galimybė – kondicionierius vėsinti ir radiatorius 
šildyti, vienoje patalpoje tuo pačiu metu veikti 
negali.

Šie įrenginiai atitinka aukštą A+ energinę klasę 
ir palaiko vienus aukščiausių energinio efek-
tyvumo koeficientų (EER ir COP) visoje šilumos 
siurblių rinkoje.
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Poilsiui Druskininkuose įrengti modernūs, jau-
kūs ir komfortiški naujo dizaino viešbučio sve-
čių kambariai.

ČIUŽINIAI IŠSKIRTINIAM IR 
KOMFORTIŠKAM MIEGUI

Naujuosiuose „SPA VILNIUS Druskininkai“ svečių 
kambariuose sukurta ne tik jauki, įkvepianti, 
bet ir kokybiškam poilsiui pritaikyta atmosfera. 
Juos įrengiant, tarp pagrindinių užsakovo reika-
lavimų neabejotinai buvo kokybė ir komfortas, o 
į svarbiausių baldų sąrašą pateko čiužiniai.

Ypatingos konstrukcijos čiužiniai buvo gamina-
mi pagal specialų „Miego Centras“ užsakymą, o 
itin kokybiški antčiužiniai – didžiausio Europoje 
lovų gamintojo „Hilding Anders“ Švedijos kon-
cerno gamykloje.

„Pagrindinis reikalavimas buvo išsiskiriantys 
komfortu čiužiniai. Šiam projektui buvo specia-
liai sukurtas čiužinio modelis, kurio storis – net 
30 cm su juo lydinčiu aukšto elastingumo latek-
siniu antčiužiniu. Būtent tokį sprendimą renkasi 
labiausiai vertinami viešbučiai ir SPA centrai 
Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse. Tokia lova 
bus patogi įvairaus svorio ir skirtingų miegojimo 
įpročių žmonėms, – sako „Miego centro“ par-

davimo vadovas Arūnas Pakamanis. – Kadangi 
čiužinio su antčiužiniu storis – net 36 cm, pa-
grindinis iššūkis buvo suderinti lovos aukštį ir 
dizainą, kad viskas atrodytų gražiai ir kad būtų 
ergonomiškas bendras lovos aukštis.“

Šiam projektui pagaminti čiužiniai yra ilgaam-
žiai. Sudėtyje naudojamos aukštos kokybės 
medžiagos, papildomi sluoksniai ir papildomi 
elementai, turintys įtakos čiužinio stabilumui ir 
ilgaamžiškumui. Specialus kraštų sutvirtinimas 
visu perimetru leidžia ilgiau išlaikyti čiužinio pir-
minę formą, net ir sėdint ilgesnį laiką.

„Dalyvaudami viešo interjero projektuose, 
patariame klientams rinktis komfortiškiausius 
produktus, nes lovos viešbučiuose turi būti 
ilgalaikės, patogios, jaukios, malonios liesti ir 
atsiremti. Viešbučiuose ir SPA centruose sve-
čiai visų pirma tikisi patogios lovos poilsiui“, – 
pabrėžia A. Pakamanis.
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SOLIDŽIOS FORMOS IR 
OPTIMALIOS FUNKCIJOS

Daug patirties ir solidžią reputaciją savo versle 
sukaupę užsakovai „SPA VILNIUS Druskininkai“ 
viešbučio vonios kambariuose pasirinko ko-
kybišką, patvarią ir ilgaamžę vonios įrangą iš 
tvarių medžiagų, užtikrinančią aukštą komforto 
lygį, bei solidų, neutralų sveikatinimo įstaigos 
lygį atitinkantį dizainą. Užsakovai nebe pirmą 
kartą savo projektuose pasirinko LAUFEN (Švei-
carija) ir ROCA (Ispanija) įrangą, demonstruoda-
mi pasitikėjimą šiuos prekių ženklus valdančiai 
ROCA grupei. 

Naujose „SPA VILNIUS Druskininkai“ viešbučio 
svečių kambarių voniose sumontuoti pagal už-
sakovo užsakymą iš kompozicinės medžiagos 
lieti praustuvų stalviršiai. Praustuvų dubenys 
pagaminti iš keramikos, kuri yra gerokai higie-
niškesnė, atsparesnė įvairių cheminių, dažan-
čių medžiagų poveikiui ir subraižymams. 

Pasirinktas LAUFEN kolekcijos „Living City“ iš 
apačios į stalviršį įmontuojamas praustuvas. 
Labai svarbus faktorius – ir vonios įrangos kom-
paktiškumas. Stačiakampio praustuvo vidiniai 
dubens matmenys yra 49 x 31 cm, o tai leido 
sutaupyti erdvės. Be to, šio praustuvo viršutinė 

briauna yra specialiai nušlifuojama, kad praus-
tuvas idealiai priglustų prie stalviršio.

Kai kuriuose vonios kambariuose optimaliau 
išnaudoti erdvę padėjo pakabinamo unitazo ir 
potinkinės montavimo sistemos. Vietoj įprasto 
potinkinio rėmo, kurio minimalus įrengimo gylis 
yra apie 14–15 cm, pasirinktas kompaktiškas jo 
variantas, kuriam užtenka vos 8–9 cm sienoje. 
Standartinis unitazo be vandens paskirstymo 
apvado „Laufen pro Rimless“ modelis yra nedi-
delių matmenų – jo projekcija nuo sienos yra 53 
cm, bet kai kuriems kambariams buvo panaudo-
ta kompaktiška jo versija – 49 cm.

Siekiant patogesnio valymo, puikios higienos 
ir „švaresnio“ dizaino, praustuvų ir dušų maišy-
tuvai pasirinkti potinkiniai, su minimalia įranga 
išorėje. Dar vienas svarbus kriterijus – vandens 
tausojimas. Praustuvams parinkti elegantiški 
minimalistiniai dviejų dalių maišytuvai iš „Kartell 
LAUFEN“ kolekcijos, kurių maksimalus vandens 
srautas, esant 3 bar slėgiui, yra 5,7 l/min., tačiau 
jį galima dar labiau sumažinti, keičiant maišytu-
vo aeratorių.

Dušuose įrengti potinkiniai termostatiniai ROCA 
maišytuvai iš serijos „T-1000“ su universaliu 
potinkiniu techniniu bloku „RocaBox“. Pagrin-

diniai pranašumai: greitas ir tikslus vandens 
sumaišymas, pageidaujamą temperatūrą 
pasiekiantis per mažiau nei 3 sekundes, bei 
maksimalų saugumą užtikrinantis nekaistantis 
korpusas. Vienas maišytuvo valdiklis leidžia 
reguliuoti vandens srautą ir jo temperatūrą, o 
kitas – perjungti vandens srautą tarp rankinio 
dušo „TwinStick“ (25 mm skersmens, 8,5 l/min.) 
ir itin plonos, 206 mm skersmens lietaus tipo 
dušo galvos (8,5 l/min.). Abi dušo galvutės – iš 
LAUFEN katalogo, jos pagamintos iš metalo, tad 
yra pritaikytos ilgai naudoti.

Užsakovui buvo svarbu, kad žmonėms su negalia 
pritaikytų kambarių dizainas ir estetika nenusi-
leistų standartiniams svečių kambariams, todėl 
neįgaliesiems skirtas unitazas parinktas iš tos 
pačios LAUFEN kolekcijos „Laufen pro Liberty“. 
Jis – be vandens paskirstymo apvado („rimless“ 
tipo), paaukštintas ir pailgintas, kad būtų pa-
togiau atsisėsti. Unitazo sėdynė turi tvirtesnių 
lankstų sistemą ir specialias atramas, kurios 
neleidžia sėdynei nuslysti nuo keramikos net 
veikiant stipresnei šoninei jėgai.
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„SPA VILNIUS Druskininkai“ – pirmasis Lietuvoje 
viešbutis, kuriame įdiegta išmani TV ir audio-
sistema, ne tik įprastai pasveikinanti atvykusį 
svečią, bet ir realiuoju laiku pateikianti visą in-
formaciją apie svečio užsakytas ir gautas pas-
laugas. Svečių kambariuose esantys naujausi 
išmanieji televizoriai skirti pramogoms.

Seniausio ir didžiausias Lietuvos kurortas Druski-
ninkai – ramybės oazė pušynų apsuptyje, ant Ne-
muno kranto. Klimatas čia visada švelnus ir šiltas, 
oras – grynas. Kurortas siūlo pabėgti nuo chaoso 
ir nuovargio bei pasinerti į ramybę ir skirti laiką vi-
sapusiškam poilsiui.

PROFESIONALŪS TELEVIZORIAI 
– TIKROVIŠKAS VAIZDAS IR 

ĮSPŪDINGAS GARSAS
Užsakovai pasirinko „Philips Professional“ kate-
gorijos televizorius, kurie suteikia naujausias 
funkcionalumo galimybes. Kaip teigė vaizdo 
techniką tiekusios įmonės UAB „TD Baltic“ vaiz-
do technikos produktų specialistas Gabrielius 
Bubnys, šis projektas tapo išskirtiniu , nes 
tiekimas rinkose buvo smarkiai sutrikdytas 
pandemijos. Tam, kad televizoriai laiku pasiek-
tų klientą, su gamintoju „Philips“ dėl užsakymo 
bei reikiamo kiekio TV prietaisų buvo sutarta iš 

anksto. Taip pavyko išvengti pandemijos sukel-
tų tiekimo grandinės komplikuotumo. 

Naujos kartos profesionalūs televizoriai „Philips“ 
pasirinkti dėl jų perteikiamo vaizdo tikrovišku-
mo: jų spalvų ryškumas negali palikti abejingų, o 
garsas įspūdingas kaip kine. „Philips“ televizorių 
raiška suteikia galimybę aiškiai matyti kiekvieną 
detalę ir atspalvį, o ryškesnis ir dinamiškesnis 
vaizdas sukuria stipresnius pojūčius. 

Sparčiai besivystančiam pasauliui sukurtas 
„MediaSuite“ pasižymi patobulintu ryšiu ir 
universaliais konfigūravimo parametrais. Dėl 
įmontuoto prietaiso „Chromecast™“ transliavi-
mas ir dalijimasis turiniu vyksta greitai ir lengvai. 
Su „Android“ veikiantys profesionalūs „Philips“ 
televizoriai yra greiti, universalūs ir lengvai nar-
šomi. Jie optimizuoti veikti su vietinėmis „An-
droid“ programomis. Galima įdiegti internetines 
programas ir tiesiogiai ekrane. „Android“ nauji-
niais užtikrinamas naujausias funkcionalumas 
ir paprastas prisijungimas prie įvairių interneto 
platformų. 

Bendrosioms SPA centro erdvėms pasirinkto TV 
modelio „Philips 50HFL6114U/12“ ekranas – „4K 
Ultra HD LED“, ekrano įstrižainė – 126 cm (coliais 
– 50 in), skiriamoji ekrano geba – 3 840 x 2 160 
p, ryškumas – 350 cd/m². Svečių kambariuo-
se sumontuoti pasirinkto TV modelio „Philips 
55HFL6114U/12“ ekranas – „4K Ultra HD LED“, ekra-
no įstrižainė – 139 cm (coliais – 55 in), skiriamoji 
ekrano geba – 3 840 x 2 160 p, ryškumas – 350 
cd/m².

Profesionali TV garso sistema suteikia įsimena-
mų įspūdžių. Pasirinktuose TV modeliuose gar-
so išvesties galia – 20 (2 x 10) W, garsiakalbiai – 
2.0, vonios garsiakalbio išvestis – 1.5 W, mono- 8 
omai. Garso funkcijos – DTS-HD, suderinama su 
„Dolby Atmos“, „Dolby MS12D“, AC-4, „DTS Studio 
Sound“.

Taip pat SPA centrui buvo užsakyti keli kitų mo-
delių „Philips“ televizoriai. Iš viso tiekta beveik 
40 įvairių modelių televizorių.





Paslėpta
lietaus vandens
nuvedimo sistema

Naujiena!

www.ruukki.lt/paslepta-lietaus-sistema

Žiūrėk video!

Vyraujančios šiuolaikinės architektūros tendencijos paskatino įmonę 
„Ruukki“ sukurti modernią ir išskirtinai efektyvią paslėptą lietaus 
vandens nuvedimo sistemą. Paslėpta lietaus vandens nuvedimo sistema 
– tai sprendimas, skirtas naudoti objektuose, kuriuose latakai yra 
integruoti į pastato konstrukciją, estetiškai sujungiant stogą be karnizo 
su pastato fasadu.

Modernus sprendimas stogams be karnizo
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„NAUJASIS SKANSENAS“ 
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„NAUJASIS SKANSENAS“ KURIA MODERNŲ ŠNIPIŠKIŲ 
CHARAKTERĮ

Nuotr.: Laimonas Ciūnys
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Sostinės Šnipiškių mikrorajone įgyvendinta dalis 
didelės apimties urbanistinio projekto „Naujasis 
Skansenas“: užbaigtas statyti pirmasis biurų 
pastatas. Darnios miestų plėtros bendrovė „YIT 

Lietuva“ sostinės Žalgirio ir Linkmenų gatvėse, 3,41 
ha teritorijoje, plėtoja daugiafunkcį kvartalą, kuriame 
iškils du verslo centrai su komercinėmis patalpomis 
ir gyvenamieji daugiabučiai namai. Visą projektą 
numatyta užbaigti iki 2025 metų pabaigos.

OBJEKTO PAVADINIMAS: verslo centras „Naujasis Skansenas Ž“

ADRESAS: Žalgirio g. 112, Vilnius

VYSTYTOJAS: UAB „YIT Lietuva“

SAVININKAS: UAB „ECRE IV (Lithuania)“

ARCHITEKTAI: UAB „Vilniaus architektūros studija“

NUOMOJAMAS PLOTAS: 7 550 m2 

AUKŠTŲ SKAIČIUS: 5 (+ 2 požeminiai)

ENERGINĖ KLASĖ: A+

STATYBOS PRADŽIA: 2020 m. 

STATYBOS PABAIGA: 2021 m.
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Buvęs vienas labiausiai neišnaudojamų sosti-
nėje Šnipiškių mikrorajonas keičiasi. „Linkmenų 
ir Žalgirio gatvės dėl strategiškai itin patogios 
vietos išgyvena tikrą atgimimą – jose ir aplink 
kuriasi verslo ir prekybos centrai, plečiasi 
paslaugų ir transporto infrastruktūra. Užsibrė-
žėme tikslą šioje miesto dalyje įgyvendinti di-
delės teritorijos konversiją ir sukurti modernų, 
šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį rajoną su 
verslo ir gyvenamosiomis patalpomis. Tai savo-
tiška miesto mieste vizija, kurios idėja – suteikti 
galimybę dirbti ir gyventi šalia miesto centro, 
išvengiant kasdienių automobilių spūsčių, kai 
viskas pasiekiama pėsčiomis“, – sako bendro-
vės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis 
Vanagas.

Užbaigtas statyti Žalgirio g. 112 modernus 5 
aukštų verslo centras „Naujasis Skansenas Ž“ 
vertinamas dėl aukštos kokybės, geros lokaci-
jos sostinės centre bei puikiai išplėtotos susi-
siekimo ir paslaugų infrastruktūros. Netoliese, 
Konstitucijos prospekte, įsikūręs Vilniaus finan-
sinis centras, čia pat kitapus Neries – sostinės 
Senamiestis. Žalgirio gatvėje biurų pastatas 
iškilo šalia didelio intensyvumo gatvių, todėl 

čia įsikursiančių įmonių prekių ženklai bus ge-
rai matomi, o jų darbuotojams pagrindinėmis 
miesto arterijomis biuras lengvai pasiekiamas 
tiek automobiliu, tiek viešuoju transportu.

Verslo centras statytas laikantis BREEAM tvarių 
pastatų sertifikato reikalavimų, užtikrinančių 
aplinkos ir energijos tausojimą bei aukštą 
komforto lygį pastate dirbantiems žmonėms. 
A+ energinės klasės pastate integruoti įvairūs 
aplinką tausojantys ir energiją taupantys inži-
neriniai sprendimai, patalpos atitinka aukštus 
akustinio komforto parametrus. Pastato teri-
torijoje ir po juo įrengta automobilių stovėjimo 
aikštelių, elektromobilių įkrovimo stotelių ir 
stovėjimo vietų dviračiams.
Biurų pastato „Naujasis Skansenas Ž“ nuomoja-
mų patalpų plotas siekia 7 550 kv. m. Pirmuoju 
ir didžiausiu jo nuomininku tapo JAV progra-
mavimo paslaugų įmonės „Devbridge“ Lietuvos 
padalinys (2022 m. pradžioje tapęs „Cognizant 
Softvision“ dalimi), kuris ieškojo erdvės plėtrai, 
tad išsinuomojo daugiau nei 5 000 kv. m ploto 
biurų patalpas. Komercinėse pastato patalpo-
se jau įsikūrė restoranų tinklas „iLunch“, gėlių 
salonas „Shishi“ ir kiti verslai. Visame verslo 
centre galėtų dirbti apie 750 darbuotojų.

2021 metų pabaigoje bendrovė „YIT Lietuva“ 
pardavė verslo centrą „Naujasis Skansenas Ž“ 
fondui „East Capital Real Estate IV“. Kaip skel-
bė fondą valdantis investicijų valdytojas „East 
Capital Real Estate AS“, šis verslo centras puikiai 
papildė sparčiai augantį „ECRE IV“ fondo turto 
portfelį. Ypač vertinama tai, kad pastatas atitin-
ka aukštus tvarumo standartus ir gali pasiūlyti 
konkurencingas nuomos sąlygas esamiems bei 
būsimiems nuomininkams.

„Pandemija nesumažino kokybiškų biuro patalpų 
patraukliose miesto vietose poreikio, o veikiau 
paskatino nuomininkus dar daugiau dėmesio 
skirti patalpų saugumui, patogumui ir pritaikymui 
skirtingiems darbo modeliams. Verslo centras 
Žalgirio gatvėje buvo vystomas atsižvelgiant 
į visus šiuos kriterijus, todėl netruko sulaukti 
nuomininkų, o kartu ir investuotojų susidomėji-
mo. Objektas nuo pat pradžių buvo plėtojamas 
su tikslu sukurti pridėtinę vertę pritraukiant 
nuomininkus ir jį parduoti, todėl esame paten-
kinti sklandžiu procesu ir rezultatu“, – sakė ben-
drovės „YIT Lietuva“ vadovas K. Vanagas.
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ĮSILIEJA Į VIETOS ARCHITEKTŪRINĮ 
KONTEKSTĄ

Kvartalo „Naujasis Skansenas“ biurų pastatus 
sostinės Žalgirio ir Linkmenų gatvėse supro-
jektavusios „Vilniaus architektūros studijos“ ar-
chitektai Algimantas Pliučas ir Karolis Radiūnas 
teigė, kad juos planuojant atsižvelgta į Šnipiškių 
mikrorajono poreikius, įsiliejant į susiformavusį 
Šnipiškių architektūrinį kontekstą ir atliepiant 
Žalgirio gatvės pastatų charakterį.

Architektai pasakoja, kad šioje Vilniaus dalyje 
pastatai statomi neaukšti, įvertinus tai, buvo 
pasiūlyta „gulsčio dangoraižio“ architektūrinė 
idėja, tarsi „Naujasis Skansenas Ž“ būtų sukur-
tas pagal netoliese besidriekiančio Konstituci-
jos prospekto dangoraižių pavyzdį, bet jo struk-
tūra suformuota ne vertikaliai, o horizontaliai.

Architektūrinės išraiškos priemonės skirtos 
pabrėžti 5 aukštų, didelio tūrio pastato su 
antstatu horizontalumą. Fasado langų forma 
vizualiai pažemina ir pailgina statinį. Viršuje 
esantys biurų aukštai horizontaliu padalijimu 
atskiriami nuo apačioje esančios komercinių 
patalpų zonos su didelėmis vitrinomis. Sudali-
jimą paryškina pasirinkta spalvinė gama – balta 
ir juoda spalvos.

Horizontalaus dangoraižio forma svarbi ir verslo 
centro funkcionalumui. Biurų pastatas išsiskiria 
dideliu, beveik 2 000 kv. m aukšto plotu. Vidaus 
erdvės sukurtos lengvai transformuojamos, 
galimas labai lankstus jų planavimas. Biurai 
lengvai pritaikomi tiek vienam dideliam, tiek 
keliems smulkiems nuomininkams. Nepriklau-
somai nuo jų struktūros, visose biuro erdvėse 
dirbti patogu ir šviesu.

Pastato trečiojo aukšto grindų lygyje sufor-
muoti du atviri nesusisiekiantys vidiniai kieme-
liai, kurių erdvė kyla po atviru dangumi per visą 
pastato aukštį – tris viršutinius pastato aukš-
tus. Į kiemelius žvelgia biurų langai. „Kiemeliai 
kaip šviesos šuliniai leidžia apšviesti biurus 
natūralia šviesa tiek pietinėje, tiek ir šiaurinėje 

KADASTRINIAI MATAVIMAI 
PATIKĖTI PROFESIONALAMS

Projekto „Naujasis Skansenas“ kadastrinius 
matavimus patikėta atlikti UAB „Inverstatus“, 
kurios specializacija – darbas su verslo klien-
tais, vykdant didelius projektus. Už kadastrinių 
matavimų tikslumą ir teisingumą  atsakinga 
įmonė pasirinkta neatsitiktinai – „Inverstatus“ 
specialistai naudoja naujausius kadastriniams 
matavimams atlikti reikalingus prietaisus ir 
programinę įrangą, kuri kartu su didele patirtimi  

pastato pusėje. Plataus statinio giliausi vidiniai 
taškai yra apšviesti, jame nėra tamsių zonų, 
kurios liktų be dienos šviesos“, – pasakoja ar-
chitektas A. Pliučas. Trečiojo aukšto biurų dar-
buotojai turi išėjimą iš biurų į vidinius kiemelius, 
kurie skirti poilsiui, bendravimui ar renginiams. 
Viename iš kiemelių matomi kylantys pastato 
liftai ir pagrindinė laiptinė.

Pastato viršutinių – ketvirtojo ir penktojo – 
aukštų biurų darbuotojams įrengta maždaug 1 
000 kv. m terasa ant pastato stogo, kur įrengta 
poilsio zona ir krepšinio aikštelė. Iš čia, kaip ir 
per viršutinių biurų langus, matomas Konstitu-
cijos prospektas.

Kaip sakė architektas K. Radiūnas, laikantis 
centrinėse miestų dalyse formuojamo perime-
trinio užstatymo koncepcijos, verslo centras 
„Naujasis Skansenas Ž“ pastatytas prie gatvės 
ir jo priekyje nėra automobilių stovėjimo aikš-
telių – ši erdvė skirta pėstiesiems ir dviračiams. 
Automobiliams suformuotas įvažiavimas už 
pastato. Jo pietiniame fasade įrengta antže-
minė daugiaaukštė stovėjimo aikštelė greta du 
aukštus užimančių komercinių ir techninių pa-
talpų. Kiekviena funkcinė pastato dalis turi savo 
architektūrinę išraišką.

užtikrina visos reikiamos dokumentacijos pa-
rengimą skirtinguose statybų etapuose.

Kaip pasakojo šios įmonės vadovas  matininkas 
Vytautas Puodžiūnas, įmonei šis projektas labai 
įdomus, nes jam įgyvendinti  reikia atlikti visų 
rūšių kadastrinius matavimus: „Pirmiausia buvo 
sudaryta teritorijos  topografinė nuotrauka,  
vėliau etapais rengta dokumentacija, susijusi 
su buvusių statinių griovimu,  buvo atliekami 
tarpiniai (nebaigtos statybos), o pabaigus 
statinius statyti galutinai  (baigtos statybos) 
kadastriniai matavimai, rengiamos statiniuose 
esančių patalpų kadastrinių matavimų bylos, 
sudaromos inžinerinių tinklų ir statinių bei 
gatvių kadastrinių matavimų bylos ir atliktas 
žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos at-
naujinimas. Taigi šiame projekte teko panaudoti 
beveik visas matininko žinias.“

Modernus verslo centras „Naujasis Skansenas 
Ž“ iškilo sostinės Žalgirio gatvėje, kur buvo nu-
griauti seni gamybiniai pastatai, garažai, įvairūs 
pagalbiniai pastatai.  Šiuo metu statybų aikšte-
lėje kyla nauji daugiabučių gyvenamųjų namų 
su komercinėmis patalpomis  korpusai. Etapais 
įgyvendinamas projektas tęsiasi ne vienus 
metus, tad ir kadastriniai matavimai atliekami 
nuolat, kol bus pabaigti tik visiškai įgyvendinus 
projektą. Tai – kruopštus, atsakingas ir sudė-
tingas darbas, kuris užtikrins preciziškai tikslų 
projekto įgyvendinimą.  

Šis projektas – vienas iš didžiausių ir ilgiausiai 
trunkančių projektų, kuriuose dirba UAB „Invers-
tatus“. Įmonės patirtis – daugiau nei 18 metų 
sėkmingo dalyvavimo  itin dideliuose, sudėtin-
guose projektuose. Kiekvienas objektas – uni-
kalus, bet, kaip sakė V. Puodžiūnas, sukaupta 
patirtis bei profesionalumas leidžia patenkinti 
vystytojo AB „YIT Lietuva“ keliamus aukštus 
reikalavimus darbų kokybei bei prisidėti prie 
sklandaus viso projekto įgyvendinimo.
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STANDARTINĖS SISTEMOS – 
NESTANDARTINIO VAIZDO FASADAMS

Modernaus verslo centro „Naujasis Skansenas 
Ž“ fasadui įrengti panaudotos užsakovo lūkes-
čius atitikusios „Reynaers Aluminium“ fasadinės 
sistemos „CW50 HI“ su integruotais langais ir 
durimis iš „Masterline 8 HI“ sistemos.

Lietuvoje išpopuliarėjusi „Reynaers CW50 HI“ 
(profilių plotis – 50 mm) sistema plačiai naudo-
jama dėl architektų noro matyti kuo siaures-
nius aliuminio profilius.

Nuolatos atnaujinama ir tobulinama standar-
tinė didesnės izoliacijos fasado sistema pilnai 
atitinka ne tik administracinės paskirties pas-
tatams keliamus A++ energinės klasės reika-
lavimus, bet taip pat tenkina ir gyvenamosios 
paskirties A++  reikalavimus.

„Na, o durims pasitelkta gerai žinoma sistema 
„Reynaers Masterline 8HI“, išsiskirianti puikio-
mis šiluminėmis savybėmis, – sako UAB „Reyna-
ers Aluminium“ projektų vadovas Tomas Gum-
brys. – Tai vienas šilčiausių sprendimų, šiandien 
egzistuojančių rinkoje. Taip pat turime sistemą 
„Masterline 10“, bet ji daugiau skirta pasyviems 
namams, tad tokio tipo objekte būtų perte-
klinė. Atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus, 
parinktos sistemos yra ekonomiškai efekty-
vios. „Reynaers“ siūlo platų standartinių profilių 
asortimentą, todėl ir šiam moderniam pastatui 
pasiūlyti standartiniai sprendiniai leido pasiekti 
geriausią rezultatą už mažiausią kainą.“

Langų sistema „Masterline 8HI“ jau užsitikrino 
gerą vardą rinkoje ir dabar, ko gero, yra pla-

čiausiai naudojama langų sistema Lietuvoje. 
Pagrindiniai šios sistemos privalumai – tai siau-
resni matomi profiliai, didesni galimi gaminių 
gabaritai ir universalūs dizaino variantai.

„Reynaers Aluminium“ kompanija yra lyderė 
Europoje, daugiau nei 50 metų kurianti novato-
riškus ir tvarius aliuminio sprendimus langams, 
vitrinoms, durims, fasadams, stumdomoms 
sistemoms ir žiemos sodams. Kompanija unikali 
tuo, jog vienintelė Europoje suteikia 10 metų 
garantiją savo gaminiams. Įmonė konsultuoja 
ne tik langų gamintojus, stambius investuoto-
jus ar architektus, bet ir visus tuos, kurie nori 
įsigyti aliuminio langus ar įsirengti fasadus. 
„Norime pasidžiaugti, kad šį sezoną ypač daug 
susidomėjimo sulaukiame iš privačių asmenų, 
besistatančių ar planuojančių statysis namus“, 
- sakė T. Gumbrys.

PATIKIMAI SUMONTUOTOS 
STIKLO KONSTRUKCIJOS

Verslo centro „Naujasis Skansenas Ž“ fasadus 
sudaro stiklo ir aliuminio konstrukcijos, taip 
pat pastate sumontuota daug vitrininių durų ir 
įgyvendinti priešgaisriniai sprendimai. Berėmio 
stiklo ir aliuminio konstrukcijų projektavimo, 
gamybos ir montavimo bendrovės „Durų siste-
mos ir Ko“ komanda sumontavo iš viso daugiau 
kaip 3 800 kv. m stiklo ir aliuminio konstrukcijų.

Įmonės technikos direktorius Tomas Lovkis 
sakė, kad projektas nebuvo sudėtingas, bet 
reikėjo įvertinti terminio šoko įtaką langams 
nišose, kai viena stiklo dalis patenka į šešėlį, 
o kita, veikiama tiesioginių saulės spindulių, 
stipriai įšyla, tad dėl temperatūros skirtumo 
galėtų atsirasti stiklo deformacijų.

Siekiant įgyvendinti architektų viziją, buvo su-
montuoti siauri ir aukšti, dviejų varstymo tipų 
langai, atsidarantys į lauką ir į vidų. Įgyvendinant 
šiluminės varžos sprendimus, naudoti trijų 
stiklų paketai (pasiektas šilumos perdavimo 
koeficientas U=0,7).

Vitrininėse duryse sumontuotos evakuacinėms 
ir priešgaisrinėms durims skirtos siauro profilio 
elektrinės spynos. Dalis langų atveriami auto-
matiškai. 

T. Lovkis teigia, kad architektūrinės koncepci-
jos įgyvendinimas ir projektavimas nekėlė daug 
iššūkių, bet darbus kiek trikdė projekto kore-
gavimas. UAB „Durų sistemos ir Ko“ komanda 
sėkmingai pasiekė architektų ir užsakovų keltus 
tikslus, bendradarbiaudami su architektais ir 
generaliniu rangovu.
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KOKYBIŠKA IR ILGALAIKĖ APDAILA
Prie projekto „Naujasis Skansenas“ kokybiško 
įgyvendinimo prisidėjo jauna, aktyviai besiple-
čianti, profesionaliai ir patikimai dirbanti staty-
bų įmonė UAB „Ulesta“, kurios pagrindinė veikla 
– statybos paslaugos ir vidaus apdailos darbai. 
Šios bendrovės komandai projekte patikėta su-
montuoti gipso kartono pertvaras, atlikti lubų ir 
sienų apdailos darbus.

Kaip sakė „Ulesta“ direktorius Evaldas Ulčic-
kas, darbas šiame projekte nebuvo lengvas, 
nes reikėjo laikytis aukštų kokybės standartų, 
įtempto darbų grafiko ir sugebėti optimaliai 
organizuoti savo veiklą bei objekte prisiderinti 
prie gausaus būrio kitų subrangovų.

„Projektas reikšmingas ir didelis, o darbų spek-
tras platus, tačiau atlikome mums įprastus 
darbus, todėl nekilo jokių iššūkių. Daugiausia 
sumontavome gipso kartono pertvarų, taip pat 
glaistėme ir dažėme sienas bei lubas laiptinėse 

ir bendrosiose patalpose, – apie darbą pro-
jekte pasakojo E. Ulčickas. – Nors didelė dalis 
užduočių buvo standartinės, bet didžiausias 
iššūkis, dalyvaujant kiekviename projekte, yra 
aukščiausia darbų kokybė, kuri apdailos darbų 
įmonei visada yra svarbiausia kaip jos vizitinė 
kortelė.“

Įmonės specialistai montuodami naudojo ko-
kybiškas ir patikimas gipso kartono plokštes ir 
kitas medžiagas. Šios plokštės ne tik padeda 
išlyginti paviršius, puikiai izoliuoja garsą, bet ir 
stabdo žemų dažnių triukšmą bei gerina sienų 
priešgaisrines savybes. Sienų ir lubų dažymui 
buvo naudojami aukščiausios kokybės dažai, 
jos dažytos valymui ir plovimui atspariais mati-
niais dažais, kurie suteikia patalpoms modernią 
estetinę išvaizdą, o jais dengtus paviršius len-
gva prižiūrėti. Naudota balta spalva ir tamsiai 
pilkas atspalvis, kuris suteikia prabangos bei 
gylio įspūdį.

Įmonės vadovas teigė, kad darbus pavyko atlikti 
laiku, o laikytis nustatytų terminų padėjo ope-
ratyviai ir tinkamai planuotas darbų eiliškumas, 
geras jų organizavimas ir sklandus medžiagų 
tiekimas.

„Ulesta“ direktorius E. Ulčickas džiaugiasi, kad 
jauna ir ambicinga jo vadovaujama komanda 
puikiai susidorojo su užduotimis, o galutiniu 
rezultatu užsakovas liko patenkintas. „Didžioji 
dalis mūsų įgyvendinamų projektų yra svarbūs ir 
sudėtingi, nes darbus reikia atlikti itin kokybiškai 
ir dažniausiai – per trumpą laiką“, – sako pašne-
kovas. „Ulesta“ yra subūrusi ilgametės patirties 
turinčius darbuotojus. Profesionalumas ir geras 
darbų koordinavimas leidžia užduotis atlikti tin-
kamai ir per nustatytus terminus. Profesionaliai 
įgyvendinusi dizainerių ir užsakovo sprendimus 
įmonės komanda džiaugiasi sėkmingai prisidė-
jusi prie projekto įgyvendinimo.
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ESTETIŠKAI PATRAUKLIOS IR AUKŠTUS 
KRITERIJUS ATITINKANČIOS DURYS

Vidaus durims keliami kiek kitokie kriterijai nei, 
pavyzdžiui, lauko durims. Vidaus durys pirmiau-
sia turi būti gražios ir derėti prie interjero, o lau-
ko durys turi būti kuo saugesnės ir tvirtesnės 
bei neleisti iš lauko skverbtis šalčiui. „Naujojo 
Skanseno“ projekte ir vidaus, ir lauko durys tu-
rėjo būti estetiškai patrauklios, išsiskirti puikiu 
kokybės ir kainos santykiu – tokius reikalavimus 
užsakovai pateikė bendrovei „Morita“.

Šios įmonės direktorius Vygandas Subačius tei-
gia, kad atitikti tokius kriterijus nebuvo sunku. 
Verslo centre „Morita“ sumontavo daugiau kaip 
50 durų, kurios pagamintos Lietuvos gamykloje, 
tiekiančioje duris daugeliui mūsų šalies ir Eu-
ropos užsakovų. Patyrusi įmonė anksčiau jau 

įgyvendino didesnio masto projektus viešbu-
tyje Vilniuje, gydymo, švietimo ir kitose visuo-
meninės paskirties pastatuose, gamyklose bei 
gyvenamuosiuose objektuose. „Visuomet dir-
bame kruopščiai ir lanksčiai, tad prisitaikyti prie 
klientų pageidavimų nėra sudėtinga,“ – sako V. 
Subačius.

Specialiai šiam projektui įmonė tiekė plienines 
cinkuotas-dažytas duris. Jų varčios užpil-
das – akmens vata. Durys dažytos milteliniais, 
struktūriniais dažais – tai turi įtakos patvarumui 
ir užkerta kelią korozijai. Išskirtinis šių durų pri-
valumas tas, kad jų paviršių galima restauruoti. 
O vienas didžiausių tokių durų pranašumų – pa-
traukli kaina.

,,Įgyvendinant šį projektą buvo svarbu pasiekti, 
kad kainos ir kokybės santykis būtų aukštesnis. 

Stengėmės suteikti klientui maksimalią kokybę 
už geriausią kainą rinkoje. Pagrindinis užsakovo 
reikalavimas buvo, kad darbas būtų atliktas 
laiku ir kokybiškai. Objekte nesusidūrėme su 
dideliais iššūkiais, nes pastatas pastatytas 
kokybiškai, grindų pagrindas lygus, tad dirbome 
sklandžiai, nuo plano nenukrypome“, – pasakoja 
V. Subačius.

Nuo 1999 metų UAB „Morita“ žinoma kaip didme-
ninės ir mažmeninės prekybos durimis įmonė, 
aktyviai veikianti Lietuvoje ir turinti savo salo-
nus Vilniuje, Kaune, Marijampolėje. Augdama 
kartu su rinka, „Morita“ klientams siūlo įvairios 
paskirties ir standartų geriausių Europos ga-
mintojų duris.
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DĖMESYS ŽALIAJAI ENERGETIKAI
UAB „GL CO“ projektui „Naujasis Skansenas“ tie-
kė „LG Electronics“ šilumos siurblius „oras–oras“ 
su energijos grąžinimo funkcija, specialistų dar 
vadinamus trivamzdėmis VRF sistemomis. Buvo 
sumontuota 13 komplektų tokių šilumos siur-
blių sistemų, o bendra instaliuotoji galia viršija 
537 kW. Siurbliai naudojami patalpoms šildyti ir 
vėsinti tuo pat metu. Ši įranga išsiskiria aukš-
čiausiais naudingumo EER (vėsinimo) ir COP 
(šildymo) koeficientais, aprobuotais Europos 
sertifikavimo tarnybos „Eurovent“.

Kaip sako „GL CO“ direktorius Darius Lastauskas, 
vienas didžiausių privalumų, kad LG šilumos 
siurbliai „oras–oras“ gali ir šildyti, ir vėsinti 
patalpas tuo pat metu, generuodami šilumos 
energiją pastato viduje, o energijos skirtumą 
(perteklių) pašalindami iš pastato. Šie šilumos 
siurbliai efektyviai veikia iki –25 °C lauko tem-
peratūros šildymo režimu, nes naudojami itin 
efektyvūs VRF tipo „LG Electronics“ šilumos 
siurblių blokai.

Šios instaliuotos sistemos pasižymi viena „ža-
liausių“ energijos rūšių pasaulyje ir yra visoke-
riopai skatinamos Europos Sąjungos Bendrijos. 
Taip yra itin mažinamas iškastinio kuro energi-
jos (t. y. elektros energijos) vartojimas.

„Pagal užsakovo keliamus reikalavimus įgyven-
dintas projektas ypač gerai atspindi žaliosios 
energetikos tendencijas visoje ES. Malonu pa-
stebėti, kad naujajame pastate yra pasirinktos 
itin efektyvios sistemos, atitinkančios A+ (ir 
aukštesnę) energinę klasę, kas ypač aktualu 
naujai statomiems pastatams. Labai malonu, 
kad projekto užsakovai ir rangovai supranta 
šių dienų klimato kaitos realijas ir renkasi itin 
efektyvią „LG Electronics“ įrangą projektui 
įgyvendinti“, – sako „GL CO“ direktorius Darius 
Lastauskas.
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PUIKŲ MIKROKLIMATĄ UŽTIKRINA 
MODERNIOS SISTEMOS

Verslo centre „Naujasis Skansenas“ oro kondi-
cionavimo ir vėdinimo sistemų diegimas buvo 
patikėtas vienai didžiausių inžinerinių sistemų 
kompanijų Lietuvoje – UAB „MVP Lietuva“. Šiame 
projekte buvo iškelta užsakovo užduotis sukurti 
maksimalų komfortą tvaraus pastato biuruose, 
t. y. pageidaujamą oro temperatūrą, drėgnumą 
ir kitus rodiklius, kurie būtų pasiekti nejaučiant 
oro srautų ir didelių temperatūros svyravimų 
bei sistemai skleidžiant minimalų triukšmą. Vi-
sus užsakovo lūkesčius sėkmingai įgyvendino 
UAB „MVP Lietuva“, kuri įrengė naujojo verslo 
centro vėdinimo, vėsinimo ir oro kondiciona-
vimo sistemas, panaudojusi visame pasaulyje 
puikiai žinomų gamintojų produkciją, pasižy-
minčią inovatyviais ir energiją tausojančiais 
sprendimais.

„Įgyvendindami mums patikėtus darbus, sten-
gėmės užtikrinti, kad patalpų oro drėkinimo 
procesai verslo centre būtų valdomi sklandžiai 
ir efektyviai. Mažiausiomis energijos sąnaudo-
mis užtikrinome aukščiausio lygio mikroklimatą. 
Visi naujajame pastate instaliuoti inžineriniai 
įrenginiai yra sertifikuoti „Eurovent“ ir atitinka 
A+ pastato klasei keliamus energinio naudin-
gumo reikalavimus“, – pasakoja įmonės „MVP 
Lietuva“ direktorius Andrius Germanovič.

Siekiant užtikrinti optimalų aprūpinimą švie-
žiu oru, panaudoti naujos kartos vėdinimo 

įrenginiai „Komfovent“ su daugybe inovatyvių 
sprendimų ir atitinkantys visus premium klasės 
įrangai keliamus reikalavimus.

Verslo centrui parinkta VRF tipo (angl. Variable 
Refrigerant Flow) oro kondicionavimo sistema 
su šilumos atgavimo funkcija, o oras patalpo-
se recirkuliuojamas naudojant mažo greičio 
linijinius skirstytuvus. Toks sprendimas leis jos 
naudotojui turėti pageidaujamą mikroklimatą 
kiekvienoje patalpoje individualiai, o tai labai 
aktualu pereinamojo sezono metu. Naudotojas 
visada gali mėgautis tiek vėsa karštą dieną, tiek 
šiluma atvėsus orams, patalpose užtikrinan-
čiais maksimalų komforto lygį. Aukštos kokybės 
įrenginiai padeda taupyti energiją, sukuria kom-
fortišką mikroklimatą ir suteikia patalpų naudo-
tojui lankstumo.

Šalčiui ir šilumai tiekti pereinamuoju laikotarpiu 
pasirinkta „LG Electronics“ įranga – sumontuoti 
šilumos siurbliai. Korėjiečių gaminami įrenginiai 
atitinka aukštą A+ energinio naudingumo klasę 
ir palaiko vienus aukščiausių energinio naudin-
gumo koeficientų (EER ir COP) visoje šilumos 
siurblių rinkoje. Šie šilumos siurbliai efektyviai 
veikia ir iki –25 °C lauko temperatūros šildymo 
režimu.
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PER PASTATĄ LYDI ŽENKLAI IR RODYKLĖS
Verslo centre „Naujasis Skansenas Ž“ dirbančių 
žmonių patogumui sukurta aiški navigacijos 
ženklų sistema. Vos įžengus į pastatą recep-
cijos erdvėje ant sienos pasitinka dekoratyvi 
įmonių rodyklė, lazeriu išpjauta iš metalo. 
Lankantis įvairiose patalpose, judant iš vieno 
aukšto į kitą laiptais ar liftais bei leidžiantis į po-
žeminius aukštus, įvairių dydžių ir formų skaičiai 
bei ženklai nurodo pastato aukštų numerius, 
išėjimus į rūsį arba reikalingas patalpas. 

Ženklai, skaičiai ir rodyklės išpjautos iš orga-
ninio stiklo, viršus – iš nerūdijančiojo plieno. 
Ženklinimas ant stiklinių durų ir pertvarų – stiklo 
grafika, kuri prisideda prie saugaus patalpų 
naudojimo.

Šie svarbūs navigacijos ženklai – „Menų kalvės“ 
komandos rankų darbas pagal architektų ir 
dizainerių projektus. Bendrovės direktorius 
Donatas Šimukonis pasakojo, kad 15 metų pa-
tirtį sukaupusi įmonė daugiausia dirba įrengiant 
naujų komercinių ir visuomeninių pastatytų 
interjerą. Architektūriniai sprendimai įgyvendi-
nami bendradarbiaujant su projektuotojais ir 
medžiagų tiekėjais. 

Įmonė daugiausia įrengia akustines sienas ir 
pertvaras, dekoruoja patalpas akustinėmis ne-
standartinėmis plokštėmis. Taip pat siūlo stiklo 
grafikos, žymėjimo, rėminimo ir kitas paslaugas. 
Darbui „Menų kalvė“ pasitelkia moderniausias 
technologijas: frezuojama CNC staklėmis, pjau-
nama ir graviruojama lazeriu. Gamybai naudoja-
mos įvairios medžiagos: metalas, mediena, or-
ganinis stiklas, aliuminio kompozitas, plastikas, 
įvairios plėvelės, LED apšvietimo elementai ir kt.

Nepriekaištingai kokybiškai, kūrybiškai ir sąži-
ningai atliktos architektų užduotys, pasak UAB 
„Menų kalvė“ vadovo D. Šimukonio, – didžiausia 
komandos vertybė: „Nieko nėra geriau už gerai 
atliktą darbą – jis džiugina ir mus, ir klientą.“

„Inprojekta“ atliko verslo centro „Naujasis 
Skansenas Ž“ projekto įgyvendinimo techninę 
priežiūrą nuo pat techninio projekto parengimo 
iki jo galutinio realizavimo.

Žalgirio gatvėje biurų pastatas „Naujasis Skanse-
nas Ž“ iškilo šalia didelio intensyvumo gatvių, todėl 
čia įsikursiančių įmonių prekių ženklai bus gerai 
matomi, o jų darbuotojams pagrindinėmis miesto 
arterijomis biuras lengvai pasiekiamas tiek auto-
mobiliu, tiek viešuoju transportu.

Verslo centre „Naujasis Skansenas Ž“ sumon-
tuoti du „Schindler 3300“ modelio keleiviniai lif-
tai su diržine pavara, kurių kabinos yra didesnės 
ir jose telpa daugiau žmonių, nei bet kurio kito 
rinkoje esančio liftų gamintojo.
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NAUJOJI UNIVERSITETO 
MIESTELIO BIBLIOTEKA – 

Nuotr.: Arvydas Čiukšys
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NAUJOJI UNIVERSITETO 
MIESTELIO BIBLIOTEKA – 

MODERNI ERDVĖ MOKYTIS 
IR TOBULĖTI
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Kauno objektų žemėlapį papildė nauja Kauno 
technologijos universiteto (KTU) biblioteka, kuri 
yra atvira ne tik akademinei bendruomenei, bet 
ir miestiečiams. Naujoji vieta, įsikūrusi Studentų 

miestelyje, laikoma viena šiuolaikiškiausių darbui ir 
mokymuisi skirtų erdvių ne tik Kaune, bet ir visoje 
Lietuvoje. 

OBJEKTO PAVADINIMAS: Universiteto miestelio biblioteka

PASKIRTIS: Kultūros, mokymosi ir laisvalaikio erdvė

ADRESAS: Studentų g. 48, Kaunas

PROJEKTO UŽSAKOVAS: Kauno technologijos universitetas

ARCHITEKTAI: statinio rekonstravimo projektas UAB 

„Eksploit“, architektė G. Šliurpaitė ir projekto vadovė 

D. Kriaučiūnienė. Statinio vidaus interjeras „Kai Dsgn & 

Arch“, architektės A. Kriaučiūnaitė ir D. Vaičiukynaitė

PLOTAS: 2,4 tūkst. m2 

AUKŠTŲ SKAIČIUS: 4

ENERGINĖ KLASĖ: C

STATYBOS DARBŲ PRADŽIA: 2020 metų rugsėjis

STATYBOS DARBŲ PABAIGA: 2021 metų rugpjūtis

INVESTICIJOS: 4 mln. eurų
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Biblioteka tampa ne tik mokymosi, bet ir sociali-
ne erdve, kuri skatina šiuolaikiškos visuomenės 
kūrybingumą ir individualumą. Šiemet Lietuva 
mini universitetų metus, todėl visai nebe prie-
žasties KTU Studentų miestelyje atidaroma 
nauja daugiafunkcė erdvė kartu su integruota 
biblioteka – inovatyvi, darbui bei įvairiapusiam 
laisvalaikiui pritaikyta 2,4 tūkst. kv. metrų moky-
mosi erdvė. 

KŪRYBIŠKAI VISUOMENEI 
PRITAIKYTOS ERDVĖS

Naujoji KTU biblioteka lankytojams siūlo ketu-
rias – individualias, tylaus mokymosi, pristaty-
mų, grupinio darbo – erdves. Šiose patalpose 
įrengta virtuvė, darbo kabinetai personalui, 
daugiau nei 440 darbo vietų, iš jų 115 darbo 
vietų skirta individualiai dirbantiems studen-
tams, 153 grupinio darbo vietos, 70 vietų erdvė 
pristatymui ir renginių organizavimui, taip pat 
laisvalaikio ir poilsio erdvės. Įrengtą pristatymų 
amfiteatro erdvę planuojama naudoti ir rengi-
niams, o jiems nevykstant, patalpa bus pritaiko-
ma studentų susibūrimams ir laisvalaikiu. 

„Per pastaruosius keletą dešimtmečių bibliote-
kos ir jų vaidmuo visuomenėje keitėsi, jos tapo 
atviros, bendraujančios ir teikiančios pagalbą ir 
išteklius, kurių reikia lankytojams. Biblioteka yra 
ne tik knygos ar elektroniniai ištekliai, moder-
nios ir patogios skaityklos. Pirmiausiai – tai jos 
lankytojai, kurie lankosi bibliotekoje, norėdami 
įgyti žinių ar jomis dalintis su kitais“, – sako KTU 
bibliotekos direktorė Gintarė. Tautkevičienė. 

IŠLAIKYTA TŪRINĖ ERDVINĖ 
KOMPOZICIJA

Rekonstruotas pastatas yra Studentų g. 48, 
Kaune. Šiuo adresu esantis pastatas įrašytas į 
Kultūros paveldo departamento Kultūros regis-
trą ir priklauso Kauno technologijos universi-
teto pastatų kompleksui, kurį sudaro: Statybos 
rūmai, Cheminės technologijos fakulteto rūmai 
ir Elektronikos rūmai. Pastatų viena iš vertingųjų 
savybių – tūrinė erdvinė kompozicija – fasadas. 
Dėl šios priežasties vykdyta esamo pastato 
rekonstrukcija performuojant vidaus laikančią-
sias konstrukcijas ir erdvės tūrius. 

„Rengiant rekonstravimo projektą būtent į šią 
savybę buvo atsižvelgta formuojant fasadą 
ir atkartojant stačiakampio plano korpuso 
jungtis. Taip pat buvo atsižvelgta ir į Kultūros 
vertybių registre nurodytus fasadų spalvinius 
sprendinius (fasadų juodų langų rėmai ir balto 
tinko sprendinys). Rekonstravimo metu fasadui 
buvo naudojamas kalkių ir cemento mišinio tin-
kas, dažytas silikatiniais dažais. Prisitaikant prie 
pastato vidaus suplanavimo bei išsaugant išo-
rės kultūros paveldo palikimą, pavyko išpildyti 
bibliotekos erdvėms keliamus reikalavimus ir 
kartu sukurti universalumo poreikį“, – pabrėžia 
G. Visockas. 

Bibliotekoje įrengta moderni leidinių išdavi-
mo-grąžinimo savitarnos sistema. Sistema su-
teiks galimybę bibliotekos lankytojams patiems 
pasiskolinti ir grąžinti leidinius ištisą parą.  Be 
to, leidinių saugojimui naujai įkurtose erdvėse 
įrengtos mobilios lentynos. Tai leidžia sutaupyti 
vietą, kuri gali būti išnaudota įrengiant moky-
mosi ir grupinio darbo erdves.  

„Rekonstrukcijos metu buvo siekiama išplėsti 
biblioteką į visus pastato aukštus, integruojant 
į ją renginių stebėjimo, pasitarimų, poilsio ir 
kitas patalpas. Projekto tikslas buvo sukurti ko-
kybišką reprezentatyvią daugiafunkcę aplinką 
studentams ir įveiklinti visas rekonstruojamo 
pastato dalies erdves. Vienas iš projekto tikslų 
rekonstravus pastatą bibliotekos korpusui veik-
ti nepriklausomai nuo likusios pastato dalies. 
Tad vakariniame korpuso fasade suprojektuo-
tas naujas patekimas į pastatą“, – pasakoja 
KTU Infrastruktūros vystymo skyriaus vadovas 
Gražvydas Visockas. 

Naujoje bibliotekoje, kurios vietoje anksčiau 
stovėjo nenaudojamos techninės patalpos, 
galima rasti 11 grupinio darbo zonų, kurios, 
priklausomai nuo grupės dydžio, gali būti trans-
formuojamos į didesnes arba mažesnes erdves 
ir taip leista maksimaliai išnaudoti patalpas bei 
prisitaikyti prie studentų ir darbuotojų poreikių. 
Atnaujintoje teritorijoje lankytojai galės naudo-
tis naujai įrengta automobilių statymo aikštele 
ir lauko laisvalaikio erdvėmis. 

„Iki daugiafunkcės erdvės su integruota bi-
blioteka statybos darbų, kurie truko metus, 

pradžios vyko gana ilgas pasirengimo proce-
sas“, – sako G. Visockas. Pasak jo, pasirengimas 
bibliotekos statyboms prasidėjo dar 2018 metų 
pabaigoje, o prie projekto prisidėjo daugybė 
savo srities profesionalų. 
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IKI SMULKMENŲ APGALVOTAS 
INTERJERAS 

Patrauklią, įkvepiančią mokymosi ir laisvalaikio 
erdvę pateikiant vidaus interjero sprendimus 
įgyvendino „KAI Dsgn & Arch“ architektė Agnė 
Kriaučiūnaitė ir Deimantė Vaičiukynaitė. 

„Pirmiausia, KTU siūlėme tris galimas interjero 
koncepcijas ir jas visas stengėmės susieti su 
KTU universiteto brandbook’u. Lankėmės in-
terjero dizaino parodoje Stokholme ir tų metų 
paroda bei spalvotyra inspiravo vieną iš idėjų, 
kurią pristatydamos ir pavadinome STHLM. Pa-
rinktos penkios spalvos dominuoja bendrame 
interjero fone tiek grindų, sienų apdailoje, tiek 
balduose. Konsultavomės su prof. architektu 
Vytautu Jurgiu Dičiumi, kuris projektavo KTU 
miestelio pastatus. Poilsio erdvėje palikome ir 
apšvietėme jo kurtą kompoziciją“, – pasakoja 
„KAI Dsgn & Arch“ architektės. 

Pasak jos, kuriant daugiafunkces erdves su 
integruota biblioteka, buvo išskirtos pagrin-
dinės vertybės, kurių buvo laikomasi viso 
projektavimo metu: inovacijos (modernios 
technologijos), ekologija (siektina, kad naudo-
jamos medžiagos kuo mažiau kenktų aplinkai su 
galimybe perdirbti jas, rūšiuojamos atliekos), 
inspiruojantis interjeras (aplinka turi skatinti 
kūrybiškumą, naudojamos spalvos, tekstūros, 
medžiagos, kurios turi įtakos bendrajam žmo-
gaus darbingumui, veikia nuotaiką), ergonomija 

JUNGIKLIUOSE – MINIMALISTINĖ 
ESTETIKA 

Universiteto miestelio bibliotekos interjerui 
pasirinkti neblėstančio populiarumo JUNG ga-
miniai: baltos ir juodos spalvos klasikinė LS990 
serija. Šį JUNG jungiklių bei kištukinių lizdų pasi-
rinkimą lėmė aukščiausia gaminių kokybė, ilgas 
eksploatavimo laikas ir patrauklus dizainas. 

(ergonomiška darbo aplinka, kurianti gerą psi-
chinę būseną ir didinanti darbo našumą).  

„Vienas pagrindinių iššūkių – visų spalvų suve-
dimas per skirtingas medžiagas tiek grindyse, 
ant sienų ar baldų, kitų elementų, naudojamos 
tos pačios spalvos, atspalvių atitaikymas. Pa-
grindinė laiptinė – šviečianti iš tolo. Panaudota 
viena ryškesnė spalva visame interjere – oran-
žinė. Visi metalo turėklai, nudažyti tokia spalva, 
sukuria tarsi atskirą interjero bloką, aplink kurį 
sukasi visa kita“, – sako architektės. 

Specialistės pabrėžia, kad buvo pasirinkti pas-
teliniai medžiagų ir paviršių atspalviai: melsva, 
geltona, šviesiai pilka ir žalsva. Jie nuteikia 
kūrybiškam darbui, inspiruoja, suteikia žaismin-
gumo, nevargina. Ryški oranžinė suteikia išskir-
tinumo, energijos ir dinamikos pojūtį. 

Kokybiškų medžiagų, griežtų linijų jungiklių serija 
LS990 nepraranda populiarumo jau daugiau nei 
50 metų – tai jungiklių dizaino klasika. 

„Klasikinės serijos baltos ir juodos spalvų LS990 
modelio jungikliai ir elektros lizdai simbolizuoja 
ir modernumą, ir laikui atsparų dizainą, vientisai 
išbaigia interjero spalvinius sprendimus“, – sako 
Raimundas Skurdenis, jungiklių ir protingų namų 
sistemų centro „JUNG Vilnius“ vadovas. 

Klasikinės serijos jungiklis puikiai dera bet ko-
kioje aplinkoje. Šio modelio JUNG jungikliai yra 
užkariavę rinką dėl savo klasikinių formų, patva-
rumo ir kokybės. Jų kukli elegancija puikiai dera 
daugelyje interjerų, didelis jų funkcijų spektras 
leidžia įgyvendinti sudėtingas architektūrines ir 
technines idėjas. Svarbu, kad jų kukli elegancija 
neblaško dėmesio. 
Šiuo metu rengiant interjerą daug dėmesio 
skiriama ne tik gaminio išvaizdai, bet ir me-
džiagoms, iš kurių pagaminti atskiri prietaisai. 
Interjere naudojami jungikliai turi būti ne tik 
gražūs, bet ir patvarūs. Dėl šios priežasties, šie 
jungikliai ir buvo pasirinkti intensyvaus naudoji-
mo erdvėse – bibliotekoje. 
JUNG jungikliai atitinka skirtingose pasaulio 
šalyse galiojančius techninius standartus. 
Visa JUNG kompanijos produkcija turi aukštą 
kokybę ir kilmę įrodantį „Pagaminta Vokietijoje“ 
sertifikatą. 
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AKUSTIKOS IR ESTETIKOS DUETAS 
Akustiniai audiniai gelbsti tada, kai garsas trik-
do bendravimą ir mažina darbo našumą, todėl 
garso perteklių galima sumažinti akustinėmis 
medžiagomis. Jos sumažina aido sklidimą, 
absorbuoja garsą ir gerina susikalbėjimą patal-
pose. Perregimi audiniai nesuskaido erdvės, o 
ją sujungia. Jų kuriamas vaizdas leidžia jaustis 
bendros erdvės dalimi ir kartu atsiriboti akus-
tinėje plotmėje. Esant didelėms biuro erdvėms, 
ieškoma sprendimų, kaip šiose erdvėse inte-
gruoti konferencijų, pasitarimų, poilsio vietas. 
Šiuo atveju akustinių užuolaidų atitvaros tampa 
puikiu sprendimu.

Akustiniais ir estetiniais sprendimais rūpinosi 
UAB „Interjero linija“. Universiteto miestelio 
bibliotekos projektui naudotas olandų gamin-
tojo „Vescom B.V.“ „Bedra“ kolekcijos naktinės 
(neperregimos) akustinės užuolaidos. „Bedra“ 

audinių garso sugerties koeficientas – alpha 
w 0,7, klasė – C. Akustiniai audiniai naudoti tiek 
mažesniuose kambariuose, tiek didelėse bibli-
otekos edukacinėse erdvėse.

 „Atnaujintoje KTU bibliotekoje yra daug edu-
kacinių erdvių, kuriose bus dirbama grupėmis. 
Tam, kad vienoje erdvėje galėtų dirbti skirtin-
gos grupės ar vienoje patalpos dalyje būtų 
poilsiaujama sėdint ant minkštasuolių, o kitoje 
diskutuojama darbinėje atmosferoje, atsirado 
poreikis šias erdves atskirti. Kartu atskyrimas 
turėjo padėti sukurti akustinį komfortą erdvė-
se. Tam buvo pasiūlytos akustinės užuolaidos, 
kurias naudojame daugelyje modernių biurų, – 
pasakoja „Interjero linijos“ vadovė Dainora Kize-
vičienė. Jos padeda kaip transformuojamos 
pertvaros, plokštumos, sugeriančios garsą ir 
sukuriančios akustinį komfortą. Šalia šių svarbių 

savybių galima paminėti ir papildomą jaukumo 
pojūtį, naudojant užuolaidinius audinius visuo-
meninių erdvių interjeruose.“

Šie audiniai skirti visuomeninam sektoriui ir 
pagaminti iš ugnį atstumiančio poliesterio, 
todėl atitinka visuomeninėms erdvėms kelia-
mus priešgaisrinius reikalavimus. Iš jų pasiū-
tos užuolaidos padeda atskirti erdves pagal 
poreikius juos atidalijant ar visiškai atribojant, 
priklausomai nuo tose erdvėse vykdomų veiklų. 

„Pastaruoju metu akustiniai audiniai tampa vis 
populiaresni. Šiuolaikiniai biurai ieško naujų 
sprendimų geresniems akustiniams sprendi-
mams pasiekti. Džiaugiamės, kad mūsų siūlomi 
produktai bei paslaugos padėjo sukurti papildo-
mą komfortą ir jaukumą“, – sako D. Kizevičienė. 
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KOKYBIŠKAS APŠVIETIMAS 
JAUKIAI APLINKAI 

Pasak UAB „Jovesa“ direktoriaus Martyno Sabo, 
pagrindinis tikslas projekte buvo surasti pra-
dinę vizualinę koncepciją maksimaliai atitin-
kančius apšvietimo sprendimus, užtikrinančius 
kokybišką apšvietimą. „Kaip žinoma, biblioteko-
je praleidžiama daug laiko skaitant ir atliekant 
kitus kruopštumo reikalaujančius darbus, o šie 
darbai reikalauja kokybiško apšvietimo. Apšvie-
timas yra tiesiogiai susijęs su produktyvumu. 
Tad kreipėme dėmesį ne tik į apšviestumo 
reikšmes, bet ir į pačius šviestuvus, kurie už-
tikrintų komfortišką apšvietimą ir neakintų“, – 
apie sprendimus pasakoja M. Sabas.

Pasak UAB „Jovesa“ direktoriaus, kadangi ši bi-
blioteka priklauso universitetui, o jo auditorija 
yra jauno amžiaus žmonės, interjero autorės 
neapsiribojo tik erdvių funkcionalumu, daug 
dėmesio skirta estetikai. Dėl šios priežasties 
labai daug šviestuvų yra netradicinės formos 
ir tūrio, kurių standartiniame gamintojų asorti-
mente surasti nepavyko. Tiek bendroms skaity-

klos, tiek daugiafunkcėms erdvėms šviestuvai 
buvo gaminami individualiai.

„Vienas įdomiausių sprendimų buvo bendroje 
skaityklos erdvėje esanti apšvietimo siste-
ma, kuriai panaudotas trekas su į jį dedamais 
individualiai pagamintais juostiniais šviestu-
vais, kurių dauguma šviečia žemyn ir dalis – su 
nukreiptu šviesos srautu į viršų. Šviečiantys į 
viršų šviestuvai padeda užtikrinti vienodą er-
dvės apšvietimą ir nesumažinti patalpos tūrio. 
Šviečiantys į apačią šviestuvai apšviečia stalus, 
o prožektoriai skirti apšviesti knygų lentynas“, – 
akcentuoja M. Sabas.

Įgyvendinant projektą buvo siekta neprisirišti 
prie konkrečių gamintojų, o skirti dėmesį tam, 
kad gaminiai maksimaliai atitiktų savo funkciją. 

Šiame projekte panaudota daugiau nei 20 
skirtingų gamintojų šviestuvų ar komponentų. 
Virš recepcijos pritaikyti stilingi pakabinami 
italų gamintojo „Linea Light“ šviestuvai, kurie ne 

tik puikiai dera bendrame interjere, bet ir turi 
akustinę funkciją (garso slopinimo). Virš amfite-
atro kabo išskirtinis ispanų gamintojo B.LUX HLF 
šviestuvas. Jo forma – unikali, nes ji formuoja-
ma pagal poreikį, taip pat ir pats jo švietimo 
principas, kai šviesos šaltinis yra metaliniame 
korpuse, o šviesa sklinda šviesolaidžiu.

„Taip pat verta paminėti dar vieną mūsų ats-
tovaujamą LED profilių gamintoją – TOPMET. Ko 
gero, nebeįsivaizduojamas joks šiuolaikinis 
apšvietimas be LED profilių pagalbos. Jie nau-
dojami tiek paslėptam apšvietimui, formuojant 
berėmes linijas, tiek ir gaminant įvairiausių 
formų šviestuvus. Jais galėjome įgyvendinti 
net įmantriausius dizainerių norus. Projekto 
kompleksiškumas puikiai atspindi mūsų įmonės 
šūkį „visi apšvietimo sprendimai“. Džiaugiamės 
turėję progą būti šio projekto komandos dali-
mi“, – sako pašnekovas.
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MODERNIOS GRŪDINTO 
STIKLO KONSTRUKCIJOS 

Akivaizdu, kad į modernų žmogų orientuotas 
pastatas ir jame kuriama verslo aplinka turi 
išsiskirti puikia estetika ir efektyviu išdėstymu.

Siekiant sukurti tokią produktyvią atmosferą 
pasirinktos UAB „Kogita“ berėmio stiklo kons-
trukcijos. Įmonė atlieka aukščiausios kokybės 
berėmio grūdinto stiklo konstrukcijų projekta-
vimo, gamybos ir montavimo darbus. Naujojoje 
bibliotekoje pagamintos ir sumontuotos berė-
mio stiklo pertvaros su varstomomis ir  stum-
domosiomis durimis, bendroje poilsio erdvėje 
pagaminti ir sumontuoti berėmio stiklo turėklai.

Pertvaros gamintos iš saugaus grūdinto 
stiklo konstrukcijos su minimalistiniu rėmu, 
neužgožiančiu bendros konstrukcijos. Stiklo 
storis – 10 mm. Šiame projekte panaudota į 
stiklą integruota minimali stakta su berėmio 
stiklo durimis. Stiklo pertvaros efektyviai atitika 
šiuolaikinio žmogaus poreikius, užtikrina geras 
akustines savybes.

Grūdintas stiklas pasirinktas dėl savo savybių. 
Jis yra saugus, atsparus dūžiams, laidus švie-
sai.   Tokios pertvaros išsiskiria  gera garso 
izoliacija, todėl jų dažnai pasitaiko biuruose, 
verslo centruose ir kitose viešosiose erdvėse, 
kuriose norima sukurti privatumo oazę“, – sako 
UAB „Kogita“ komercijos direktorius Paulius Kaz-
lauskas.

Turėklams buvo naudojamas grūdintas lami-
nuotas stiklas su nerūdijančiojo plieno po-
rankiais. Privalu paminėti, kad projekte ieškota 
modernių sprendimų, vienas tokių – turėkluose 
integruotas LED apšvietimas.

Bibliotekos lankytojus turėtų motyvuotai nu-
teikti išgryninta, neblaškanti dėmesio, funk-
cionaliais sprendimais grįsta aplinka. Kadangi 
interjero dizainas – minimalistinis, subtilumo 
erdvėms suteikia skaidraus stiklo pertvaros 
ir turėklai. Jos neapsunkina interjero, leidžia 
erdvėje sklisti dienos šviesai ir sustiprina er-
dvumo įspūdį.
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MAPEI – PATIKIMOS GRINDŲ 
SISTEMOS NUO TVIRTO PAGRINDO 

IKI GALUTINĖS APDAILOS
Vienas iš naujosios KTU bibliotekos interjero 
akcentų – bendrosiose erdvėse įrengtos MAPEI 
cementinių liejamųjų grindų sistemos „Ultratop 
Terrazzo Effect“, „Ultratop Natural Effect“ bei 
poliuretano liejamųjų grindų sistema „Mapeflo-
or Comfort System AL“. Kiekviena iš jų pasižymi 
ne tik unikalia išvaizda, bet ir sprendžia skirtin-
gas architektų iškeltas užduotis. Šias sistemas 
tiekė UAB „Velve M.S.T.“ – išskirtinis MAPEI staty-
binės chemijos atstovas Lietuvoje.

UAB „Velve M.S.T.“ projektų vadovas inžinierius 
Artūras Ručinskas pabrėžia: „Įrengiant bet kokio 
tipo liejamąsias dangas, pirmas dalykas, kurio 
nevalia pamiršti, – galutinė tokių grindų kokybė 
labai priklauso nuo tvirto pagrindo. Prieš galuti-
nes dangas iš esmės netinkamas smėlbetonio 
pagrindas, kuris plačiai naudojamas prieš kito 
tipo apdailines dangas.“

Paprastai naudojant smėlbetonio pagrindus 
susiduriama su šiais apribojimais ir trūkumais: 
tai ilgas įrengto smėlbetonio pagrindo džiūvi-
mo laikas, mažas mechaninis stipris, dozavimo 
klaidos mišinio gamybos metu, trūkiai ir kt. „Tais 
atvejais, kai susiduriama su minėtais iššūkiais, 
puiki alternatyva – greitojo betonavimo sistema 

„Mapei Topcem“. Būtent ji objekte leido ne tik 
gauti mechaniškai tvirtą pagrindą, bet ir dėl 
įrengimo paprastumo šiuos darbus rangovas 
galėjo atlikti be jokių papildomų apmokymų, nes 
procesas analogiškas smėlbetonio grindų įren-
gimui. Be to, sistema „Topcem“ leido sutaupyti 
nemažai laiko. Dėl greito džiūvimo ant šio tipo 
pagrindo visų tipų liejamąsias grindis galima 
įrengti vos po keleto dienų, o dėl smėlbetonio 
tektų laukti ne mažiau kaip 2–3 savaites“, – sakė 
A. Ručinskas.

Architektų vizija šiame objekte buvo besiūlių 
spalvotų bei natūralaus ir mozaikinio betono 
grindų derinys. 

Naudojant dekoratyvinio betono liejamųjų 
grindų sistemą „Mapei Ultratop“, įrengti 15 mm 
storio mozaikinio betono („Ultratop Terrazzo 
Effect“) bei apie 6 mm storio nepoliruoto natū-
ralaus betono („Ultratop Natural Effect“) grindų 
paviršiai pagal architektų suformuotą užduotį. 
Dengiant šias dangas specialiais apsauginiais 
sluoksniais, pasiekiamas puikus atsparumas 
vandeniui, nešvarumams, dėmėms. Tai supa-
prastina tokių grindų valymą ir kasdienę prie-
žiūrą.

Kita unikali objekte panaudota grindų sistema – 
poliuretano liejamųjų grindų sistema „Mapeflo-
or Comfort System AL“. Kaip sakė A. Ručinskas, 

ši sistema pasižymi visais standartiniais liejamų 
poliuretano grindų privalumais, tokiais kaip ne-
laidumas vandeniui, nedulkėjimas ir lengvas va-
lomumas, elastingumas bei plati spalvų paletė. 

Pagrindiniai būtent šios sistemos pasirinkimo 
kriterijai bibliotekos patalpoms buvo šios uni-
kalios sistemos savybės: visiškas UV atspa-
rumas ir sertifikuotas vaikščiojimo apkrovų 
sukeliamo triukšmo gesinimas. Priklausomai 
nuo įrengiamos dangos storio, naudojant šią 
dangos sistemą galima pasiekti 2–19 dB vaikš-
čiojimo sukeliamo garso slopinimą. 

Didžioji dalis MAPEI grindų sistemose naudo-
jamų produktų yra ekologiški ir nekenksmingi 
aplinkai ir turi tai patvirtinantį dokumentą – EPD 
(angl. Environmental Product Declaration). Šios 
gaminių aplinkos apsaugos deklaracijos pa-
grįstos produktų gyvavimo ciklo įvertinimu, api-
mančiu informaciją apie produkto ar paslaugos 
poveikį aplinkai. Šis sertifikavimas ypač aktua-
lus šiuolaikiniu tvarios statybos laikotarpiu, kai 
į projektus vis dažniau įtraukiama sąlyga atitikti 
LEED V4 ir BREEAM reikalavimus.

UAB „Velve M.S.T.“ specialistai yra pasiruošę kon-
sultuoti projektuotojus, rangovus ir užsakovus 
visais klausimais, susijusiais su MAPEI statybinių 
sistemų parinkimu ir naudojimo galimybėmis.
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PANAUDOTA NAUJA RANKŲ 
DŽIOVINIMO TECHNOLOGIJA 

Naujosios bibliotekos projekte, renkantis pro-
duktus, buvo keliami reikalavimai tvarumui, van-
dens taupymui ir higienai. Dėl šios priežasties 
objekte sumontuoti vandens maišytuvų rinkos 
lyderio „Dyson“ inovatyvūs rankų džiovintuvai 
„Dysom Airblade Tap“, integruoti vandens čiau-
pe. Didžiausias privalumas – jie taupo erdvės 
vietą, galima ne tik nusiplauti rankas, bet ir vos 
per 14 sekundžių išdžiovinti, todėl tokie įrengi-
niai dažnai naudojami itin mažose ar viešose 
erdvėse.

Taip pat praustuvų maišytuvai įsijungia nelie-
čiami, todėl yra ypač higieniški ir saugūs, ne tik 
tausojantys vandenį ir energiją, bet ir geriausiai 
atitinkantys bendrus ekologijos bei tvarumo 
reikalavimus. Maišytuvuose integruotas stiklo 
pluošto HEPA filtras su vilnos sluoksniais. Dėl jo 
pašalinama net iki 99,9 proc. bakterijų.

„Naujoji rankų džiovinimo technologija „Airbla-
de™“ panaudota vandens čiaupe-džiovintuve 
– tai naujoji tendencija, kurią renkasi modernūs 
verslo objektai ir kitos šiuolaikiškos erdvės. 
Patogu, kad rankos džiovinamos virš praus-
tuvo, todėl vanduo nevarva ant grindų. Su šia 
technologija atlaisvinama vieta patalpoje, nes 
įprasti rankų džiovinimo būdai užima vietos ant 
sienų ir grindų. Naudojant rankų džiovintuvą 
„Dyson Airblade Tap“ atsiranda vietos papildo-
miems įrenginiams“, – apie produktą pasakoja 
UAB „ARTE DOMESTICA“ B2B projektų vadovas 
Andrius Andrušaitis.

Verta paminėti, kad šie rankų džiovintuvai 
gali būti montuojami su įvairiais praustuvais, 
tinkančiais pagal matmenis. „Dyson Airdable 
Tap“ džiovintuvams suteikiama penkerių metų 
garantija.

DURIMS KELIAMI YPATINGI 
REIKALAVIMAI

Naujajai bibliotekai duris tiekė UAB „Dorvila“, kuri 
buvo pasirinkta neatsitiktinai. Kartu su MB „Vir-
malda“ ši bendrovė yra įgyvendinusi daugybę 
įvairių projektų tiek moderniuose, tiek paveldo 
objektuose.

Šiam objektui UAB „Dorvila“ tiekė plienines lauko 
ir vidaus patalpų duris, atitinkančias specialų 
dizainą, kurioįgyvendinimas, pasak įmonės 
projektų vadovo Aleksandro Krylovo, parei-
kalavoypatingogamintojo dėmesio, keičiant 
gaminio konstrukciją ir užtikrinant labai tikslius 
matmenis.

A. Krylovas dalijasi, kad jų tiektoms durims buvo 
keliami ne tik itin aukšti priešgaisriniai ir akusti-

niai reikalavimai, bet jie turėjo preciziškai atitikti 
ir projektuotojų bei užsakovo viziją.Kadangi toks 
projektas komandai buvo nebe pirmas, užsako-
vų lūkesčius pavyko įgyvendinti sėkmingai.

UAB „Dorvila“ tiekiami aukštos kokybės gaminiai 
atitinka visus keliamus techninius ir kokybės 
reikalavimus ir padeda įgyvendinti skirtingus 
užsakovų pageidavimus. Pasirinktos Lietuvos 
gamintojų plieninės priešgaisrinės durys užti-
krina didžiausią saugumą, gerą garso izoliaciją 
irmodernų dizainą.

Šios durys yra gaminamos iš aukščiausios koky-
bės medžiagų, jų varčia yra 63 mm storio.. Stak-
ta gaminama įvairiaus tipo, pasirenkama pagal 

būtinumą.. Varčia stiklinama trigubu izoliaciniu 
stiklo paketu. Stiklo paketo rėmas, kaip ir durų 
rankena, gaminamas iš tauriojo plieno. Durų 
paviršius dažytas miltelinių būdu.

Plieninės vidaus durys yra lengvos konstrukcijos 
ir puikiai tinka ten, kur būtinas funkcionalumas 
ir ilgaamžiškumas. Dėl šios priežasties tokios 
vidaus durys dažnai montuojamos biuruose, 
gydymo įstaigose ar kituose visuomeninės pa-
skirties objektuose.
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NAUJOVIŲ LIEPSNA 
APŠVIETIMO TECHNOLOGIJŲ 
ISTORIJOJE 

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Nuo pradžios iki šių dienų žmonijos civilizacijos pažanga neatsiejama 
nuo apšvietimo raidos. Šviesa visada turėjo didžiulį poveikį kasdie-
niam žmogaus gyvenimui ir gebėjimui mokytis bei tobulėti. Senovėje 
šviesa buvo pavojingas atviros ugnies nešiojamas fakelas. Daug šim-

tmečių vaško žvakės buvo prieinamos tik bažnyčiai ir turtingųjų rūmams, o 
gyventojų namuose švietė rūkstantys riebalų degalai. Tik 1780 metų pran-
cūzas Ami Argand’as išrado naujo tipo aliejinę lempą, kuri teikė tiek šviesos, 
kiek dešimt žvakių, o 1857 metais užpatentuotas platus dagtis, skirtas šva-
riai degančioms žibalinėms lempoms, išgelbėjo banginius nuo išnaikinimo, 
nes jie buvo medžiojami dideliais kiekiais dėl riebalų, naudojamų apšvietimui. 
Vėliau Škotijos inžinierius Williamas Murdochas sukūrė dujinį apšvietimą. O 
nuo dujų lempų perėjome prie elektros lemputės šviesos Thomo Edisono 
dėka. Neoninės lempos pasirodė 1910-aisiais, o halogeninės lempos – pusę 
amžiaus vėliau. Pastaruosius kelis dešimtmečius sparčiai plinta LED (šviesos 
diodo) apšvietimo technologija.

Reikšmingiausia naujovė apšvietimo istorijoje – 
šviesos diodas, – išrastas netyčia. 1962 metais 
inžinierius Nickas Holonyakas, tobulindamas 
lazerį, išrado šviesos diodą, kuris vietoje infra-
raudonosios šviesos skleidė matomą raudoną 
šviesą. Tai tapo pagrindu pakeisti kaitinamo-
sios lemputes ir apšvietimo istoriją. Plėtojant 
šį atradimą, išrastas mėlynas šviesos diodas. 
Naudojant mėlynus šviesos diodus, balta švie-
sa buvo sukurta nauju būdu, o tai leido sukurti 
ilgalaikes ir efektyvesnes alternatyvas senes-
niems šviesos šaltiniams. Dabar LED yra efekty-
viausiai energiją taupanti apšvietimo techno-
logija komerciniams ir verslo tikslams, taip pat 
viena iš sparčiausiai besivystančių technolo-
gijų. LED lemputės yra šešis ar septynis kartus 
efektyvesnės nei tradicinės kaitinamosios 
lemputės, naudoja 80 proc. mažiau energijos 
ir veikia 25 kartus ilgiau. Naudojant LED lempas, 
kuriami ekonomiškiausi apšvietimo sprendimai.
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ŠIUOLAIKINIS PASAULIS 
NUŠVITO LED ŠVIESA

Į žmogų orientuotas apšvietimas erdvėje su-
kuria efektyviausią aplinką. LED lemputė kur 
kas pagerina šviesos kokybę, nes jos platus, 
sklandus spalvų spektras yra panašesnis į 
saulės spalvų spektrą nei kiti dirbtiniai šviesos 
šaltiniai. Šviesos spalva veikia su natūraliais 
žmogaus cirkadiniais ritmais (pabudimo ir mie-
go ciklu). Mėlyna šviesa, kurios paprastai būna 
daugiau LED apšvietime (ir saulėje) nei kaitina-
mojoje šviesoje, padeda kovoti su nuovargiu ir 
sukuria budrumo pojūtį, nes slopina melatonino 
(miego hormono) gamybą. Raudonos spalvos 
apšvietimas, kurį taip pat gali gaminti šviesos 
diodai, gali padėti skatinti mieguistumo jausmą, 
nes leidžia gaminti melatoniną. LED spalvų de-
rinimo technologija, kurią naudojant LED lem-
putė keičia spalvą elektroniniu būdu, gali būti 
naudinga, pavyzdžiui, darbo erdvei apšviesti, 
padedant išlaikyti slaugos personalą naktinėse 
pamainose, o LED lemputes paciento kambary-
je galima pritaikyti ramesniam raudonos spal-
vos apšvietimui.
Į žmogų orientuoto apšvietimo technologijos 
taip pat leidžia LED lemputei „pajusti“ patalpos 
apšvietimo intensyvumą ir reguliuoti šviesos 
ryškumą, atsižvelgiant į kitus šviesos šaltinius 
ar saulę, patenkančią per langus. Judesio arba 

šilumos jutikliai padeda sumažinti energijos 
kiekį patalpoms apšviesti, kai jose nieko nėra: 
apšvietimas automatiškai išjungiamas, kai pa-
talpoje nėra žmonių, tai labai sumažina sunau-
dojamos energijos kiekį.
IoT – daiktų internetas – nuolat augantis įrengi-
nių tinklas, kuriame internetas palaiko ryšį tarp 
šių įrenginių ir kitų įrenginių bei sistemų, kuriuo-
se veikia internetas. Apšvietimas, derinamas su 
daiktų internetu, supaprastina sistemų kūrimą. 
Kiekvienoje pastato patalpoje esantis LED 
apšvietimas su IoT gali padėti sukurti bendrą 
išmanesnį pastatą su praktiškai neribotomis 
galimybėmis. Į žmogų orientuotas apšvietimas 
gali būti efektyviausiai įgyvendintas naudojant 
su IoT suderinamą apšvietimą. Jis taip pat gali 
būti sistemų, optimizuojančių oro kondicionavi-
mą ir šildymą, elektros tinklo valdymą ir belaidį 
ryšį, pagrindas.
Dėl daiktų interneto gatvių apšvietimas tampa 
išmanesnis. Sujungti su keliais triukšmo ir jude-
sio jutikliais, LED gatvių šviestuvai gali sutaupyti 
energijos pritemdydami apšvietimą, kai gatvėse 
nieko nėra, ir paryškindami, kai artėja automo-
bilis ar pėsčiasis. Šis sprendimas gali mažinti 
energijos sąnaudas ir didinti miesto apšvietimo 

efektyvumą. Kitas išmanus LED gatvių žibintų 
pritaikymas yra galimybė, naudojant apsaugos 
kameras ir tinklo ryšį, akimirksniu reaguoti į 
didelį triukšmą, pavyzdžiui, šūvį ar automobilio 
avariją gatvėje, paryškinant šviesą ir fiksuojant 
įvykio vietą. 
„LiFi“ – naujausia LED apšvietimo koncepcija iš 
esmės yra atnaujinta belaidžio „Wi-Fi“ interne-
to ryšio versija, naudojanti šviesą, o ne radijo 
bangas, ir galinti perduoti duomenis iki šimto 
kartų didesniu greičiu. Mokslininkai šį išradimą 
pavadino kitu žingsniu LED technologijos srityje. 
Į LED apšvietimą integruojant „Li-Fi“ sukuriamas 
alternatyvus interneto ryšys patalpose.
LED lemputė suteikia pridėtinės vertės bet 
kuriam sektoriui, kuriame naudojama. Didelis 
energijos naudojimo efektyvumas, maksimalus 
ilgaamžiškumas, išmanieji apšvietimo sprendi-
mai, kuriuos galima integruoti į išmaniojo namo 
sistemą, ir universalus dizainas: šiuolaikinių 
LED šviestuvų pranašumai yra gerai žinomi. Tai 
suteikia galimybę pasirinkti apšvietimą, atitin-
kantį visus kokybės, technologijos ir estetikos 
reikalavimus.
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AUGALAMS – ŠVIESA IR ŠILUMA 
Dėl sezoninių pokyčių ar langų trūkumo gali būti 
sunku aprūpinti kambarinius augalus pakanka-
ma šviesa ir šiluma. Tam pritaikomos naudoti 
senųjų rūšių lempos. 
Kaitinamosios lempos puikiai tinka auginti 
kambarinius augalus, tokius kaip vynmedžiai, 
paparčiai ar dracenos. Bet jos ribotai naudoja-
mos auginant augalus, kuriems reikia didesnio 
apšvietimo. Mat šios lemputės išskiria tik apie 
10 proc. energijos kaip šviesą, o 90 proc. – šilu-
mos. Taigi ilgai ir intensyviai šviesdamos jos gali 
sudeginti šviesą mėgstančius augalus, pavyz-
džiui, atogrąžų augalus ar kaktusus.
Liuminescencinės lempos idealiai tinka auga-
lams, kuriems reikia mažo ar vidutinio apšvie-
timo, pavyzdžiui, afrikietiškoms žibuoklėms. Jie 
taip pat tinka naudoti daržovių šiltnamiuose. 
Šios lemputės paprastai būna ilgos, vamzdžio 
formos, įvairaus dydžio. Kuo siauresnė lempu-
tė, tuo ji efektyvesnė ir ryškesnė dėl mažesnio 
paviršiaus ploto. Be to, fluorescencinės lem-
putės sunaudoja 75 proc. mažiau energijos nei 
kaitinamosios lempos. Taigi, pavyzdžiui, 25 vatų 

fluorescencinė lemputė skleidžia maždaug tiek 
pat šviesos, kiek 100 vatų kaitinamoji lemputė. 
Kompaktiškos fluorescencinės lempos puikiai 
tinka apšviesti kambarinius augalus. Jų galin-
gumas skiriasi, todėl jas reikėtų pasirinkti pagal 
konkrečius apšvietimo poreikius. Antai mėsė-
džiai augalai ir (Phalaenopsis) orchidėjos gerai 
augs šviečiant kompaktiškoms fluorescenci-
nėms lempoms.
Halogenai paprastai naudojami didesnėse er-
dvėse arba didesniems augalams.
Nors augalai džiaugiasi šviesa, visiems jiems 
reikia ir tamsaus laikotarpio po 12–18 valandų 
šviesos per dieną. Augalai taip pat jautrūs ap-
švietimo lempų skleidžiamam spalvų spektrui. 
Mėlyna šviesa labiau nei bet kuri kita skatina 
chlorofilo gamybą, skatindama storus lapus, 
tvirtus stiebus ir kompaktišką vegetatyvinį 
augimą, tad tinka skatinti lapų ir šaknų augimą. 
Raudona šviesa yra tinkama skatinti žydėti, yra 
labai svarbi augalų dauginimuisi, sėklų daigu-
mui, žydėjimui ir vaisių augimui. 
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MODERNUS APŠVIETIMAS – 
TVARIAM ŪKININKAVIMUI 

Ūkininkaujant labai svarbus tinkamas apšvie-
timas ir temperatūra, siekiant padidinti der-
lių. Palaikyti reikiamą temperatūrą yra gana 
paprasta, o apšvietimui reikalingas tinkamas 
raudonų ir mėlynų LED lempučių derinys skatina 
augalų fotosintezę ir augti greičiau nei lauke. 
Šis apšvietimas pritaikomas ir sodininkystės bei 
vertikalaus ūkininkavimo ūkiuose. 
Dauguma uždarų patalpų ūkių ir sandėlių 
naudoja fluorescencinį apšvietimą, bet dėl 
daugybės pranašumų pereinama prie LED. Šio 
apšvietimo sistemos naudojamos projektuose 
nuo žuvų peryklų iki vertikalių ūkių. Išmanusis 
apšvietimas gali pagerinti maisto sistemos 
efektyvumą ir turėti naudos aplinkai. Augant 
sveiko ir tvaraus maisto paklausai, gamintojai 
renkasi inovatyvų apšvietimą, kuris užtikrintų, 
kad žemės ūkio sistemos būtų atsparios atei-
čiai. Pandemija atskleidė priklausomybę nuo 
didelių žemės ūkio gamybos linijų, neefektyvius 
žuvų ir gyvulių auginimo metodus ir jų pažei-
džiamumą. 

Beveik 90 proc. pasaulio jūrų žuvų išteklių šiuo 
metu yra visiškai išnaudoti arba per daug išnau-
doti: reikia protingos politikos siekiant išsau-
goti žuvų išteklius. Moksliškai pagrįsti vandens 
kultūros apšvietimo sprendimai, kaip ir apšvie-
timo sistemos šiltnamiams ir vertikalaus ūki-
ninkavimo patalpoms, naudoja LED apšvietimą, 
kuris padeda pagerinti jūroje veikiančių lašišų 
auginimo ūkių efektyvumą, sumažina išlaidas ir 
žuvų infekcijų riziką.
Žuvys, priklausomai nuo šviesos, orientuojasi 
pagal laiką ir sezonus, o tai lemia jų maitinimąsi 
ir augimą. Tačiau didesniuose ir gilesniuose 
aptvaruose, šaltose jūrose atvirame vandeny-
je šviesa dažnai neprasiskverbia per paviršių. 
Naudojant inovatyvų jūrų gardų ir peryklų ap-
švietimo diapazoną, iki 100 000 liumenų šviesos 
diodų tolygiai paskirstomi visoje vandens sto-
rymėje, konkrečiai nukreipiant į tamsias dėmes 
ir imituojant biologinius žuvų ritmus. Šviesos 
plitimas gilesniuose sluoksniuose skatina žuvis 

plaukti žemyn, tad jos išvengia paviršiuje gyve-
nančių jūrų utėlių lervų ir kitų ligų sukėlėjų.
Lašišoms augint naudojamas apšvietimas taip 
pat svarbus ES karšių ir ešerių auginimo ūkiams 
Viduržemio jūroje, ypač Graikijoje, Italijoje ir Is-
panijoje. Žuvys, tvariai užaugintos moderniuose 
akvakultūros objektuose, yra svarbus indėlis 
tenkinant maisto poreikius ir saugant laukinius 
žuvų išteklius bei palaikant biologinę įvairovę. 
LED lemputės sistemos gali padėti pagerinti 
žuvų augimą ir sumažinti žuvų augintojų išlaidas. 
Olandai įrodė, koks svarbus ryšys tarp inten-
syvaus ūkininkavimo ir modernių technologijų. 
Nyderlandai yra antra pagal dydį žemės ūkio 
produktų eksportuotoja pasaulyje po JAV, ku-
rios žemės plotas yra 270 kartų didesnis. Kaip 
jie tai padarė? Jei skrisite į Amsterdamą naktį, 
apačioje matysite silpną švytėjimą iš šiltnamių 
– tai inovacijų ir technologijų pritaikymo ūkinin-
kavimui pavyzdys.



KLOJAMOJI VEJA PUOŠIA 
GEDIMINO KALNO ŠLAITUS  

Graži ir prižiūrėta veja gali papuošti ne tik namo kiemą, bet ir valstybę reprezentuojančius istorinius simbolius. 
Aukštos kokybės klojamoji veja, užauginta agrarinių mokslų daktaro Jono Ruškio ūkyje, puošia rekonstruojamą 
Gedimino kalną, išryškindama istorinio paveldo vietos bruožus.

Gedimino kalno šlaitams skirtai klojamajai vejai 
užauginti buvo sukurtas specialus sėklų miši-
nys, kuriame dominuoja nendriniai eraičinai. Dr. 
J. Ruškys teigia, kad šios žolės šaknys yra ilges-
nės už kitų, siekia net 80 cm ir daugiau, todėl 
velėna, klojama ant kalno šlaitų, yra tvirtesnė. 
Be to, šis žolynas yra atsparus ir sausrai, ir drė-
gmei, ir net druskai, kuria barstomi takeliai. 
Dr. J. Ruškys pagrindinį ūkyje auginamos kloja-
mosios vejos žolių mišinį sudaro iš atrinktų žolių 
rūšių, kurių veislės yra tinkamiausios Lietuvos 
klimato sąlygomis ir atspariausios ligoms bei 
kenkėjams. Tokia veja yra universali, ją galima 
kloti visur. O specializuotiems užsakymams, 
kaip ir kloti ant Gedimino kalno šlaitų, dr. J. Ruš-
kys sudaro specifinį žolių rūšių mišinį.
„Gaminant vejos sėklų mišinį, maišomos at-
rinktos žolių rūšys pagal autorinius mūsų ūkio 
receptus, kuriuos aš pats kuriu. Kad žolės 
šaknys užaugtų ir būtų galima mechanizuotai 

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

vynioti vejos ritinius, reikia maždaug aštuonių 
mėnesių“, – pasakojo jis. Vienas bene didžiausių 
klojamosios vejos privalumų – ji kantri, ne kapri-
zinga, nepiktžolėta, tinka įvairiam dirvožemiui, 
taip pat ir kloti stačiuose šlaituose, ji atspari 
mindymui, ją nesudėtinga kloti ir galima eksplo-
atuoti jau po trijų savaičių. 
Klojamoji veja – dalis dr. J. Ruškio ūkio veiklos, 
pradėtos kurti prieš tris dešimtmečius. „Visada 
užsiėmėme augalininkyste ir aplinkotvarka: sė-
jome žolynus, įrenginėjome sporto aikštynus, 
tvarkėme prekybos centrų ir miesto parkų ža-
liąsias zonas. Laikai keičiasi, gyvenimo tempas 
greitėja, tad aiškiai suprantame, kad aplinko-
tvarkos ateitis yra klojamoji veja, kuri leidžia 
taupyti laiką ir lėšas“, – sako pašnekovas. 
20 ha ūkyje darbui naudojama moderni technika 
iš Olandijos, Kanados, Anglijos, Airijos, vyniojan-
ti klojamosios vejos ritinius. Klojamoji veja tie-
kiama ritiniais po 1 kvadratinį metrą: atpjautos 

klojamosios vejos juostos plotis siekia 40 cm 
arba 60 cm, storis – 2 cm, ilgis – 250 cm, 175 cm 
arba gali būti keičiamas pagal užsakovo pagei-
davimą. Naujausi įrenginiai leidžia pateikti į rinką 
klojamąją veją 120 cm pločio ritiniais, skirtais 
didelėms teritorijoms apželdinti.
Ant stačių Gedimino kalno šlaitų veja buvo klo-
jama sudėtingomis sąlygomis – apželdintojai 
dirbo prisirišę virvėmis, tad vieno kvadratinio 
metro vejos ritiniai darbui buvo per sunkūs. Kad 
jie būtų lengvesni, klojamoji veja ūkyje buvo 
pjaustoma 60 cm pločio juostomis, tiekta pu-
sės kvadratinio metro ritiniais.
Kaip sakė dr. J. Ruškys, vejos augimas priklauso 
nuo gamtinių sąlygų ir priežiūros. Po žiemos pa-
kankamai sušilus orams, svarbu veją tinkamai, 
bet saikingai tręšti, kad netektų daug kartų per 
sezoną šienauti stačius Gedimino kalno šlaitus. 
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ŠAMPANĖ-ARDĖNAI 
(CHAMPAGNE-ARDENNE ): 
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ŠAMPANĖ-ARDĖNAI 
(CHAMPAGNE-ARDENNE ): 

Šampanė-Ardėnai – viena šiauriausiai esančių 
vynuogininkystės sričių, putojančio vyno – 
šampano – regionas. Šampanas yra laikomas 
šventės, meilės, džiaugsmo ir pergalės 

simboliu. Tad kas nežino, iš kur kilo kiekvieno 
mėgstamo gėrimo vardas! Šampanės regionas 
išsidėstęs į rytus nuo Paryžiaus, palei Marnės, Velio ir 
Enos upes. Regiono širdis – Marnės departamentas, 
kur galima išskirti tris zonas: Reimso kalvos, Marnės 
slėnis ir Baltosios kalvos. 

Autorius: Vaiva Didžiulytė

ŠAMPANO TRADICIJOS IR 
ŠVENTASIS TRIKAMPIS
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Šampanė-Ardėnai – labiausiai į Prancūzijos 
šiaurę nutolęs vyndarystės regionas, kur 
klasikinio vyno gamybai vynuogėms sunokti 
nepakanka saulės. Provincijoje yra 17 kaimų, 
turinčių „grand cru“, ir 42 kaimai – „premier cru“ 
vynuogynų įvardijimą. Tai geriausio dirvožemio 
vietovės. Čia gruntas, prisodrintas kreidos, yra 
idealus atitinkamos rūšies vynuogėms augti. 
Šampanas turi vardo tikrumo patvirtinimą AOC, 
kuris griežtai apibrėžia geografinę šampano 
gamybos sritį aplink Reimsą, Epernė ir Trua 
miestus, bei tris vynuogių rūšis, iš kurių gami-
namas šampanas: raudonos ‘Pinot Noir’ ir ‘Pinot 
Meunier’ bei baltoji ‘Chardonnay’. Sritis užima 
beveik 34 tūkstančių hektarų plotą, vynuogynai 
– 13 tūkst. hektarų plotą, kas sudaro šiek tiek 
daugiau nei 2 proc. visų Prancūzijos vynuogy-
nų ploto. Kasmet  Šampanės-Ardėnų regione 
pagaminama daugiau nei 300 milijonų butelių 
šampano, kurio didesnę dalį suvartoja patys 
prancūzai. Kokybiškiausio gaminamo šampano 
branduolys yra vadinamasis „šventas trikam-
pis“, kurį sudaro Šampanės Šalono, Epernė ir 
Reimso miestai. 

ŠAMPANO GAMYBOS TRADICIJOS
Putojantis vynas gali gimti bet kur, o šampanas 
– tik Šampanės-Ardėnų regione. 
Įsikūrę vyndariai išsikovojo, kad tik šiame re-
gione pagamintas putojantis vynas būtų va-
dinamas šampanu. Tiesa, šampano niekas nė 
nebandė išrasti, jis atsirado savaime, o žmonės 
net keletą amžių stengėsi suprasti, kaip gamta 
jį sukūrė. Tradiciškai manoma, kad šampaną iš-
rado vienuolis Domas Perignonas, kuris pirmąją 
šio taurės gėrimo degustaciją surengė 1668 
metų rugpjūčio 4 dieną. Šią dieną ir švenčia-
mas šampano gimtadienis. Domas Perignonas 
patobulino šio vyno gamybos technologiją, 
ėmęs maišyti skirtingų metų ir rūšių vynuogių 
derlių. Dar viena žymi asmenybė, prisidėjusi prie 
šampano gamybos tobulinimo, buvo madam 
Clicquot Ponsardin. Ji sugalvojo butelio kamštį 
apsukti viela, kai kartą lankydamasi šampano 
rūsiuose ji pamatė butelį su tuoj beiššaunan-
čiu kamščiu. XIX amžiuje stipriai išpopuliarėjus 
putojančiam vynui, jo gamybos ėmėsi vos ne 
kiekvienas vyndarys. Šampanės gamintojai 
sunerimo ir 1891 metais užregistravo šampano 
pavadinimą tarptautinėje ženklų komisijoje. 
Įdomu, kad šampano butelyje susidaro nuo 40 
iki 250 milijonų burbuliukų. Įpylus gėrimo į taurę, 
burbuliukai kylą į viršų lyg smulkių perlų siūlelis. 
Šis reiškinys vadinamas „perlage“. Kuo mažesni 
burbuliukai ir kuo ilgiau jie užsibūna taurėje, tuo 
geresnės kokybės šampanas.



INFRASTRUKTŪRA 127

EPERNĖ: ŠAMPANO AVENIU
Centrinė Epernė miesto gatvė – Šampano ave-
niu suteikia aliuziją į Paryžiaus Eliziejaus laukus. 
Išilgai gatvės viena po kitos rikiuojasi privačios 
klasikinio ir renesansinio stiliaus rezidenci-
jos, kuriose seniai įsikūrė stambūs šampano 
gamintojai ir prekeiviai: „Moët & Chandon“, 
„Perrier-Jouët“, „Mercier“, „de Castellane“ ir kiti. 
Šampano namai, privačios vilos, municipaliniai 
pastatai sukuria nepakartojamą architektūrinį 
ansamblį. Šampano aveniu istorija prasidėjo 
XVIII amžiaus pabaigoje, kai miesto taryba pri-
ėmė nutarimą dėl pagrindinės miesto veiklos 
– šampano gamybos. Tada Epernė teritorijoje ir 
pradėjo kurtis daugybė šampano namų. Pasta-
tai, priklausantys žymiems šampano namams, 
išsidėstę aveniu, liudija apie savininko statusą. 
Kaip sako prancūzai: „Pilis – tai veidrodis, kuris 
atspindi ne tiek savininko charakterio gelmes, 
o daugiau jo socialinę vietą visuomenėje.“ Pas-
tatų fasadai puošti dekoratyviniais elementais, 
kurie rodo, kad savininko verslas – vyno gamy-
ba. 
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MERCIER ŠAMPANO NAMAI
Mercier šampano namai yra Epernė. Jiems pri-
klauso 231 hektaras vynuogynų, iš kurių ketvir-
tadalis apsodintas ‘Chardonnay’ vynuogėmis. 
Šampano namų įkūrėjas Eugène Mercier turėjo 
tikslą – padaryti šampaną prieinamą kiekvie-
nam, išsaugant vyno kokybę. Mercier šampano 
savininkų dėka jų šampanas tapo mėgsta-
miausiu prancūzų putojančiu vynu, svarbiausių 
visuomenės gyvenimo įvykių atributu. Jau pats 
panoraminis liftas, vežantis į Mercier šampano 
namų tunelius, tampa tikru nuotykiu. Nuostabi 
ekskursija traukinuku daugybę kilometrų nusi-
driekiančiais rūsiais supažindina su šių šam-
pano namų istorija, visomis šampano gamybos 
stadijomis, o pabaigoje siūloma degustuoti 
labiausiai patikusį šampaną.
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SENOJI ŠAMPANĖS-ARDĖNŲ SOSTINĖ
Senoji Šampanės-Ardėnų sostinė – Trua mies-
tas, kuriame viduramžiais vykdavo garsios 
šampano mugės, o vietos prekeiviai sukūrė 
svorio matą – Trua unciją. Ji lygi 31,01 gramo ir 
dabar dažniausiai naudojama brangiųjų metalų 
svoriui nustatyti. Trua tvyro nepakartojama vi-
duramžių laikų atmosfera: susiraizgiusios siau-
ros gatvelės, Senos krantinės, renesansinio 
stiliaus namai. Miesto vaizdus su bažnyčiomis 
ir charakteringais fachverkais galima išvysti 
daugybėje šio regiono nuotraukų. Trua garsus 
bažnyčiomis, kurias puošia vitražai ir akmens 
raižyba. Įdomu tai, kad miesto centrą juosianti 
gynybinė siena ir bulvarai suformuoja šampano 
butelio kamščio formos senamiestį. Suapvalin-
toje ir storoje to kamščio formos dalyje, kurią 
supa Senos upė ir kanalas, įsikūrę bažnytinis ir 
aristokratiškas kvartalai, o „kamščio stubure“ – 
buržuaziniai kvartalai. Iš dvidešimt penkių Trua 
miesto bažnyčių išliko tik devynios. Gražiausia 
iš jų – Šv. Petro ir Šv. Povilo katedra su nuosta-
biais vitražais. 

KARALIŠKAS REIMSAS
Reimsas – dabartinė provincijos sostinė. Reim-
sas nesudaro seno miesto įvaizdžio. Praktiškai 
sugriautas Pirmojo pasaulinio karo metu ir nau-
jai atstatytas moderno stiliumi. Į istoriją mies-
tas savo vardą įrašė kaip Prancūzijos karalių 
karūnacijos vieta. Reimso katedra, Tau rūmai, 
Šv. Remigijaus bazilika ir prie jos prisišliejusi 
abatija tapo UNESCO Pasaulio paveldo saugo-
mais objektais. Reimso katedra buvo pradėta 
statyti XIII amžiaus pradžioje. Katedra skirta Švč. 
Mergelei Marijai ir yra garsi savo kontraforsais, 
rozetiniais langais ir vientisu stiliumi. 138 metrų 
ilgio yra 30 metrų pločio nava sukelia didesnio 
aukščio iliuziją.
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