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„Sveikiname Jus, vartančius 
pirmąjį žurnalo STRUCTUM 
numerį“. Taip prieš 10 
metų – 2012-ųjų rudenį –

 į naujo žurnalo skaitytojus Redakcijos 
žodyje kreipėsi tuometinė jo komanda.   
Novatoriškas „verslas verslui“ (B2B) 
koncepcijos leidinys, skirtas profesiona-
lams – architektams, inžinieriams, statybų 
verslo ir pramonės atstovams bei infras-
truktūros specialistams – jau dešimt metų 
tęsia pasirinktą misiją kurti komunikacinę 
erdvę, kurioje vyktų skirtingų sektoriaus 
atstovų dialogas, idėjų, požiūrių mainai. 
Per prabėgusius metus išleisti 122 žurnalo
numeriai, išspausdintas 1 milijonas jo
egzempliorių. Leidinio turinio struktūra
ir šiandien, kaip pristatant pirmąjį numerį,
apima visas pagrindines sritis nuo pro-
jektinės fazės iki aktualių statinių,
inžinerijos, aplinkos, pramonės ir verslo 
infrastuktūros sprendimų. 
Žurnalas surengė 50 konferencijų 
pagrindinėmis savo temomis. Taip pat
 įvyko jau 15 žurnalo organizuojamų 
architektūrinės koncepcijos konkursų, 
į kuriuos STRUCTUM tradiciškai kviečia 
architektus, interjero dizainerius ir stu-
dentus, o geriausi projektai įvertinami
ir jų autoriai apdovanojami.
Žurnalo STRUCTUM rengiamas nacionalinis 
projektas „Išmanusis miestas“ šiemet 
startavo jau devintą kartą. Per aštuonerius 
metus jame dalyvavo 42 savivaldybės, 
įvairios šalies ministerijos, aukštųjų 
mokyklų komandos ir partneriai; iš viso 
605 dalyviai sukūrė 206 projektus savival-
dybių teritorijoms, dalis jų įgyvendinta.  
STRUCTUM tęsia savo misiją ir ieško naujo 
įkvėpimo. Žmogus tobulėja didėjant jo 
tikslams, sakė Friedrichas Schilleris.

Sveikiname Jus, skaitančius jubiliejinį 
10 metų žurnalo STRUCTUM numerį.
Gero skaitymo
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VIEŠBUTIS – 
„CASONA SFORZA“

ten, kur atsiskleidžia kilni 
Meksikos grožio ir tradicijų 
samprata
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Casona Sforza – tai architekto Alberto Kalacho suprojektuotas 
įspūdingų formų viešbutis Meksikoje, kuriame vertybės 
orientuotos į sąmoningumą, apmąstymą ir subalansuotos 
aplinkos grožio supratimą.

Nuotr.: Alex Krotkov

Autorius: Vaiva Didžiulytė

„CASONA SFORZA“
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ŽEMĖS, GAMTOS, VIETINIŲ 
TRADICIJŲ DERINYS

„Casona Sforza“ projekto idėją pasiūlė vers-
lininkas Ezequielis Ayarza Sforza, o suprojek-
tavo garsus meksikiečių architektas Alberto 
Kalachas. 2020 metais Oachakos valstijoje, 
kurortiniame Puerto Eskondido miestelyje, 
iškilęs viešbutis puoselėja unikalią, liaudies 
įkvėptą architektūrą, kuri yra visiškai sude-
rinta su natūralia aplinka ir atspindi vietos 
bendruomenės, tautinės kilmės, ekologinio 
sąmoningumo idėjas. Ramiojo vandenyno 
pakrantėje įsikūręs Puerto Eskondidas yra 
žinomas dėl palmėmis apsodintų paplūdimių 
ir banglenčių entuziastams pritaikytų vietų.

Panoraminiai jūros vaizdai ir preciziškai 
išpuoselėta atmosfera su bohemiška neu-
tralių spalvų, atogrąžų miškų ir natūralių 
tekstūrų estetika atsiveria iš visų objekto 
erdvių – bendrųjų patalpų ir visų 11 skliautinių 
liukso numerių. Dizaino detalės apima rankų 
darbo dekoro elementus.

PAGRINDINIS AKCENTAS – 
PANORAMINIAI VAIZDAI

4 500 kv. m viešbučio teritorija susideda iš 
trijų tūrių, kurie jungiasi su koridoriumi, per 
kurį eina plona įgaubta linija. Jis nukreipia 
lankytoją prie turkio spalvos vandens mė-
nulio pavidalo baseino, kurio link nusileisti 
pakanka keturių laiptelių. Suprojektuota 11 
svečių liukso numerių, baras ir restoranas. 
Visą teritoriją supa vandenynas. Objektas 
buvo sukurtas taip, kad būtų integruotas 
į kraštovaizdį ir sudarytų patogias erdves 
apmąstymams, žmogaus sielos ir kūno har-
monijai puoselėti. Oachakos pakrantėje vy-
rauja atogrąžų klimatas, kur metinė vidutinė 
temperatūra svyruoja 20 ºC.

Svečių apartamentai išdėstyti tiek viršuje, 
tiek apačioje: šeši numeriai yra viršutiniuo-

se aukštuose, juose yra balkonai su vaizdu 
į jūrą. Penki yra pirmame aukšte, juose yra 
terasa ir privatus baseinas. Visuose kamba-
riuose yra skliautinės lubos.

Tiek vidaus, tiek išorės erdvės suprojektuo-
tos vientisai laikantis bendros koncepcijos ir 
žemiškų atspalvių, kai pagamintos pertvaros 
ir dangos tarsi sukurtos iš pakrantės smėlio. 
Kita vertus, betoninės ir medinės sijos kerta 
tūrius, kad leistų žaisti su skirtingu aukščiu.
Prie kiekvienos arkos uždedami pagal užsa-
kymą pagaminti mediniai vartai su mažomis 
žaliuzėmis, kurios suteikia privatumo visiškai 
neužgožiant kraštovaizdžio vaizdo, taip pat 
leidžia oro cirkuliacijai sukurti malonesnį 
klimatą kiekviename iš vienuolikos kambarių. 
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VĖSINIMUI PANAUDOTA 
VIETINĖ MEDŽIAGA 

Kurortą sudaro įvairaus aukščio arkiniai tū-
riai, išdėstyti asimetriškai. Pasak architekto, 
skliautinė forma pasirinkta ne be priežas-
ties. Svarbiausi šios formos privalumai – ge-
bėjimas atlaikyti žemės drebėjimus ir teigia-
mos energijos darni tėkmė į apartamentus.
Tūriai pastatyti iš vietinių plytų – medžiagos, 
kuri padeda išlaikyti vėsą patalpų viduje, 
nenaudojant oro kondicionieriaus. Plytos 
turi šviesiai geltoną atspalvį, kuris atspindi 
saulės šviesą ir dar labiau padeda vėsinti.

„Šis projektas gimė po metų įkvėpimo paieš-
kų, planavimo, vykusių ir ne eskizų ir nuose-
klių kompromiso paieškų“, – teigė projektą 
kūrusi komanda.
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INTERJERE VYRAUJA ŽEMĖS MOTYVAI
Interjero dizainas, kurį prižiūrėjo Meksi-
kos miesto MOB studija, sukurtas taip, kad 
jaustųsi bohemiška atmosfera, naudojant 
žemiškas spalvas, atogrąžų medžius ir rankų 
darbo dekorą. Viešbučio erdvėse persismel-
kia pajūrio kontekstas ir savita architektūra.
Projekto autorių tikinimu, svetainę ir kitas 
patalpas papildo tokie atributai kaip sau-
lėlydis, vandenyno garsas ir vėjo judėjimas, 
kartu derinant su architektūros faktūromis 
ir spalvomis.

Interjero aplinką sudaro kūriniai iš regionų, 
pripažintų savo amatininkų amatais, pavyz-
džiui, mažo Teotitlan del Valjė kaimelyje austi 
kilimėliai, Oachakos slėnio tekstilė, hamakai, 
kėdės ir užuolaidos iš Jukatano ir palminės 
lempos iš Verakruso, kurios derinamos su 
dekoratyviniais elementais ir patogumais iš 
Oachakos kalnų, kur juos gamina puodžiai, 
baldininkai, ūkininkai ir bitininkai. 

Kambariuose taip pat yra daug dirbinių, 
pavyzdžiui, pagalvėlių ir stiklo dirbinių, pa-
gamintų amatininkų, priklausančių „Pueblo 
del Sol“ – Oachakos bendruomenei, kurios 
pagrindinis dėmesys skiriamas tvarumui ir 
vietinei kultūrai.
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GASTRONOMIJA – DAR VIENA 
DĖLIONĖS DETALĖ

Kadangi tai yra vientisai sukurtas projektas, 
dėmesys skiriamas vietos gastronomijai, 
kuri įgyja svarbų vaidmenį, atspindintį eko-
loginę ir socialinę atsakomybę. Štai kodėl 
„Casona Sforza“ yra įsipareigojusi kulinari-
niam tikslui, paremtam principu „nuo ūkio iki 
stalo“, garantuojančiu kiekvieno patiekalo 
ingredientų šviežumą, gaunamą iš vietinių 
gamintojų sodų, kurie gerbia sezoninius ir 
neintensyvius derliaus nuėmimo ciklus.

Dar vienas įdomus dalykas – „Pueblo del 
Sol“ dirbtuvės, apibūdinamos kaip socialinis 
projektas, finansuojamas „Casona Sforza“ ir 
yra maždaug valanda kelio automobiliu nuo 
viešbučio. Svečiai gali apsilankyti „Pueblo 
del Sol“ ir sužinoti, iš kur atkeliauja viešbuty-
je vartojami produktai, susipažinti su mišku 
ir sužinoti apie vietinės bendruomenės su-
sikūrimą, tradicijas ir gyvenimą.
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ALBERTO KALACHAS 
(„T.A.X. ARCHITECTS“)

ALBERTO KALACHAS – žymus architektas, 
dirbantis Meksikoje. Jo susirūpinimas ky-
lančiomis didžiulėmis miestą liečiančiomis 
problemomis labai dažnai atsispindi jo dar-
buose. Vienas įstabių jo kūrinių – didžiau-
sias kada nors sukurtas Meksikos baseino 
slėnis, pavadintas „México Ciudad Futura“ 
(Grįžimas į ežerų miestą), kuriame įvairiais 
pjūviais paliečiama ir tyrinėjama vietos 
geografija.

Savo „T.A.X. Architects“ sukurtą studiją A. Kala-
chas pristato kaip laboratoriją ir terpę, skirtą 
klausti, tyrinėti ir iš naujo apibrėžti... erdvę, 
skirtą peržengti neišvengiamus geografi-
nius, ekonominius ir laiko apribojimus, atsi-

randančius kiekviename projekte, ir paversti 
juos galimybe kartu sukurti sprendimą, kuris 
kuriant ne tik gerbtų aplinką, bet taip pat 
tarnautų jos kultūriniam kontekstui.

Mąstytojas, statytojas, konservatorius A. Kala-
chas ir jo jaunatviška laboratorija T.A.X. 
įsitvirtino šiuolaikinėje architektūroje, kur-
dama erdves ir aukštindama patį kūrybos 
procesą. Su praktišku, bet žaismingu dialo-
gu tarp augimo ir paprastumo, tekstūros ir 
šviesos, visa pilka pavasario žaluma, struk-
tūros teka organiškai – fraktaliai paversda-
mos sodą savo šokių geometrijos širdimi, 
leisdamos kvėpuoti šviesai ir darniai įsilieti 
laukinėmis medžiagomis. 
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ASMENYBĖS

ARCHITEKTAS RENZO PIANO 
KVIEČIA DAUGIAU KALBĖTI 

APIE GROŽĮ   

Renzo Piano, visame pasaulyje žinomas italų architektas ir inžinierius, į grožį visada 
žvelgė įdėmesniu žvilgsniu. Autoritetingas įvairių tarptautinių projektų autorius, 
už nuopelnus architektūrai 1998 metais apdovanotas Pritzkerio architektūros 
premija, geriausiai žinomas, kaip jaunystėje – prieš 50 metų – sukurto Georges’o 

Pompidou šiuolaikinio meno centro Paryžiuje autorius, nors ir kiti žinomi jo projektuoti 
pastatai sulaukė daug dėmesio, ir ne tik pagyrimų, bet ir nepritarimo.

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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„Deja, mes nepakankamai kalbame apie 
grožį. Galbūt iš kuklumo arba todėl, 
kad manome, jog tai nepasiekiama. 

Tačiau esu įsitikinęs vienu dalyku: 
grožis gali mus dvasiškai atgaivinti, 
regeneruoti ir kaip žmones, ir kaip 

šios planetos gyventojus.“*

RENZO PIANO:

* terramadresalonedelgusto.com 

KARJERA
Renzo Piano (1937) gimė Italijoje, Genujoje, kur 
gyveno ir dirbo beveik šešis dešimtmečius, o 
šiuo metu įsikūręs Paryžiuje. Būsimasis archi-
tektas augo Genujos statybininkų šeimoje. Jo 
senelis buvo sukūręs statybos įmonę, kurią jo 
tėvas Carlo Piano su trimis savo broliais išplėtė 
į įmonę „Fratelli Piano“, ši klestėjo po Antrojo 
pasaulinio karo, statydama namus ir gamyklas 
bei pardavinėdama statybines medžiagas. Kai 
tėvas išėjo į pensiją, vadovavimą įmonei perė-
mė vyresnysis Renzo brolis Ermanno.

Renzo baigė studijas Milano politechnikos uni-
versitete ir studijavo architektūrą Florencijos 
universitete. Taip pat nevengė darbo šeimos 
įmonėje. Po studijų R. Piano įgūdžius plėtojo 
dirbdamas tarptautinėse įmonėse Filadelfijoje, 
Londone ir kitur. Jaunystėje keliai jį suvedė su 
kitais talentingais architektais. 

1970 metais R. Piano gavo savo pirmąjį tarptau-
tinį įvertinimą už Italijos pramonės paviljoną 
parodoje „Expo 70“ Osakoje, Japonijoje. Ben-
dradarbiaudamas su savo šeimos įmone, jis 
pastatė lengvą ir originalią paviljono konstruk-
ciją iš plieno ir sustiprinto poliesterio – statinys 
atrodė tuo pat metu ir meniškas, ir pramoninis. 
Šiuo jo statiniu susidomėjo britų architektas 
Richardu Rogersas ir netrukus jiedu atidarė 
bendrą įmonę „Piano and Rogers“, kurioje kele-
tą metų kartu dirbo. Vienas iš jų pirmųjų bendrų 
projektų buvo administracinis baldų įmonės 
pastatas, kurio konstrukciją sudarė konteineris 
ir atvira guolių konstrukcija, o šildymo ir van-
dens vamzdžiai išorėje buvo nudažyti ryškiomis 
spalvomis.

SVARBIAUSIAS GYVENIMO PROJEKTAS
Būtent dėl šių neįprastų sprendimų projektas 
sulaukė didelio kitų architektų dėmesio, o R. 
Piano ir R. Rogersas gavo pasiūlymą projek-
tuoti Georges’o Pompidou nacionalinį meno ir 
kultūros centą Paryžiuje. Jauni architektai 1977 
metais sukūrė drąsią koncepciją – netradicinį, 
industrinio stiliaus, daugiafunkcį, tarytum per-
matomą pastatą iš plieno ir stiklo arba, kaip jis 
buvo apibūdintas, „išvirkščią“ statinį. Matomas 
konstrukcinis pastato karkasas, eskalatorius, 
permatomu vamzdžiu kertantis pastato fasadą 
įstrižai, jo išorėje sumontuoti šildymo bei oro 
kondicionavimo kanalai, nudažyti ryškiomis 
spalvomis ir apjuosę pastatą lyg mistinės gyva-
tės, pribloškė architektų visuomenę. 
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Pastatas sulaukė stulbinančios sėkmės 
ir pakeitė apleistą komercinę zoną 
Paryžiuje. Nors jo kritikai skundėsi, kad 
Pompidou pastatas nedera prie istorinės 
architektūros, naujas ryškus objektas 
tapo žinomu tarptautiniu orientyru, vienu 
dažniausiai lankomų kultūros paminklų 
pasaulyje ir pelnė autoriams daugybę 
apdovanojimų bei tarptautinį pripažinimą 
visam gyvenimui. 

R. Piano tapo vienu žinomiausių architek-
tų pasaulyje.

„Daug kas teigia, kad Georges’o Pompidou centras buvo 
pirmasis haitèko stiliaus pastatas. Iš tikrųjų tai gana 
ironiškas pastatas. Tai buvo tiesioginis ir gana nekaltas 
būdas išreikšti skirtumą tarp bauginančių kultūros statinių 
to meto Paryžiuje ir modernaus labai atviro pastato. 
Buvome jauni blogi berniukai ir mums tai patiko.“ 

Pastato išorėje eksponuojamos inžineri-
nės sistemos sukūrė unikalią eksterjero 
estetiką, o funkcionalumo požiūriu šis 
architektų sprendimas išlaisvino vidaus 
patalpas, tai buvo racionalus ir funkci-
onalus sprendimas. Tradicinėje to meto 
architektūroje buvo įprasta visas inžine-
rines sistemas slėpti pastato sienose, 
grindyse ir techninėse patalpose. Tad 
Pompidou centrą buvo paskubėta priskir-
ti vėlyvojo modernizmo architektūros ir 
dizaino krypčiai haitèkui (angl. High Tech; 
aukštosios tech(nologijos), tačiau R. Pia-
no tai užginčijo. 

RENZO PIANO:
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TECHNOLOGIJOS – APLEISTOMS 
TERITORIJOMS „IŠTAISYTI“

Devintojo dešimtmečio viduryje R. Piano 
ėmėsi įvairiausių projektų, naudodamas 
pažangiausias turimas technologijas, ta-
čiau, priešingai nei Pompidou centre, kiek 
įmanoma diskretiškiau. Architekto susi-
domėjimas technologijomis ir moderniais 
architektūriniais sprendimais matomas jo 
projektuose. Jo raiškių formų pastatams 
būdinga sudėtinga keliasluoksnė struktū-
ra, įvairių medžiagų – medžio, plieno, sti-
klo, betono – ir natūralios šviesos dermė, 
atskleidžianti tūrių lengvumą, pabrėžianti 
eleganciją.

R. Piano sukūrė du didelius teritorijų re-
konstrukcijos projektus Šiaurės Italijoje. 
Didelę apleistą pramoninę senojo Ge-
nujos uosto teritoriją modernizavimas 
pavertė kultūros zona ir turistų traukos 
centru. Architektas pailgino gatves, ve-
dančias į uostą, senus pastatus pavertė 
kultūros ir komerciniais pastatais, supro-
jektavo biblioteką, akvariumą ir botanikos 
sodą stikliniame kupole. Milžiniškas kra-
nas pakelia lankytojus aukštyn pamatyti 
uostą. 

Nuo 1923 metais Turino miesto Lingotto 
rajone veikusi „Fiat“ automobilių gamykla 
buvo garsi dėl daugiau nei kilometro ilgio 
bandymų trasos ant stogo ir pagrindinės 
rampos. Automobilių gamybos kompo-
nentai jų surinkimo metu iš gamybos 
sektorių pastato apačioje etapais kildavo 
iki viršutinio aukšto, iš kurio automobiliai 
išvažiuodavo ant stogo išbandyti ovalioje 
trasoje su įspūdingais pakeltais posū-
kiais, kur galėjo pasiekti net 90 km/h grei-
tį. Jie nusileisdavo žemyn viena iš dviejų 
didelių spiralinių rampų abiejose pastato 
pusėse. 

Bet gamykla paseno ir buvo nuspręsta ją 
uždaryti, o pastatą rekonstruoti. Archi-
tektūrinį konkursą 1985 metais laimėjo R. 
Piano, kuris pasiūlė sukurti įdomią viešąją 
miesto erdvę, atgaivinti „Fiat“ gamyklos 
pastatą, išlaikant jo architektūrinį iden-
titetą. R. Piano pertvarkė visą gamyklos 
teritoriją, kuri tapo mugių ir konferencijų 
centru. Išsaugota pastato konstrukcija, 
įskaitant bandymų trasą.

Ant pastato stogo „užkelta“ skaidri ne-
didelė konferencijų salė „La Bubble“, 
pastatyta iš stiklo ir plieno. Šalia įrengta 
sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Skai-
dri „burbulo“ konstrukcija ant stogo yra 
puikus technologijų taikymo pavyzdys.

R. Piano ir jo komanda 20 metų dirbo prie 
„Fiat“ gamyklos teritorijos atnaujinimo. 
Dabar buvusi Lingotto gamykla pavirto 
nauja Turino viešąja erdve ir miesto oaze: 
tai kabantis sodas, iškilęs aukštai virš 
betoninių modernistinių gamyklos kons-
trukcijų. 
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„Šiandien tik 10 proc. žmonių gyvena dideliuose miestų 
centruose. Dauguma gyvena vadinamojoje periferijoje, kuri 
dažnai menkinama. Ten gali kilti įvairių problemų, ir beprasmiška 
tai neigti, bet aš žinau, kad ten taip pat  yra daug grožio; 
didelis augimo potencialas ir noras tobulėti. Todėl vadinu 
jas troškimų gamyklomis. Žodis „regeneracija“ man 
primena kitą dažnai vartojamą  terminą: taisymas.“ 

PORTFELYJE – 
LAIVAI IR LONDONO „ŠUKĖ“ 

Devintojo dešimtmečio viduryje kruizų laivybos 
kompanija „Sitmar Cruises“ statė laivus Pran-
cūzijos ir Italijos laivų statyklose. R. Piano gavo 
užsakymą suprojektuoti laivus. Architekto su-
kurti laivai „Crown Princess“ ir „Regal Princess“ 
panašūs į delfinus.

Istorinė Potsdamo aikštė Berlyno širdyje, Vokie-
tijoje, kuri buvo sienos padalyta tarp Rytų ir Va-
karų Berlyno, pradėta rekonstruoti 1990 metais. 
R. Piano projektavo naujus pastatus penkiuose 
iš penkiolikos projektų. Išskirtinis elementas 
– variniai pastatų stogai ir skaidraus stiklo bei 
deginto molio spalvos medžiagų fasadai. Pa-
grindinis R. Piano projekto akcentas – pastatas, 
sudarytas iš keturių skirtingo dydžio, bet to 
paties stiliaus tūrių. Išskirtiniai elementai yra 28 
metrų aukščio atrijus ir 21 aukšto bokštas, kurio 
rytiniai, pietiniai ir vakariniai fasadai yra pa-
dengti dvigubo stiklo sienelėmis, atskirtomis 28 
cm tarpu, todėl sumažėjo oro kondicionavimo ir 
šildymo poreikis. 

R. Piano suprojektuotas „New York Times“ 
pastatas atviras ir skaidrus, simbolizuojantis 
laikraščio ir miesto ryšį. Pirmus šešis aukštus 
užima atrijus su restoranais, parduotuvėmis 
ir konferencijų centru. Išskirtinis jo bruožas 
– skaidraus stiklo užuolaidų siena už fasado 
ir kylanti aukščiau už patį fasadą. Užuolaidą 
sudaro skaidrus stiklas ir keraminių vamzdžių 
rėmas, pakabintas 61 cm atstumu nuo fasado 
– kaip apsauga nuo saulės kaitros, todėl stiklo 
nereikia tamsinti.

RENZO PIANO:
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RENZO PIANO:

„Bokštai turi labai 
blogą reputaciją – ir 

pelnytai, nes paprastai 
jie yra arogancijos 

ir galios simbolis. 
Jie meta šešėlį. 

Juokingiausia, kad 
Londone šešėlis krinta 

ant upės. Yra daug 
dalykų, dėl kurių šis 
pastatas įmanomas 

ten, o ne kur nors kitur. 
Manau, svarbiausia, 

kad jis byloja kai ką 
labai svarbaus – tai 

yra diskusija apie 
architektūros stilių.“
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Architekto R. Piano suprojektuotas dangoraižis 
virš Londono tilto metro stoties, pastatytas 
2012 metais, dėl smarkiai siaurėjančio stiklo 
fasado pramintas „šuke“ (angl. shard). Pravardė 
taip prigijo, kad ilgainiui „Shard“ tapo oficialiu 
pavadinimu. Daugiafunkcis pastatas iškilęs 305 
metrus virš istorinės Londono panoramos, 
yra šešiasdešimt šešių aukštų, viduje įrengti 
prabangūs apartamentai ir viešbutis, taip pat 
biurai, parduotuvės, restoranai ir kultūros cen-
trai. Nuo plataus pagrindo debesų link kyla aštri 
viršūnė. R. Piano buvo aršiai kritikuojamas, kad 
šis projektas netinkamas Londonui. 
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RENZO PIANO:

Manau, kad šlovė nėra gerai 
architektui, nes ji apriboja laisvę. 
Kai jūs, architektas, pasiekiate 
sėkmę, jus verčia visada kartoti 
tą patį. Tai pasakytina ne tik apie 
architektus, bet ir apie dailininkus, 
rašytojus, filmų kūrėjus. Jei ką 
nors darai gerai, žmonės prašo tai 
padaryti dar kartą. Taigi patenki 
į spąstus. Kiekvienas trokštame 
laisvės, bet sunkiausia išsilaisvinti 
ne nuo kitų žmonių, o nuo savęs.“ 

NUOPELNŲ IR ŠLOVĖS NAŠTA 
Šio garsaus ir patyrusio architekto portfelyje 
šimtai įvairios kitos paskirties pastatų, urbanis-
tinių projektų ir statinių. 

Gimtojoje Genujoje R. Piano suprojektavo San 
Džordžo tiltą, kuris pakeitė 2018 metais sugriu-
vusį Morandžio tiltą, kai žuvo 43 žmonės. Naujo 
plieninių ir betoninių konstrukcijų viaduko sta-
tybos per karantiną vyko dieną ir naktį. R. Piano 
suprojektuoto tilto šviesi apvalaina apačia 
primena laivo korpusą ir Genujos jūreivystės 
istoriją. Modernų statinį padės prižiūrėti robo-
tai, stebėsiantys jo dėvėjimosi požymius. Be 
to, veiks speciali džiovinimo sistema korozijai 

Nuotr.: Vittoriano Rastelli
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mažinti. Iškilmės buvo santūrios iš pagarbos 
žuvusiesiems ir jų šeimoms.

Per savo ilgą profesinę karjerą R. Piano archi-
tektūros pasaulyje įgijo neginčijamą autoritetą 
ir pelnė kone visus įmanomus apdovanojimus 
savo šalyje ir tarptautinius. 1998 metais Pri-
tzkerio premijos komisija palygino R. Piano su 
Michelangelo ir da Vinci ir įvertino jo nuopelnus 
„naujai apibrėžiant modernią ir postmodernią 
architektūrą“. Jis buvo išrinktas TIME tarp 100 
įtakingiausių žmonių pasaulyje. 2013 metais Ita-
lijos prezidentas Giorgio Napolitano jį paskyrė 
senatoriumi iki gyvos galvos Senate. 



Išskirtiniam vonios kambario 
dizainui – stilingi ir funkcionalūs 
HANSGROHE sprendimai

Maudynių duše malonumus gerokai apkartina dušo nuotekų dangteliai, už kurių nuolat kliūva kojos, taip pat į šalis besitaškantis 
vanduo. Štai kodėl „hansgrohe” sukūrė naujieną – „RainDrain“ dušo nuotekų sistemą, kuri sukurta mėgstantiesiems išskirtinio 
dizaino vonios kambarį ir tiems, kurie neabejingi kokybei. „RainDrain“ – tai individualiai pritaikyti, funkcionalūs ir stilingi sprendimai 
grindų lygmeniu įrengiamiems dušams. Asortimente yra skirtingo dydžio ir modelių latakai, kurių spalva gali būti priderinta prie 
„hansgrohe” maišytuvų ir dušo gaminių, tad sukurti vientiso dizaino vonios kambarį kaip niekada paprasta.

HANSGROHE „RAINDRAIN“ – DAUGIAFUNKCIS SPREN-
DIMAS VISŲ TIPŲ LYGIŲ GRINDŲ DUŠAMS

"hansgrohe RainDrain" asortimentą sudaro trys grindų lygmens 
dušo latakų kolekcijos („RainDrain Match“, „RainDrain Flex“, „Rain-
Drain Rock“) ir taškinio nutekėjimo sistema. Visos jos yra suderina-
mos su universaliu baziniu komplektu. Pagrindinės „RainDrain“ sis-
temos dalies „uBox“ montavimas yra labai paprastas. Ji sujungiama 
su vamzdynu, tuomet įbetonuojama ir galiausiai klojama kliento pa-
sirinkta grindų danga. Pasirinkus „RainDrain Match“ arba „RainDrain 
Rock“ latakus, įbetonuojamas ir specialus drenažo kanalas.

„RAINDRAIN MATCH“
Ši lygi dušo nutekėjimo sistema gražiai įsilieja į grindų dangą. „Rain-
Drain Match“ sistema gali būti 6 dydžių nuo 60 iki 120 cm ir skirtingų 
spalvų: chromo, šlifuoto nerūdijančiojo plieno, matinės juodos, 
matinės baltos ir balto arba juodo stiklo apdailos. Pageidaujant 
plokštelę galima apversti ir ją išklijuoti plytelėmis. Reguliuojamas 
atraminio rėmo aukštis užtikrina ypač lengvą pritaikymą prie pa-
sirinktų plytelių aukščio. Komplekte yra visi montuoti reikalingi 
elementai, todėl sprendimas dėl įrengimo vietos ir tipo gali būti 
priimtas paskutinę minutę.



„RAINDRAIN ROCK“
Vertinantiesiems natūralumą ir minimalizmą puikiai tiks „RainDrain 
Rock“ – berėmis dušo latakas, kurį galima išklijuoti iki 40 mm storio 
natūraliu akmeniu arba plytelėmis. Tai modernaus dizaino sprendi-
mas, kuris stilingai įsilies į vonios kambario visumą. Išskirtinis priva-
lumas – tikslus ilgio reguliavimas: plokštelę galima sutrumpinti 5 cm 
iš abiejų pusių.

PAPRASTAS SIFONAS ARBA PUIKUS „DRYPHON“
„hansgrohe” dušo latakų komplektuose yra du sifonai: standartinis 
su 4,2 l/s debitu, kurį lengva nuimti ir prižiūrėti, arba specialiai pa-
tentuotas „Dryphon“, kurio našumas – 6 l/s. 

Patentuotoje „Dryphon“ sistemoje naudojama aukštųjų technolo-
gijų membrana, dėl to nešvarumai ir plaukai nelimpa ir kanalizacijos 
kvapai nepatenka į vonios kambarį. Nereikia jaudintis, kad ilgesniam 
laikui išvykus iš namų kvapas iš kanalizacijos skverbsis į vonios kam-
barį, kaip būna su įprastu sifonu išgaravus vandeniui. „RAINDRAIN FLEX“

Mėgstantiesiems išskirtinį dizainą siūlomas „RainDrain Flex“ spren-
dimas – vanduo teka stilingu latako profilio paviršiumi. Šis dušo 
latakas yra įvairaus standartinio ilgio, tačiau, jei reikia, jį galima 
sutrumpinti vietoje. Galima rinktis iš septynių paviršiaus spalvų: 
chromo, šlifuoto nerūdijančiojo plieno, matinės juodos, matinės 
baltos, matinės bronzos, poliruoto aukso ir matinio juodo chromo. 
Dėl specialios plokštelės latako apačioje profilis gali būti tvirtina-
mas plytelių klijais, todėl „RainDrain Flex“ galima montuoti tiesiai ant 
betono.

„XTRASTORIS“ VIETOS TAUPYMO SPRENDIMAI
„hansgrohe RainDrain" sistemas puikiai papildo „XtraStoris“ dušo 
priemonių laikymo sprendimai, kurie taupo erdvę ir dar labiau pa-
didina judėjimo laisvę duše. Moduliai yra skirtingo dydžio, dizaino ir 
paviršių, jie integruojami į sieną, sukuriant elegantišką dušo zonos 
interjerą. 

Dėl komplekte esančių montavimo rinkinių ir sandarinimo medžiagų 
kiekvienas „XtraStoris“ elementas yra atsparus vandeniui. Kaip ir 
visų „RainDrain“ dušo latakų, kasdienė „XtraStoris“ modulių priežiūra 
yra greita ir paprasta.

„RAINDRAIN SPOT“
„RainDrain Spot“ – taškinio nutekėjimo sistema siūlo puikų spren-
dimą tiems, kurie dėl riboto montavimo gylio renkasi tradicinius 
sprendimus. Dangtelio paviršius pagamintas iš šlifuoto nerūdijan-
čiojo plieno, kurio vieną pusę galima išklijuoti plytelėmis. Taškinis 
nutekėjimas – idealus pasirinkimas ne tik žemam montavimui, bet ir 
siekiant maksimalaus išdėstymo lankstumo.

www.hansgrohe.lt



Berker jungiklių serijos – grožis, slypintis paprastume.
Jungikliai su išmaniųjų įdėklų sistema užtikrina visų
svarbių valdymo funkcijų kontrolę namuose.

Dėka daugybės dizaino variantų įgyvendinamos
individualios architektūrinės koncepcijos ir sudėliojami
akcentai interjere.

Dizainas
nepavaldus laikui



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

MAZGAS INTERJERO ERDVĖ
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Prabangios poilsio erdvės  

Palangoje po daugiau nei metus trukusio remonto darbų buvę 
„Šilko“ fabriko poilsio namai tapo prabangių apartamentų 
projektu „Palanga Dreams“. Maironio gatvėje stovinčiame trijų 
aukštų pastate „Palanga Dreams“ (liet. „Palangos Svajos“) iš 

viso suprojektuotos 23 prabangios poilsio erdvės.

PALANGA 
  DREAMS:
ATKURTA DIDYBĖ

Įspūdingos architektūros vėlyvojo moder-
nizmo pastatas Palangoje pastatytas pa-
gal architektės Irenos Likšienės projektą, 
o pastaraisiais metais stovėjo apleistas. 
Prikelti pastatą naujam gyvenimui ir inves-
tuoti į jį pasiryžusios bendrovės UAB „Reefo“ 
vadovas Karolis Aidulis teigia, kad užbaigus 
atnaujinimo projektą pastatas tapo išraiš-
kingu ir šiuolaikišku poilsio apartamentų 
kompleksu: „Įsigiję pastatą pasirinkome 
sunkesnį sprendimą – ne griauti, o kurti at-
naujinimo projektą, išlaikant vertingiausius 
pastato bruožus. Žinoma, šis sprendimas 
buvo brangesnis ir gerokai sudėtingesnis, 
bet galutinis rezultatas tikrai to vertas – 
tokių sprendimų nėra jokiuose modernios 
statybos projektuose.“ 

Projekto pagrindinis finansinis partneris 
– verslo paskolų fondas „NuCapital“. „Finan-
suodami nekilnojamo turto projektus, pir-

menybę teikiame išskirtiniams projektams. 
Tikime, jog tokie projektai bus paklausūs 
tarp būsimų pirkėjų. Mums imponuoja paty-
rusios ir kompetentingos vystytojų koman-
dos. Būtent tai radome „Reefo“ projekte. Tai 
išskirtinis produktas ne tik Palangoje, bet 
ir visoje Lietuvoje, džiaugiamės galimybe 
prisidėti prie jo vystymo nuo pat pirmojo 
etapo,“ – sako „I Assset Management“ val-
dybos narys ir „NuCapital“ fondo valdytojas 
Martynas Kavaliauskas.

Atnaujintame pastate išsaugoti fundamen-
talūs išlikę elementai – įspūdingas vesti-
biulis su atrijumi ir šešių metrų lubomis, 
originalūs lenkti bangos formos balkonų 
aptvėrimai, monolitinės laiptų pakopos ir 
pastatą juosiančios kolonos. Šiuolaikinės 
architektūrinės išraiškos priemonės ir 
technologijų galimybės leido suteikti pas-
tatui naują kokybę. 

Nuotr.: Robertas Gabrys, Rūta Strakšaitė
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architekto to meto mąstymo aktualumą 
šiandien ir ateityje. Konkretaus pastato ar-
chitektūrinę vertę turėtų patikrinti laikas.

Vertindama pastato atnaujinimo projektą 
„Palanga Dreams“, architektė sakė: „Džiau-
giuosi, kad projekto sumanytojas ir jo ko-
manda įžvelgė pastato potencialą ir prikėlė 
naujam gyvenimui kita paskirtimi. Pastatas 
atkurtas ir interjerai įrengti profesionaliai 
ir su meile.“ Vis tik kaip projekto autorė kai 
kurių sprendimų būtų siūliusi atsisakyti ar 
juos pakoreguoti. Ji apgailestauja, kad ne-
teko susipažinti su rengiamais projektiniais 
pasiūlymais ir atkūrimo projekto rengėjais 
projektavimo metu. Architektė įsitikinusi, 
kad  bendradarbiavimas su pirminio projekto 
autoriumi būtinas, o nekilnojamo turto vys-
tytojai rengiamų projektų galutinį rezultatą 
gautų tik geresnį.

INSPIRUOTAS JŪROS
Pastato architektė I. Likšienė žurnalui STRUC-
TUM pasakojo, kad projektas parengtas ir 
realizuotas 1985–1987 metais. „Tuo metu 
mudu su vyru Gintu Likša ir dukromis jau še-
šerius metus gyvenome ir dirbome Palango-
je. Aplinka ir jūra inspiravo. Kiekvienas naujas 
objektas buvo didelis iššūkis ir atsakomybė. 
Didelė privilegija projektuoti mieste, kuriame 
gyveni, jauti erdvę, žinai kiekvieną kampą. 
Visada gali pasitikrinti savo sprendimų tei-
singumą vietoje“, – sakė ji.

„Šilko“ fabriko poilsio namų architektūri-
nį sprendimą, pasak architektės, diktavo 
centrinė miesto dalis, santykinai nedidelis 
kampinis sklypas Gintaro ir Maironio gatvių 
sankirtoje ir gana nemaža projekto apimtis. 
Išeities pozicija: kampas, pastato ašis, si-
metrija, aiški struktūra, įtrauktas įėjimas į jį, 
laipsniškas aukštėjimas į sklypo gilumą. Taip 

atsirado kompaktiškas tūris su stogu-tera-
sa virš sutapdintos stogo dalies ir atrijumi 
pastato viduje, aplink kurį išdėstytos gyve-
namosios patalpos ir infrastruktūra. Pastato 
fasadus formuoja tūrių, aklinų ir įstiklintų 
plokštumų kaita. Siekta, kad statinys kuo or-
ganiškiau integruotųsi į aplinką, būtų apžvel-
giamas visais rakursais ir iš visų atstumų, 
neužgožtų kampo, būtų lengvas, plastiškas 
ir skaidrus.

„Nors tuo metu beveik išimtinai projektuose 
galėjome naudoti tik unifikuotus gelžbetonio 
ir medžio gaminius iš vienintelio katalogo, 
atsirado šiek tiek monolitinių perdenginio 
elementų fasado ir vidaus erdvių plastikai 
išgauti, mozaikinio betono (teraco) grindys, 
laiptai“, – prisimena I. Likšienė. Jos teigimu, 
minėtų dalykų visuma ir sudaro išliekamąją 
šio pastato vertę kaip laikotarpio ženklo, 
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SPINDULIUOJANTI HARMONIJA 
Atnaujinto pastato bendrąsias erdves kūrė 
ir apipavidalino interjero dizainerė Agnė 
Stanikūnaitė-Pocienė. Ji prisimena, kad pir-
mą kartą pamatytas objektas padarė didelį 
įspūdį: „Pastatas spinduliavo harmonija, jo 
natūralios bangos užbūrė, norėjosi jį apglėb-
ti ir išsaugoti“, – sakė ji portalui structum.
lt. Naujojo „Palanga Dreams“ apartamentų 
komplekso dizaino koncepcija negimė iš 
karto, o pagrindiniai aspektai, kurie padikta-
vo vidaus erdvių sprendinius ir įkvėpė, pasak 
interjero dizainerės, buvo pats pastatas ir jo 
formos, taip pat buvęs interjeras. 

Kalbėdama apie spalvų ir medžiagiškumo 
pasirinkimą, interjero autorė teigė nega-
lėjusi neatiduoti duoklės pastato statybos 
metams būdingoms tekstūroms ir apdailai. 
Būtent todėl koridoriuose prie įėjimų į ap-
artamentus matome vertikaliomis linijomis 
suformuotą šiltos pilkos spalvos dekoraty-
vinį tinką, kurio struktūra ir dekoratyvumas 
persikelia ir ant kitų sienų. 

Interjero epicentras – teatrališkos nuotai-
kos atrijaus erdvė, tarsi išdidintas koridorių 
sienų vertikalaus dekoro variantas: aukštyn 
besistiebiančios „bangelių“ linijos su LED ap-
švietimu. Interjero autorė teigė pasirinkusi 
paslėpto apšvietimo sprendimą, vengdama 
papildomų šviestuvų ir harmoniją trikdančių 
detalių. „Tai labai pasiteisino, nes suteikė 
interjerui šiuolaikiškumo neapkraunant er-
dvių, o patalpose juntama didybė, aukštis, 
harmonija ir sinergija tarp atskirų elementų“, 
– sakė ji. 

Visos pagrindinės pastato formos išsaugo-
tos: erdvės epicentras, formos, balkonai, 
laiptai ir turėklai atkurti tokie, kokie buvo ori-
ginalūs, ir net langų iš vestibiulio į laiptines 
vietas interjero autoriai išlaikė tas pačias, 
tik suteikė naujas formas. Išliko ir užuomina 
į buvusius stoglangius. A. Stanikūnaitė-Po-
cienė įsitikinusi, kad pastato esybė išliko 
gyva, nors buvo nelengva, nes, pasak jos, 
ne paslaptis, kad pastatyti nauja neretai yra 
lengviau, nei atnaujinti sena.
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SUDĖTINGI APDAILOS SPRENDIMAI -
 UNIKALIEMS REZULTATAMS

Viena pirmųjų apdailos įmonių, po bendrųjų 
statybos darbų užbaigimo įžengusi į šį išskirti-
nį objektą, buvo „Avectus“ grupės įmonė „Pro-
neksas“. Jai patikėta įrengti „Palanga Dreams“
apartamentų komplekso demonstracinius 
apartamentus  pagal dizainerės Agnė Stani-
kūnaitės-Pocienės projektą.

Kaip sakė įmonės „Proneksas“ vadovas Ar-
noldas Laurišonis, nekilo abejonių, kad šis 
projektas žada daug iššūkių, nes yra nestan-
dartinis ir įgyvendinant sudėtingo dizaino vizi-
ją reikės rasti daug nestandartinių sprendimų.

„Pronekso“ komanda įrengė šešis komplekso 
apartamentus. A. Laurišonis neslėpė, kad 
darbų pradžią sunkino pasaulinė pandemija, 
vėliau – karas Ukrainoje, dėl ko sutriko pasau-
linės statybinių medžiagų ir gaminių rinkos. 
„Dirbdamas tokiame dideliame objekte, kur 
įgyvendinami individualūs projektai, visada 
esi priklausomas nuo kitų išorinių veiksnių“, 
- sako įmonės vadovas. Vėluojantis tiekimas 
nesustabdė „Pronekso“ komandos darbo, tik 
pakeitė darbų eiliškumą.

Dirbant nestandartiniuose objektuose, svar-
bu rasti tinkamus technologinius sprendimus 
ir įgyvendinti originalius dizainerių sumany-
mus. „Palanga Dreams“ apartamentų kom-
plekse kiekvienas apartamentas skirtingas ir 
savitas, erdvės nestandartinės, todėl reikia 
didelio profesionalumo kokybiškai atlikti ap-
dailos darbus.

Sienų apdailai, kaip ir bendrosiose  erdvėse, 
naudotas įvairus dekoratyvinis tinkas, vietoje 
dažomos MDF plokštės. Pavyzdžiui, vienuo-
se komplekso apartamentuose pasirinkta 
mikrocemento danga, kuri, pagal dizaino 
sumanymą,  turėjo būti nušlifuota taip, kad 
būtų gautas glotnus paviršius, be jokių porų, 
tarsi laiptų danga būtų poliruoto kaulo.  Ki-
tuose, šeimininkų ir dizainerių sumanymu, 
įrengta rifliuota sienų danga. Taip pat dekorui 
naudojamas labai populiarus šiuolaikiniuose 
interjeruose molio tinkas ir kitos natūralios 
medžiagos.

Atnaujintame „Palanga Dreams“ komplekse 
apartamentų savininkai nori įsirengti moder-
nias inžinerines sistemas ir išmanų apšvie-
timo bei šildymo sistemų valdymą. Statybos 
darbų įmonei, pasak A. Laurišonio, tenka 
ieškota sprendimų, kaip pastate paslėpti 
gausias inžinerines sistemas.

„Pronekso“ specialistai dažnai įgyvendina 
nestandartinius dizainerių norus, įmonės 
specializacija – vidaus renovacijos projektai. 
„Proneksas“ dirba ne tik Lietuvoje, bet ir Ny-
derlanduose, Amsterdame ten yra renovavusi 
ne vienus prabangius apartamentus.
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DRĄSŪS BALDŲ PROJEKTAI
Projektas „Palanga Dreams“ pareikalavo 
iš jo dalyvių nestandartinių sprendimų jau 
nuo pirmųjų darbų. Apartamentų komplekso 
demonstracinių apartamentų baldus pagal 
dizainerės Agnės Stanikūnaitės-Pocienės 
projektą pagamino „TOGA design“ (įm. „Gy-
vos idėjos“) – baldų gamybos ir konsultacijų 
įmonė, sėkmingai įgyvendinanti net pačius 
sudėtingiausius sumanymus.

Demonstraciniam projektui „TOGA design“ 
gamino visus korpusinius baldus, skirtus 
virtuvės ir vonių zonoms, drabužines. Taip 
pat buvo gaminami sienų dekoro elementai 
ir kiti smulkesni dizaino objektai, projek-
tuoti atsižvelgiant į konkrečias erdves: 
konsolės, veidrodžiai, kosmetinis staliukas, 
lovos galvūgalis ir kt. Anot įmonės vadovo 
Tomo Zavecko, baldams gaminti pasirinktos 
estetiškos, praktiškos ir funkcionalios me-
džiagos, iš kurių dominuojančios – ąžuolo 
faneruotė ir masyvas, natūralus akmuo, 
stiklas, veidrodis.

„Visi mūsų projektai yra sudėtingi ir reika-
laujantys daug dėmesio, – sakė T. Zaveckas. 
– Dirbame su profesionaliais dizaineriais, 
kuriančiais įspūdingus interjerus. Jiems 
įgyvendinti būtini gerai apgalvoti sprendimai 
tiek funkcionalumo, tiek medžiagiškumo, 
tiek konstrukcine prasme. Būtent tai ir siū-
lome, todėl esame pageidaujami gamintojai 
rimtiems projektams.“

„TOGA design“ gamina aukštos kokybės 
nestandartinius baldus tiek privačioms, 
tiek viešoms erdvėms. „Dirbame su mums 
įdomiais projektais, parengtais profesio-
nalių architektų bei dizainerių. Gamindami 
baldus siūlome platų medžiagų pasirinkimą, 
patikimą furnitūrą, o tai suteikia mūsų par-
tneriams laisvę kurti drąsiai.“ – pristato savo 
veiklą „TOGA design“.



STATYBA

38

„BANGELĖS“ PRIVERTĖ PASUKTI GALVĄ
Įspūdingiausia „Palanga Dreams“ pastato er-
dvė – pagrindinio vestibiulio atriumo siena, 
kuri įspūdingai dekoruota stiebiasi aukštyn 
banguodama. Įspūdį sustiprina sumaniai 
paslėptas LED apšvietimas. 

Bendrovės „Admodum“ vadovas Donatas 
Česnulis sako, kad pasiūlymas įgyvendinti 
šią išskirtinę interjero dizaino idėją – vesti-
biulio „bangeles“ – jo įmonės nenustebino. 
„Mūsų įmonė gamina nestandartinius baldus 
pagal kliento ar dizainerio sumanymus. To, 
ko nepadaro kiti, padarome mes. Klientai su 
mumis gali įgyvendinti visus savo norus, nes 
mes nežinome žodžio „neįmanoma“: viskas 
įmanoma, tik reikia turėti noro“, – sako jis.

„Admodum“ šiam projektui pagamino vesti-
biulio baldus, atliko koridoriaus balkonų ap-
dailą ir sumontavo „bangeles“ ant vestibiulio 
sienos. Pastarajam sumanymui įgyvendinti 

ilgai ieškota tinkamo sprendimo. Puiki ir išga-
ninga idėja kilo įmonės konstruktoriui, kuris 
sugalvojo padaryti konstrukciją iš polistire-
no putplasčio, tada pavyko rasti sprendimą, 
kaip tą putplastį sumontuoti ir pritvirtinti 
LED, kuriems sujungti sienos „bangelėse“ 
panaudota 580 LED. Išsprendus techninius 
iššūkius, beliko putplasčio konstrukciją de-
koruoti. 

Dar vienas kūrybiškas ir meno kūrinio vertas 
„Admodum“ gaminys – pastato koridoriuje ir 
vestibiulyje metalizuotu dekoru dengta me-
dienos dulkių plokštė (MDF). 

Didelis iššūkis įmonės komandai buvo su-
rasti techninį sprendimą pastato bendrųjų 
erdvių balkonų apdailai atlikti. Kadangi lenkti 
bangos formos balkonų aptvėrimai išliko 
originalūs, atnaujinant reikėjo pakartoti jos 
formą. Tačiau didžiausia problema buvo ta, 

kad nerasta tikslių pastato brėžinių, o tai 
labai apsunkino sprendimų paiešką. Kaip 
pasakojo D. Česnulis, didelis iššūkis buvo 
prie senos balkonų konstrukcijos pritvirtinti 
naują apdailą. Konstrukciją teko sutvirtinti 
metaliniais rėmais, kad ji būtų tvirta ir saugi. 
Apdailai panaudota baldų plokštė MDF su 
Alpi ąžuolo lukštu, padengta laku.

„Manau, kad „Palanga Dreams“ – išskirtinis 
gyvenamosios paskirties objektas. Aparta-
mentų pastato vestibiulyje įrengta bendroji 
erdvė sukuria šiltą jausmą, galima paben-
drauti su kaimynu jaukioje namo erdvėje, 
nebūtinai tarp durų arba asmeninėje namų 
erdvėje“, – sakė D. Česnulis. Nepaisant kilu-
sių iššūkių, „Admodum“ vadovas mano, kad 
pastato vestibiulio sienos bangelės – įsi-
mintiniausias jo įmonės darbo rezultatas ir 
geriausias įgyvendintas sprendimas šiame 
projekte.
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AKMENS RAŠTAI PUOŠIA LAIPTUS 
Gaminių iš akmens tiekimo, prekybos, ga-
mybos bei montavimo įmonė „Akmenstata“ 
prie projekto „Palanga Dreams“ prisidėjo 
visais savo gamybiniais padaliniais. Į rengiant 
įvairius apartamentus, buvo naudojami na- 
tūralūs akmenys: klasikinis šviesiai baltas 
su švelniomis gyslelėmis lygiame paviršiuje 
marmuras „Bianco Carrara“ ir gana retas dėl 
savo neįprastos spalvos žaliasis marmuras 
„Dreaming Green“, pasižymintis elegantiška 
aukščiausios klasės estetika, kurios ieško 
daugelis dizainerių; taip pat naudotos dirbti-
nio akmens plokštės ir akrilinis akmuo, arba 
vadinamasis lietas akmuo. 

Kaip pasakojo įmonės atstovai, sudėtin-
giausia šio projekto dalis buvo pagrindi-
niai vestibiulio laiptai, dekoruoti marmuru 
„Dreaming Green“. Šie laiptai pastate išliko 
originalūs. Jiems trūko simetriškumo ir tin-
kamo lygiavimo, o pagal naują dizaino viziją 
laiptus sumanyta apvilkti ne vientisu akme-
niu, o natūralaus akmens plokštelėmis, ku-
rios sukurtų skulptūriškas laiptų pakopas ir 
priešpakopius. Todėl projekto parengiamieji 
darbai pareikalavo nemažai profesionalumo 
ir kūrybiško požiūrio. 

Komandos specialistai po matavimų objekte 
pasidarė šabloną. Programuojamomis pjovi-
mo staklėmis ant šablono sudėliojome toli-
miausių radiuso taškų koordinates: sujungus 
linijomis sukūrėme tinkamus kampus, kurie 
vėliau virto „laiptų dėlione“. Naujai dekoruotų 
laiptų „Dreaming green“ marmuro plokštelės 
yra skirtingos, klijuotos 45 laipsnių kampu.

„Akmenstata“ taip pat dalyvavo objekte 
įrengiant demo kambarį: naudojo Cosentino 
prekės ženklo gaminius. Pagal dizaino viziją 
virtuvės stalviršiui pasirinkta „Silestone No-
lita“ plokštė – šviesaus ir aiškaus atspalvio, 
su smulkiais, išblukusiomis baltos ir pilkos 
spalvos atspalviais. Šio prekės ženklo plokš-
tę 90 proc. sudaro natūralus kvarcas, todėl ji 
yra nepaprastai kieta ir elastinga medžiaga.

Vonios kambariuose buvo naudojamos „Dek-
ton Bergen“ ir „Dekton Shell“ prekės ženklo 
plokštės. Jų paviršius novatoriškas: plokštės 
gaminamos iš sudėtingo ir unikalaus žaliavų 
mišinio – naudojamos stiklo, porceliano ir 
kvarco medžiagos. Praustuvės kriauklė vo-
nios kambaryje suprojektuota skulptūriška, 
nes naudota „Dekton“ plokštė turi gerąją ir 
blogąją pusę, tad pagal dizaino viziją kriau-
klės sienelės buvo storinamos ir jungiamos 
45 laipsnių kampu. 

Viename iš atgimusio pastato vonios 
kambarių taip pat galima rasti ir įmonės 
„Akmenstata“ projektuotą konsolę, kuri 
pagaminta iš „Himacs Frosty Volcanic“ me-
džiagos – tai akrilinis akmuo, kurio savybės 
leidžia kūrybiškai pažvelgti į gamybą ir sukur-
ti originalų rezultatą.

Šiuo metu Akmenstata ruošia orginalią erdvę 
naujame Paupio rajone, kurioje bus laukiami 
visi norintys gyvai pažinti akmens panaudoji-
mo galimybes interjere bei eksterjere.
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„Palanga Dreams“ fasade banguojančios 
terasų linijos sukuria lengvo, lyg pušų ša-
kos besisupančio objekto įspūdį. Žolynais 
siekiama paryškinti šią viziją, o aplinkoje 
aiškiai matomam objektui neleidžiama nu-
tolti nuo natūralaus kraštovaizdžio, siekiant 
integruoti į aplinką. Priešais pagrindinį įėjimą 
augantis vešlus dvikamienis beržas prie 
gatvių sankryžos padiktavo kitų medžių ir 
krūmų pasirinkimo koncepciją. Aukšto me-

džio paunksmėje žaliuojantys vešlūs žolynai 
ir krūmai sukuria kraštovaizdyje skirtingą 
aukštį.

Priekinėje pastato pusėje siūbuoja aukšta 
paprastoji pušis ir himalajiniai berželiai, o 
prie jo šono veši dvi formuotos pušys, taip 
pat sklype auga kukmedžių ir kalnapušių. 
Dėl spygliuočių sklypas visus metus išlieka 
žalias. 

Po statybų stengiantis kuo greičiau estetiš-
kai sutvarkyti aplinką ir atkurti kraštovaizdį, 
pasirinktas sprendimas sklype sodinti 
brandžius medžius ir krūmus bei ypač di-
delius žolinius augalus, pavyzdžiui, kininiai 
miskantai buvo sodinami tokie dideli, kad at-
vežti didesniuose nei 10 litrų vazonuose. Taip 
apželdinus aplinką per trumpą laiką buvo su-
kurtas norimas kraštovaizdis ir sklypas tapo 
tvarkingas.

 „Structum“ inf. 

ERDVĖS DVELKIA GINTARU IR VANILE 
Atrodo, labai natūralu, kad išskirtinio dizaino 
erdvėse dvelkia jaukus šiltas gintaro ir vani-
lės aromatas. Kvapų galia sukuria nuostabią 
nuotaiką, puikią atmosferą ir teigiamai veikia 
pojūčius.

Kvapo uždavinys – papildyti ir sustiprinti re-
gos ir lytėjimo pojūčius interjere. Renkant 
kvapus, atsižvelgiama į patalpas, kuriose 
jie bus skleidžiami, ir jų paskirtį. Pirmiausia 
išanalizuojamas patalpos interjeras, do-
minuojančios spalvos, medžiagos, baldai. 
Siekiama, kad kvapai maksimaliai atitiktų 
objekto interjero sprendimus.

Kaip sako bendrovės „Kvapai verslui“ vado-
vas Ignas Gaigalas, geriausi kvapų ir interje-
ro deriniai atsiranda tada, kai renkant kva-

pus dalyvauja interjero kūrėjai. Šie projekto 
dalyviai geriausiai jaučia kvepalų ir interjero 
suderinamumą. 
Apartamentų komplekso „Palanga Dreams“ 
projekte sprendimą dėl kvapų priėmė in-
terjero autorė, o tai, pasak I. Gaigalo, lėmė 
puikų derinį. Pasirinkta kompozicija STARZ, 
kurios viršutinės aromato natos – koko-
sai, juodieji serbentai, melionai, jazminai, 
bergamotės, apelsinai. Vidurines aromato 
natas sudaro raudonosios uogos, slyvos, 
abrikosai, persikai, jazminai, kmynai, mus-
katas, rožės. Bazinės natos – pačiuliai, 
šokoladas, vanilė, tongapupės, gintaras, 
muskusas ir santalai.

Bendrovė „Kvapai verslui“ visiems savo 
verslo klientams siūlo aukščiausios koky-
bės prancūziškus kvepalus iš savo kolek-

cijos. Pasak įmonės vadovo, šiuolaikiniam 
klientui įprasta naudoti aukštos kokybės 
asmeninę parfumeriją, todėl ir patalpoms 
kvepinti kokybinė kartelė yra labai aukšta. 
Patalpų kvepinimo technologija apima kve-
palų esenciją (koncentruoti kvepalai, alie-
jai) ir profesionalią, Olandijoje gaminamą 
kvepinimo įrangą, kuri išsiskiria patikimumu 
ir tiksliu darbu skleisdama esenciją. 

Patalpoms kvepinti naudojami gryni, kon-
centruoti prancūziški kvepalai, jų sudėtyje 
nėra papildomų cheminių skiediklių, alko-
holio ar vandens. 

Dvylikos metų kvapų rinkodaros sprendimų 
kūrimo patirtį sukaupusi įmonės komanda 
visada pasiryžusi nueiti papildomą mylią dėl 
kokybės gerinimo.
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SALONAI:

Vilniuje, Žirmūnų g. 70, “Klasikos namai”, 3 aukštas
Kaune, Savanorių pr. 136, 2 aukštas

Telefonas: 867931322
El paštas: info@sofalova.lt

Internetinė parduotuvė www.sofalova.lt

Sofalova.lt — ieškantiems kokybės, komforto ir gero aptarnavimo



EKSPOZICIJOS IŠSKIRTINUMAS –
 JI ĮKURDINTA TIKRAME VEIKIANČIAME BIURE 
Biuro baldų prekybos įmonė UAB „Narbutas 
Lietuva“ naujausių gaminių ir įrengimo idėjų 
ekspozicijas atnaujina kas kelerius metus. 
Jos yra atviros lankyti, skirtos susipažinti su 
gaminiais iš arčiau ir juos čia pat išbandyti. 
Dabartinės ekspozicijos išskirtinumas – dar 
ryškesnis funkcinių erdvių atskyrimas, lei-
džiantis patenkinti skirtingus darbuotojų 
poreikius. 

„Patogumas, visapusiškas komfortas dirbti ir 
ilsėtis yra naujoji iš namų į biurus atsinešta 
vertybė, kuri biurus paveikė bene labiausiai. 
Ir sykiu biuras turi suteikti tai, ko namuose 
nėra, – bendravimą ir galimybę įsikvėpti, 
mokytis vieniems iš kitų, aiškesnį darbo ir 
asmeninio gyvenimo atskyrimą, galiausiai 
– išties kokybiškas darbo sąlygas“, – naujau-
sias biurų įrengimo tendencijas apibendri-
no Sigita Černiūtė-Paulauskienė, „Narbutas 
Lietuva“ direktorė.

„NARBUTAS LIETUVA“ 
EKSPOZICIJAI PRISTATYTI – 
muziką, šokį ir teatrą sujungęs performansas

Darbo iš namų, nuolatinio darbuotojų deficito paveiktiems šiuolaikiniams biurams iškelta kartelė siekia 
tokias aukštumas, kad tinkamai juos įrengti tampa tikru iššūkiu. Rugsėjo 15 dieną „Narbutas Lietuva“ 
biure Vilniuje vyko renginys, kuriame pristatyta per pastaruosius kelerius metus smarkiai pakitusius 
dirbančiųjų ir biurų įrengimo poreikius atliepianti atnaujinta biuro baldų ekspozicija. Ryškiausia 

tendencija – patogumas.

Nuotr.: Donatas Vaičiulis



BIURO NAUJIENOMS PERTEIKTI – 
PATYRIMINIS PERFORMANSAS 

Kad šiuolaikinis biuras tampa vieta, kurioje 
gera ne tik dirbti, bet ir tiesiog būti, pade-
monstruota ir renginio metu įvykusiame 
performanse „Patogu“. Jo metu svečiams 
pristatytos skirtingos biuro erdvės: įėjimo į 
biurą ir svečių pasitikimo zona bei susitikimų 
kambarys, individualias darbo vietas tel-
kianti erdvė ir akustiškai izoliuoti susitikimų 
kambariai ir, žinoma, poilsiui skirta zona. 
Ne tik pamatyti, bet ir išbandyti, patirti gerai 
apgalvoto biuro komfortą kvietė per ekspo-
zicijų erdvę svečius vedusi aktorė Oneida 
Kunsunga-Vildžiūnienė – geriausias būdas 
išmėginti pastaruoju metu biuruose ypač 
populiarėjančius minkštus baldus – ant jų 
atsisėsti ar net į juos įkristi, o sužinoti, koks 
jausmas yra dirbti prie „sėsk ir stok“ stalų, 
kurie leidžia palaikyti aktyvų gyvenimo būdą 

ir biure, galima tik prie jų įsitaisius ir kelis 
kartus persireguliavus aukštį: aukštyn, že-
myn, sėsk, stok... 
Akustinių kambarių galimybes čia pat vieto-
je išbandė ir susirinkusiesiems pademons-
travo stepo šokėjai „Just Tap“. Visus vakaro 
performansus į vieną muzikinį takelį sujun-
gė architektas ir vokalinės perkusijos atli-
kėjas Žygimantas Gudelis GON, kuriam biuro 
akustika taip pat tapo nemenku iššūkiu – juk 
akustinių dangų, kurių gausu ant įvairių 
biuro baldų ir ne tik, tikslas – slopinti, su-
gerti garsą. Ši savybė, užtikrinanti komfortą 
dirbti susikaupus individualiai atliekamas 
užduotis, kai darbuotojui nebereikia kovoti 
su triukšmu, – taip pat viena paklausiausių 
naujuosiuose pokarantininiuose biuruose, 
– komfortas protui ir ausims.

NORINTIEJI PAMATYTI IR PASIMATUOTI NAUJAUSIĄ „NARBUTAS LIETUVA“ EKSPOZICIJĄ LAUKIAMI BIURE, ESANČIAME VILNIUJE, T. NARBUTO G. 5.

 
DĖMESYS NE TIK BALDAMS,

 BET IR FUNKCINĖMS ZONOMS 
Itin pravarti ekspozicijos ypatybė – ji įkurdin-
ta savo kasdienį gyvenimą gyvenančiame 
„Narbutas Lietuva“ biure, todėl apsilankiu-
sieji naujausių kolekcijų baldus bei nestan-
dartinius sprendimus, erdvių įrengimo nau-
joves gali pamatyti realiai veikiančio biuro 
aplinkoje. „Sykiu atsiranda galimybė pade-
monstruoti viso biuro suplanavimo svarbą: 
ne tik individualios ar grupinės darbo vietos 
ergonomika, bet ir gerai apgalvotas visas 
biuras, kai funkcinės zonos ir jų išdėstymas 
atitinka natūralų biuro gyvenimą, tampa 
vienu svarbiausių biuro įrengimo elementų“, 
– sakė S. Černiūtė-Paulauskienė. 

Tad renginio svečiai galėjo patyrinėti, kaip 
gyvenimas vyksta „Narbutas Lietuva“ biure. 

Koks renginys be dovanų? Vienam iš sve-
čių burtais įteikta „Interstuhl“ biuro kėdė 
„Silver“, sukurta dizainerio Hadi Tehrani. Dėl 
aukštos kokybės ir ergonomikai skiriamo 
dėmesio „Narbutas Lietuva“ asortimente 
vokiečių gamintojo „Interstuhl“ kėdės – vie-
nos populiariausių. 

Kviestinis renginio svečias – „Interstuhl“ 
Rinkodaros ir produktų vystymo skyriaus 
viceprezidentas Patrick Loechle. Susirin-
kusiesiems jis papasakojo ne tik apie „In-
terstuhl“ kėdes, bet ir pasidalijo įžvalgomis 
apie pastaruoju metu itin pakitusią biurų 
aplinką ir supažindino su naujai vystomais 
„Interstuhl“ produktais, kuriuos pirmą kartą 
bus galima pamatyti spalį Vokietijoje vyk-
siančioje tarptautinėje parodoje „Orgatec“. 
Po kelerių metų pertraukos rengiamoje 
parodoje tradiciškai dalyvaus ir „Narbutas“, 
pakviesiantis lankytojus į vieną didžiausių 
parodos ekspozicijų.  
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VAIKŲ KAMBARIŲ 
INTERJERAS: 
ŽAISMINGOS 
IR KŪRYBIŠKOS 
IDĖJOS

Dauguma sutiktų, kad vaiko (-ų) kambarys ar 
jo žaidimams skirta vieta turi būti šilčiausia 
ir šviesiausia būsto ar namo erdvė, kuriai 
įrengti reikia pasitelkti nemažai fantazijos. Čia 

dažniausiai vyrauja eklektika ir žaismė – daug spalvų ir 
formų. Priklausomai nuo vaiko amžiaus ir kintančių jo 
poreikių, keičiasi ir šio kambario funkcinis išdėstymas 
bei interjero dizainas. 

Autorius: Vaiva Didžiulytė
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 DEKORUOTOS SIENOS
Kambario sienos užima didžiausią vizualinį plo-
tą, tad jį galima išnaudoti kuriant ne tik žaismin-
gą interjerą, bet ir į jį integruojant žaidybinius 
/ mokomuosius elementus. Renkantis sienų 
spalvą (dažus ar tapetus) rekomenduojami 
šviesūs ir pasteliniai (nugesintus) atspalviai, 
kuriuos vėliau galima dekoruoti (redekoruoti) 
žaismingomis detalėmis. Sienų lipdukai, tapetai, 
spaudiniai, sienų tapyba – variacijos, kurias ga-
lima išnaudoti sienoms puošti. 

DAUGIAFUNKCĖS DAIKTŲ 
LAIKYMO SISTEMOS

Savaime suprantama, kad bręstančio vaiko 
turimų daiktų asortimentas tik didės. Taigi 
jo kambaryje turi būti užtektinai žaisladėžių, 
komodų ir spintų, t. y. patogių ir paprastų 
daiktų laikymo sistemų. Turėdamas, kur 
susidėti daiktus, vaikas mokysis tvarkos. 
Svarbiausia, kūrybingai išnaudoti visą turimą 
plotą: sunkiau pasiekiamas erdves paversti 
slankiojančiomis stalčių sistemomis, rinktis 
baldus, kuriuos galima išnaudoti kaip daiktų 
talpyklas bei žaislus, į kuriuos galima sudėti 
daugiau smulkesnių detalių.

KITOS INTERJERO DETALĖS
Jeigu vaiko kambaryje esate parinkę neki-
liminę dangą (ir jūsų vaikas neturi alergijos 
dulkėms), tuomet galite apsvarstyti įsigyti 
žaismingą kilimą, kuris nesunkiai gali tapti 
žaidimų aikštele. Nepamirškite, kaip ir liku-
siose būsto dalyse, taip ir vaiko kambaryje 
svarbu iš anksto tinkamai suplanuoti kamba-
rio apšvietimą. Tiek darbinė, tiek miegamoji 
kambario zona turi būti atskirtos, o šviesos 
kambaryje turi pakakti tiek dieną, tiek naktį. 
Be to, pasitelkę šiek tiek fantazijos ir pasi-
rinkę kelias žaismingas stalines lempas ar 
šviestuvus kambaryje galite sukurti magišką 
atmosferą. Integravę vos kelis teminius bal-
dus ir prie jų pritaikę atitinkamos nuotaikos 
sienų dekorą galite sukurti vaiko mėgstamą 
animacinių filmų herojų (ar žaidimo aikšte-
lės) atmosferą.
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„HAPPY PLACE“ / UKRAINA 

Architektūra ir dizainas: O.M.SHUMELDA

„Happy Place“ – tai jaukios gyvenamosios 
architektūros ir modernių sprendimų de-
rinys interjere. Šis namas turi savo unikalų 
charakterį, stilių ir akcentus. Interjeras skir-
tas jaunai šeimai su vaikais – čia sukuriama 
galimybė pasinerti į savo pasaulį ir atsipalai-
duoti nuo triukšmingo miesto gyvenimo. 

Šio namo projekto akcentas – erdvė „Happy 
Place“, kurioje tėvai neriboja erdvės vaikų 
fantazijoms ir beprotybėms, ir, žinoma, poil-
sio palėpė, kurioje vyksta šeimos vakarai su 
filmais ir vakarėliai su draugais.
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Keraminės plytelės miegamajame? Kodėl gi ne?
Laikai, kai keraminės plytelės buvo laikomos medžiaga, skirta tik vonios 
kambariams ir prieškambariams, – jau praeityje. Šiandien jos drąsiai žengia į 
svetaines, tampa elegancijos sinonimu ir puikiai dera su bet kokio miegamojo 
interjeru.

Seniau tai buvo...
pūkų ir pastelinių spalvų pasaulis. Ilgo plauko kilimai, gausybė pagalvėlių, sunkios 
užuolaidos – praėjusių dešimtmečių miegamieji skendėjo visa apimančiame 
minkštume. Miegamajame turi būti jauku, bet jaukumas – būtinai pūkuotas. O 
keraminės plytelės miegamajame? Nebūtinai.

O tada į sceną įžengė minimalizmas ir iš naujo apibrėžė tai, kaip šiuolaikinis 
dizainas suvokia atsipalaidavimą ir poilsį. „Daugiau“ iškeitė į „mažiau“, 
neatsisakydamas intymaus ir šilto charakterio. Kompozicijos pagrindu tapo 
plytelės. Ir tarp daugybės atsakymų į klausimus, ką naudoti miegamojo sienai, 
kaip dekoruoti miegamąjį, vis dažniau pasitaiko šis: keraminės plytelės.

Šalta kaip plytelė? Nėra nieko klaidingesnio
Ši nuostabi medžiaga interjero įrengimo galimybes pakelia į visiškai naują 
lygmenį. Ir čia kalbama ne apie medieną imituojančią keramiką, kuri jau senokai 
rado savo vietą šiuolaikiniuose interjeruose, bet apie akmens grožį primenančias 
plyteles – nebūtinai pilkų atspalvių, nors tradicionalistai taip pat ras ką nors savo 
skoniui. Miegamasis, virtuvė, vonios kambarys? Vieta nėra svarbi. „Cerrad x La 
Mania Home“ keraminės plytelės yra visiškai naujas akmens masės veidas. 
Pilnas spalvų ir energijos.

Ne tokios akivaizdžios rudos ir smėlio spalvos
Nors daug metų jos mielai naudojamos miegamuosiuose, be papildomų 
elementų joms gali pritrūkti charakterio ir modernumo akcento. Čia į pagalbą 
ateina „Brazilian Quartzite“ keraminės plytelės. Jose susilieja du, atrodytų, 
skirtingi pasauliai – energija ir atsipalaidavimas, nukeliantys mus į auksinius 
Brazilijos paplūdimius, kur laikas teka visai kitaip. Toks duetas – tai ideali sintezė 
miegamajam.

Kaip mes matome „Brazilian Quartzite“ ten, kur viešpatauja poilsis? „Amber“ 
atspalvio siena už galvūgalio, šviesios „Marmo Thassos“ grindys, kakavos ar 
šokolado atspalvių priedai...

Melsvuma... pilkuma...
Mėlyna miegamajame? Žinoma! O kas, jei siena virs sodriu dangumi ir jūros 
žydryne? Neįmanoma? Tik ne su „Blue“ atspalvio „Brazilian Quartzite“. 
Tai – atsipalaidavimo ir neskubaus susimąstymo kupinos akimirkos prie 
jūros... „Blue“ kolekcija nuramina sudirgusius nervus, o tai juk labai svarbu 
miegamajame, tiesa?

Keraminių plytelių ir miegamojo draugystės nereikėtų bijoti jau vien dėl 
funkcionalumo. Ją įvertins kiekvienas, kurio dizaineriška vaizduotė paskatino rinktis 
itin madingą miegamojo ir vonios kambario derinį. Trys „Ceppo Nuovo“ kolekcijos 
atspalviai – „Silver“, „Graphite“ ir „Black“ – papuošti akmens ornamentu, kuris 
atrodo tarsi panardintas po stiklo sluoksniu. Stilinga ir rafinuota, bet nestokojanti 
energijos ir temperamento – kokia kolekcija, toks ir miegamasis! 

Jūs taip pat nebeabejojate, kad keraminės plytelės miegamajame – tai 
šūvis į 10-uką?

Sužinokite daugiau  www.lamania.cerrad.com



ARCHITEKTŪRA

50



ARCHITEKTŪRA

51



IŠMANUSIS MIESTAS52

Autorius: Agnė Tamašauskaitė

Rugsėjo 26-ąją startavo STRUCTUM organizuojamas nacionalinis architektūrinių ir urbanistinių 
idėjų konkursas „Išmanusis miestas 9“. Jau devintus metus iš eilės projektas „Išmanusis miestas“  
kuria platformą, kurioje susitinka Lietuvos savivaldybės ir geriausi architektūros, inžinerijos, 
statybos profesionalai bei jaunieji, aukštosiose mokslo įstaigose besimokantys studentai.

Šių metų konkurso šūkis – „Išmanusis mies-
tas – tvarumo ir technologijų sinergija“, tad 
konkurso dalyviai kviečiami kurti projektus, 
remiantis darnaus miesto principais, kurie 
dera su inovatyviomis technologijomis, eko-
logiškumu, taršos mažinimu ir energinių re-
sursų taupymu. Svarbiausias projekto tikslas 
– sukurti žmogaus poreikius atitinkančias 
miesto koncepcijas, pasitelkiant Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentų komandas ir 
Lietuvos architektūros, urbanistikos, kraš-
tovaizdžio, miestų planavimo profesionalus. 
Geriausi ir išmaniausi konkurso projektai ne 
tik turės galimybę būti įgyvendinti Lietuvos 
rajonų savivaldybėse, bet ir pasidalys įspū-
dingą prizinį fondą – net 10 tūkst. eurų.

„Labai džiaugiuosi galėdama atidaryti „Išma-
niojo miesto“ projektą jau devintus metus 
iš eilės. Devyneri metai – solidus ir brandus 
laiko tarpas, per kurį buvo nuveikta tikrai 
daug. Su kiekvienais metais daugėja ir sa-
vivaldybių, ir projekto dalyvių, ir inovatyvių 
idėjų, tad su nekantrumu laukiu pamatyti, ką 
atneš šie metai“, – sakė projekto sumanyto-
ja, STRUCTUM vadovė Ignė Dutova.

KONKURSO ATIDARYME – POLITIKAI 
IR PASIŽYMĖJĘ ARCHITEKTAI 

Oficialioje atidarymo ceremonijoje Lie-
tuvos Respublikos Seime susibūrė ne tik 
konkurso organizatoriai, bet ir jame da-
lyvaujančių savivaldybių merai ir atstovai, 
partneriai ir kiti garbūs svečiai: aplinkos 
ministras Simonas Gentvilas, kultūros vi-
ceministras Rimantas Mikaitis, Seimo na-
rys ir atidarymo renginio globėjas Antanas 
Čepononis. Specialų renginį moderavo ir 
savo įžvalgomis dalijosi Lietuvos architek-
tų sąjungos pirmininkė Rūta Leitanaitė.

Seimo narys A. Čepononis dėkojo renginio 
organizatoriams už idėją, kuri užgimė prieš 
devynerius metus ir šiandien prisideda 
prie tvaresnių ateities miestų kūrimo.

„Šio projekto tikslas yra pamatyti naujas 
idėjas, atrasti galimybes sutvarkyti esamą 
ir kurti naują. O man tikrai didžiulė garbė, 
kad galiu prisidėti“, – sakė A. Čepononis. 
– Dėkoju savivaldybių merams, kurie šian-
dien yra čia, nes būtent savivaldybės ir 
jų komandos Lietuvą gražina, ją prižiūri ir 
puoselėja.“

Konkurso idėja ir tęstinumu džiaugėsi ir Lie-
tuvos architektų sąjungos (LAS) pirmininkė 
R. Leitanaitė.

„Šis renginys, šis konkursas, trunkantis be-
veik visus metus, yra tikrai ypatingas tuo, 
kad derina du nesuderinamus dalykus: kvie-
timą kurti beprotiškiausias, inovatyviausias 
vizijas ir tų idėjų realizavimą, kas iš tiesų gy-
venime atsitinka retai. Tad labai džiaugiuosi 
tokia dvilype šio renginio prigimtimi ir linkiu, 
kad kuo daugiau tų inovatyvių projektų būtų 
įgyvendinta“, – sakė R. Leitanaitė.

Aplinkos ministras S. Gentvilas taip pat pri-
sidėjo prie padėkų renginio organizatoriams 
ir savivaldybėms už tai, kad telkia jaunus, 
ambicingus architektus ir, svarbiausia, patiki 
jų idėjomis. Savo kalboje jis taip pat pabrėžė 
kuriamų miestų tvarumo svarbą ir ypač vis 
dažniau girdimą „gerovę be prieaugio“.

„Miestams yra patikėta nelengva užduo-
tis – pergalvoti, kaip galima kurti gerovę be 
prieaugio, nesiplečiant, o tobulėjant savo 
viduje. Ateinančiu laikotarpiu turėsime labai 

Nuotr.: Martyno Vitėno
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„Miestams yra 
patikėta nelengva 
užduotis – pergalvoti, 
kaip galima kurti 
gerovę be prieaugio, 
nesiplečiant, o 
tobulėjant savo 
viduje. Ateinančiu 
laikotarpiu turėsime 
labai atidžiai 
pergalvoti, kur 
investuojame savo 
laiką, energiją 
ir pinigus. “

atidžiai pergalvoti, kur investuojame savo 
laiką, energiją ir pinigus. Tad apie tvarumą 
tikrai turime kalbėti ir būti visų tendencijų 
priešakyje“, – įsitikinęs aplinkos ministras S. 
Gentvilas.

O kultūros viceministras R. Mikaitis akcenta-
vo, kad išmanusis miestas yra ne tik tvarumo 
ir technologijų junginys, jis kartu yra ir kultū-
ros reiškinys bei socialinių ryšių epicentras. 
„Daug metų kurdamas miestus žmogus 
stengėsi kuo ryškiau palikti savo įspaudą, 
bet dabar požiūris šiek tiek keičiasi. Labai 
svarbu tapo balansas, nuosaikumas ir netgi 
kuklumas, o pokyčiai miesto audinyje verti-
nami ne tik galvojant apie būsimą rezultatą, 
bet ir tų pokyčių kainą aplinkai. Tad svei-
kindamas šių metų konkurso dalyvius linkiu 
suderinti vizionieriškumą, kūrėjų ambicijas ir 
jautrumą kontekstui.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatas architektas Rolandas Palekas, 
kalbėdamas apie miestus, yra pasakęs, kad 
gatvėje turi būti galimybė įsimylėti. Tegul 
tokių galimybių išmaniajame mieste būna 
kuo daugiau“, – sakė kultūros viceministras 
R. Mikaitis.

Tvarios ateities miestų vizijoms įkvėpė DO 
ARCHITECTS bendrakūrė ir vadovaujanti 
partnerė Sabina Grincevičiūtė, kuri skatino 
pirmiausia mieste pamatyti tai, kas jau yra, 
ieškoti galimybių, daug kalbėtis ir nepabijoti 
patiems būti pokyčių katalizatoriais. Savo 
pranešime „Transformuoti esamą. Ką mies-
tui dovanoja konversija“ ji kvietė įgauti drą-
sos tęsti, o ne keisti nubraukiant.

„Tušti pastatai ir teritorijos yra menkaverčiai 
tik tol, kol į juos ateina žmogus. Kai kalbu 
apie konversijas, kalbu ne tik apie pastatus, 
bet ir apie egzistuojančias bendruomenes, 
įpročius, apie kultūrinį, bendruomeninį kon-
tekstą. Man konversija yra ne tik esamų sie-
nų ar langų pakeitimas, bet ir tęstinumas to, 
ką mes turime, bendruomenėse, žmonėse, 
šeimoje, giminėje.

Šiandien čia susirinkome ne dėl to, kad 
norime naujų suoliukų ar takų, o todėl, kad 
norime gyvų miestų, kuriuose gera būti, 
bendruomeniškų kaimynysčių. Siekdami 
pokyčių turime kviesti bendruomenes, burti 
jas, o kartais būti ta bendruomene. Tikėtina, 
kad pastangų reikės įdėti daugiau negu ply-
tų“, – sako architektė S. Grincevičiūtė.

Simonas Gentvilas
Aplinkos ministras
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REKORDINIS DALYVAUJANČIŲ 
SAVIVALDYBIŲ SKAIČIUS 

Devintus metus iš eilės vykstančiame kon-
kurse „Išmanusis miestas“ dalyvauja rekor-
dinis Lietuvos savivaldybių skaičius – devy-
nios: Anykščių, Jurbarko, Molėtų, Tauragės, 
Mažeikių, Lazdijų, Šalčininkų, Vilniaus rajonų 
savivaldybės ir Druskininkų savivaldybė.

Dalyvaujančios savivaldybės atidarymo 
renginio metu pristatė savo vizijas, tikslus 
ir teritorijas, kurioms konkurso dalyviai tu-
rės sukurti novatoriškus ir kontekstualius 
sprendimus, orientuotus į tvarią miestų 
plėtrą. Pateiktos savivaldybių teritorijos itin 
skirtingos: jų istorija, poreikiai ir galimybės 
skiriasi tiek architektūriniais, tiek urbanisti-
niais ar kraštovaizdžio sprendimais.

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigu-
tis Obelevičius kartu su vyriausiąja miesto 
architekte Daiva Gasiūniene džiaugėsi, kad 
Anykščių mieste jau matoma nemažai poky-
čių, inicijuotų būtent STRUCTUM „Išmaniojo 
miesto“ projektų. Šiemet jie teikia dvi terito-
rijas: senosios Anykščių (ONIXTI) dvarvietės 
teritorija ir miesto centrinis Kurorto parkas.
Pirmą kartą projekte dalyvaujančios Drus-
kininkų savivaldybės meras Ričardas Mali-
nauskas pristatė net keturias konkursui tei-
kiamas teritorijas ir pabrėžė gamtos svarbą 
miestui ir visai savivaldybei. 

„Gerbiamas ministras, viceministrai, archi-
tektė S. Grincevičiūtė savo kalbose minėjo 
gamtą, žalumą ir jaukią aplinką. Džiaugiamės 
tuo, kad miesto teritorijoje jų turime net 80 
proc. Mūsų tikslas ir siekis – juos išsaugoti, 
projektuojant taip, kad gamta būtų mūsų 
visų namai“, – sakė R. Malinauskas.

Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius 
Jauneika įvardijo reakcinių, aktyvių pramogų 
ištisus metus poreikį mieste. Projekto daly-
vius jis kvietė kurti viešųjų erdvių sutvarkymo 
ir aktyvaus poilsio infrastruktūros projektus 
miesto teritorijoje aplink upę ir išvystyti te-
ritoriją prie Molėtų paplūdimio, kuriant kultū-
ros pramogų centrą.

Vilniaus rajono savivaldybė prie projekto 
taip pat prisijungė pirmą kartą. Jos adminis-
tracijos direktorė Liucina Kotlovska džiaugė-
si jau įgyvendintais savivaldybės projektais, 
tokiais kaip Pagirių darželis „Pelėdžiukas“, ir 
ragino visas savivaldybes drąsiai bendra-
darbiauti su jaunaisiais kūrėjais. 

„Idėja dalyvauti šiame projekte mums kilo 
stebint viešųjų erdvių sprendinius, tad 
pasirinkome tris skirtingus viešųjų erdvių 
kompleksus: Europos geografinį centrą, 
Skaidiškių parką ir Sudervės paplūdimį. Kie-
kviena teritorija yra unikali ir turinti daug 
potencialo“, – sakė L. Kotlovska.

Lazdijų rajono savivaldybės strateginio 
planavimo ir investicinių projektų valdymo 
skyriaus vedėja Andrė Zenevičienė supažin-
dino renginio dalyvius su trimis teikiamomis 
teritorijomis: teritorija su Būdviečio dvaro 
sodybos fragmentais, teritorija šalia su-
projektuoto naujo sporto centro ir pasienio 
užkardos teritorija.
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SĖKMINGAM VIZIJŲ IŠPILDYMUI 
– NAUJAUSI TECHNOLOGINIAI 

IR DIZAINO SPRENDIMAI 
Projektą „Išmanusis miestas“ globoja Lietu-
vos Respublikos aplinkos, vidaus, kultūros 
ir susisiekimo ministerijos. Prie sėkmingos 
architektūrinės ir urbanistinės projektų in-
tegracijos prisidės ir STRUCTUM partneriai, 
kurie dalyviams parengė inovatyvius spren-
dimus, skirtus įgyvendinti dalyvių teikiamus 
projektus.

Naujausius taikomus sprendimus, techno-
logijas ir gaminius, padėsiančius dalyviams 
išpildyti savo kuriamas vizijas, pristatys tokie 
projekto partneriai kaip: „SCHOMBURG BAL-
TIC“. „ARTECHNIKA“, „BAREMA RYTAI“, „YIT LIETU-
VA“, „SCENOS TECHNINIS SERVISAS“, „BAUMIT“, 
„NAUJIEJI ŽENKLAI“, „PROJEKTAI IR CO“, „MIDA 
LT“, „BETONO MOZAIKA“, „HYDRO BUILDING SYS-
TEMS LITHUANIA“, „PERCUSSION PLAY BALTICS“, 
„VELUX LIETUVA“, „VEESLA“, „SELTEKA“, „SCHNEI-
DER ELECTRIC“ ir „ETERNIT BALTIC“.

„Turime viziją, kad 2030 metais būsime pa-
sienio perlas, kur gamta ir tradicijos įkvepia 
darniai gyventi, kurti ir poilsiauti. Tad šiam 
projektui esame pateikę tris teritorijas. Pir-
moji skirta turizmui, antroji – darbo vietoms 
kurti, o trečioji – neformaliam jaunimo ugdy-
mui ir švietimui“, – sakė A. Zenevičienė.

„Šalčininkų miestas pasižymi universalumu, 
tvarumu, čia gera gyventi, ilsėtis ir dirbti. 
Mes mylime savo miestą, gebame naudotis 
tuo, ką jau turime, tačiau nenorime sustoti ir 
siekiame tobulėti, judėti į priekį kartu su kin-
tančiu pasauliu“, – savo pristatymą pradėjo 
Šalčininkų rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas Gžegož Jurgo. 

G. Jurgo pristatė tris teritorijas, kurių projek-
tinių pasiūlymų savivaldybė nekantriai lau-
kia. Tai – teritorija, esanti Šalčininkų mieste, 
kurią norima pritaikyti turiningo laisvalaikio 
ir sveikos gyvensenos skatinimui, teritorija 
Paulavos respublikoje, kurioje numatomas 
kultūrinių inovacijų diegimas, bei Eišiškių 
miesto teritorija, kurią norima pritaikyti jau-
nimo kūrybinės saviraiškos erdvei.

Mažeikių rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas Linas Memys 
įkvepiančiu vaizdo įrašu pademonstravo 
Mažeikių rajono grožį, privalumus ir galimy-
bes. Galimybių tvariems sprendimams čia 
netrūksta, tad L. Memys pristatė net keturias 
„Išmaniajam miestui 9“ teikiamas teritorijas: 
pažintinį taką Tirkšlių miške, Ventos upės 

slėnį, poilsio parko gyvūnėlių augintojams 
teritoriją Mažeikiuose bei pėsčiųjų ir dviračių 
tako ir poilsiavietės plėtrai skirtą teritoriją 
tarp Ventos ir Virvytės upių.

Jurbarko rajono savivaldybės vyriausioji 
architektė Gražina Gadliauskienė nukėlė 
renginio dalyvius į Jurbarką ir jo plėtojamas 
teritorijas, kurių, pasak architektės, neįsisa-
vintų liko visai nedaug. Projektui teikiamos 
trys teritorijos: pirmoji – tarp Gedimino ir S. 
Daukanto gatvių, antroji – miesto teritorija 
tarp kelio Kaunas–Klaipėda ir Kalnėnų karje-
ro pietinės dalies ir trečioji – Vytauto Didžio-
jo progimnazijos teritorija.

„Neįsisavintų teritorijų Jurbarko mieste mes 
turime likusių labai nedaug, tačiau galvoda-
mi apie tas kelias pirmiausia galvojame ne 
apie erdves miesto svečiams, o apie savo 
gyventojus, ką jie čia veiks, kas jiems būtų 
įdomu. Tam ir turėtų būti skirti konkurso da-
lyvių projektai“, – sakė G. Gadliauskienė.

Galiausiai, Tauragės rajono mero patarėja 
Soneta Blankaitė supažindino su miesto am-
bicijomis tapti klimatui neutraliam su jau tu-
rimais pasiekimais – gyventojus mieste veža 
elektriniai mikroautobusai. Šių metų projek-
tui Tauragės rajono savivaldybė pristatė ke-
turias teritorijas, kurios galėtų prisidėti prie 
miesto tvarumo vizijos. Tai – poilsio teritorija 
Balskų kaime, teritorija prie Jūros upės, Baž-
nyčių gatvė, kuri gali virsti pėsčiųjų gatve, ir 
Skaudvilės senamiesčio centrinė teritorija.

Kviečiame jau dabar registruotis archi-
tektus, urbanistus, kraštovaizdžio, infras-
truktūros, miestų planavimo specialistus ir 
pristatyti savo vizijas konkurse „Išmanusis 
miestas 9“.

Daugiau informacijos ir registracija:
 el.paštu ismanusismiestas@structum.lt 

arba telefonu + 370 611 17 962

Renginio partneriai: „Kavos sinergija“ ir UNIQA 
vanduo (AB „Volfas Engelman“).
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„Terra Modus“ Martynas 
Valauskis

Lietuvos architektų 
sąjungos pirmininkė ir 
renginio moderatorė 
Rūta Leitanaitė

Anykščių raj. savivaldybės meras Sigutis Obelevičius ir savivaldybės atstovėsMolėtų raj. meras Saulius Jauneika ir savivaldybės atstovai

Kultūros viceministras Rimantas 
Mikaitis ir ministro patarėjas Sigitas 
Šliažas

UAB „YIT Lietuva“ 
Nekilnojamojo turto 
verslo vadovas Gytis 
Jakučionis

UAB „Veesla“ direktorius Darius 
Gražys ir Lina Gražienė

„Hydro Building Systems 
Lithuania” WICONA 
projektų pardavimų 
vadovas Gediminas 
Ledauskas 

Renginio atidarymo globėjas, Seimo narys 
Antanas Čepononis ir Aplinkos ministras 
Simonas Gentvilas

UAB „Betono mozaika” 
produkto vadybininkė 
Gintarė Deveikienė

Šalčininkų raj. meras Zdzislav Palevič
ir savivaldybės atstovai

UAB „Artechnika“ direktorius Arūnas 
Kazlauskas ir STRUCTUM pardavimų 
vadovė Audronė Dausevičienė

UAB „Projektai ir co“ Statybos projektų 
grupės vadovė Jogilė Rutkauskaitė ir 
direktorius Justinas Laurinavičius 

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ir savivaldybės 
atstovės

UAB „Selteka“ atstovai: Erika Jurgaitė 
ir Ramūnas Danauskas 

Renginio atidarymo globėjas, Seimo narys Antanas 
Čepononis, STRUCTUM direktorė Ignė Dutova ir 
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas

UAB „Schomburg Baltic“ 
vadovas Linas Kazimieras 
Vitkus

DO ARCHITECTS įkūrėja 
ir vadovaujanti partnerė 
Sabina Grincevičiūtė

Vilniaus raj. savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska ir 
savivaldybės atstovės

Lazdijų raj. savivaldybės atstovai: Andrė 
Zenevičienė, Gediminas Giedraitis ir Laura 
Urbanskaitė

Mažeikių raj. savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Linas Memys
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RYTOJAUS  
TENDENCIJOS 
ŠIANDIEN

V

Po sunkaus pandeminio laikotarpio kelionių išsiilgę žmonės pasiryžę atsiimti 
prarastą laiką su kaupu. Kelionės tapo viena aktualiausių temų šiuolaikinio 
žmogaus kasdienybėje. Ne paslaptis, kad keliaujantys arba atitolti nuo 
kasdienybės norintys žmonės viešbučio kambarį traktuoja ne tik kaip vietą 
nakvynei, tačiau ir kaip ramybės bei komforto oazę. Tai gyvenamoji ir kartu 
atsipalaiduoti leidžianti erdvė, kurioje laikinas gyventojas nori pasijusti kaip 
namuose arba, atvirkščiai – sužadinti naujus pojūčius ir emocijas. Viešbučio 
erdvės turi sujungti estetiką, inovatyvumą, patogumą bei kokybiškai praleistą 
atokvėpiui arba darbui skirtą laiką.

REGISTRACIJA NORINTIEMS DALYVAUTI:

projektai@structum.lt

PARTNERIAI
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IŠMANUS UŽUOLAIDŲ VALDYMAS

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

ŠRIFTAS: Trajan Pro

užuolaidų salonas

N
uotr.: Jevgenija Žukova – Černova



UAB „Arsenalas“ prekiauja granitu, marmuru, oniksu, kvarcu, keraminėmis plokštėmis ir plytelėmis. 

Mūsų interjero salonuose rasite išskirtinio dizaino interjero apdailos medžiagų, kurios atitiks net patį subtiliausią skonį.

Visas medžiagas importuojame patys, kruopščiai jas atrinkę.

UAB „ Arsenalas“ kokybiškai gamina ir apdirba įvairiausius gaminius iš akmens.

Gaminame: virtuvės, vonios stalviršius, staliukus,  židinio apdailos detales ir kitus gaminius pagal kiekvieno kliento poreikius.

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

www.arsenalas.lt

Kviečiame užsukti į mūsų salonus Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.



STUMDOMI LANGAI IR DURYS 
NAIKINA RIBĄ TARP VIDAUS IR IŠORĖS

Didelių įstiklintų langų konstrukcijų ploto 
naudojimas namuose turi daug privalumų, 
lemiančių pastato interjero suvokimą ir 
gyvenimo komfortą: 

• dideli langai ir terasos durys daro namus 
ypač modernius, paprastus ir masyvius, 
vizualiai patrauklesnius;

• dideli įstiklinti plotai atveria vaizdą į gamtą, 
suteikia ramybės būsto gyventojams; 

• didelės durys į terasą ar sodą sujungia 
pastato vidų su išore;
 
• dideli langai sukuria kambariuose atviros 
erdvės įspūdį. Dėl jų net maži interjerai 
atrodo didesni ir erdvesni;

• XL dydžio langai ir terasos durys ištrina ribą 
tarp namo interjero ir aplinkos – jie įspūdingai 
įrėmina išorės vaizdus, o pastatą supanti 
gamta tampa kone interjero dalimi; 

• didelis įstiklinimas teikia daug natūralios 
šviesos namo vidui. Natūrali dienos šviesa 
teigiamai veikia gyventojų savijautą ir 
sveikatą;

• didelis įstiklinimas ir natūrali šviesa namo 
viduje leidžia sumažinti išlaidas elektriniam 
apšvietimui ir patalpų šildymui (pro langus 
patenkantys saulės spinduliai reiškia 
papildomą šilumos energiją).

NERIBOTA BENDRAVIMO ERDVĖ
 IR INTERJERO DIZAINAS

Didelio formato terasos durys atrodo labai 
įspūdingai. Kad būtų ne tik patrauklus, 
bet ir funkcionalus, skaidrus konstrukcijos 
sprendimas neturi trukdyti bendrauti 
patalpoje ar terasoje. Tai užtikrina 
stumdomos durys. Atidaroma durų varčia 
juda lygiagrečiai su siena, neužimdama 
papildomos vietos šalia jos. Atidaryta 
ji neužstoja vaizdo ir leidžia žmonėms 

Langai ir terasos durys su dideliais įstiklinimo elementais tapo neatsiejama šiuolaikinių 
pastatų, tiek modernių, tiek tradicinės architektūros, dalimi. Kaip pasirinkti didelius langus 
ir terasos duris, kad, nepaisant dydžio, jie išliktų funkcionalūs, lengvai valdomi ir nepatirtų 
šilumos nuostolių?

laisvai judėti, net jei jie yra prie pat durų. 
REHAU SYNEGO SLIDE stumdomosios 
terasos durys, skirtingai nei tradiciniai 
modeliai, kurių varčios atidaromos į 
patalpos vidų, taupo erdvę ir suteikia 
laisvės interjerui planuoti. Jie leidžia 
maksimaliai išnaudoti erdvę interjere ir 
terasoje neapribodama baldų išdėstymo 
netgi ir šalia stiklo. 



STUMDOMŲ LANGŲ PRIVALUMAI
REHAU SYNEGO SLIDE slankiojantys 
profiliai yra patikrintas sprendimas ne tik 
durims, bet ir langams. Kodėl? 

• Stumdomi langai, kaip ir durys, suteikia 
visišką laisvę planuojant patalpas ir leidžia 
išnaudoti kiekvieną erdvės centimetrą, kas 
ypač svarbu mažuose namuose. Atvira 
varčia neužima vietos patalpoje, todėl 
pasirinkus tokį varstymo būdą baldus 
galima statyti bet kokiu atstumu nuo stiklo. 

• Stumdomi langai yra geras sprendimas, 
kai virtuvėje norime įsirengti darbo vietą su 
vaizdu į lauką. Virtuvės stalviršį ar kriauklę 
pastačius prie pat stumdomo lango, 
neteks susidurti su kliūtimis jį atidarant ar 
pakreipiant. 

• Be to, stumdomus langus patogu atidaryti 
ir uždaryti nenuimant augalų ar kitų dekoro 
elementų nuo palangių. 

• Stumdomi langai yra puiki alternatyva 
neatsidarantiems, fiksuotiems langams, 
nes jais galima įstiklinti didelį namo plotą, 
neatsisakant atidarymo ar atlenkimo 
galimybės.

PATOGUS TERASOS DURŲ 
VALDYMAS

Renkantis duris su dideliu stiklu ypač 
verta atkreipti dėmesį į tai, kaip lengvai 
jos atsidaro ir užsidaro. Tokių terasos durų 
varčia, nepaisant didelio jos svorio, turi 
atsidaryti ir užsidaryti keliais paprastais 
judesiais ir, svarbiausia, naudojant 
minimalią jėgą. REHAU SYNEGO SLIDE 
slankiojančiuose modeliuose naudojami 
sprendimai užtikrina, kad net ir labai 
dideli stiklai slankiotų sklandžiai ir lengvai 
atsidarytų. Tai labai svarbi savybė, nes 
ji užtikrina patogų ir sklandų varstomųjų 
varčių valdymą visiems namų ūkio 
nariams. Svarbu tai, kad REHAU SYNEGO 
SLIDE stumdomos durys pasižymi dideliu 
valdymo komfortu, kuris anksčiau buvo 
žinomas iš brangesnių HST sprendimų, 
dabar tai yra standartinis REHAU SYNEGO 
SLIDE sprendimas. 

DIDELI LANGAI, ŠILTA IR RAMU 
Šiuo metu gaminami modernūs dideli 
langai ir terasos durys, nepaisant didelio 
įstiklinimo ploto, išsiskiria didele šilumos 
izoliacija. Nusprendę statyti atvirą aplinkai 
namą, neturėsite nerimauti dėl didelių 
šilumos nuostolių, patiriamų per medines 
konstrukcijas. REHAU SYNEGO SLIDE 
langai ir stumdomos durys pasižymi Uf 
šilumos perdavimo koeficientu iki 1,3 W/
(m²K). Dėl to minimaliai prarandama 
energijos, išeinančios į išorę, o šiluma 
lieka patalpose. REHAU SYNEGO SLIDE 
stumdomi langai ir durys užtikrina didelį 
sandarumą dėl naudojamo specialaus 
uždarymo mechanizmo su tarpine, esančia 
per visą perimetrą. Dėl to stumdomas 
elementas tolygiai prispaudžiamas 
prie rėmo ir taip užtikrinamas didelis 
sandarumas net ir itin stipriai lyjant. 
REHAU SYNEGO SLIDE langai ir 
stumdomos durys taip pat pasižymi aukšta 
garso izoliacija. Jie slopina garsą iki 43 dB, 
t. y. į vidų patenka beveik 20 kartų mažiau 
išorinio triukšmo. 

VAIZDAS BE KOMPROMISŲ
• Šiuolaikiniai dideli plastikiniai langai ir 
terasos durys gali būti praktiškai bet kokios 
spalvos ir tekstūros – tiek namo išorėje, 
tiek viduje. Tai leidžia įgyvendinti pastato ir 
interjero koncepciją pagal individualų skonį. 

• REHAU SYNEGO SLIDE langų ir 
stumdomų durų profiliai visiškai padengti 
dekoratyvine plėvele. Taip sukuriamas 
vientisas vaizdas be viduryje esančios 
įdubos, išsiskiriančios spalva. Dėl šio 
sprendimo stumdomi langai ir durys atrodo 
vienodai įspūdingai tiek su uždarytomis, tiek 
su atidarytomis varčiomis. 

• Stumdomi durų profiliai sujungia medinių 
ar aliuminio langų estetiką su PVC langų 
techniniais privalumais. Dėl modernių fanerų 
REHAU KALEIDO WOODEC, turinčių 
medžio struktūrą, plastikiniai langai ne tik 
žiūrint, bet ir liečiant nesiskiria nuo medinių. 

• REHAU KALEIDO COVER aliuminio 
dangteliais dengti plastikiniai langai taip pat 
gali būti ekonomiška ir efektyvi alternatyva 
aliuminio langams.

Pasirinkę modernius langus ir stumdomas 
duris galite būti tikri, kad jie bus ne tik 
patrauklus pastato elementas, bet, 
svarbiausia, užtikrins aukštą gyvenimo 
komfortą namo gyventojams. 

Daugiau apie REHAU langų sistemas:  www.rehau.lt
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Sparčiai tobulėjant technologijoms, taip pat greitai tobulėja ir architektų 
projektai bei ambicijos. Kai atrodo, kad nustebinti kažkuo nauju ir dar nematytu 
jau būtų sunku, profesionalai atsiskleidžia visomis spalvomis ir suteikia galimybę 
fantazijas paversti realybe.

STRUCTUM 
konferencijoje – 
inovacinio dizaino
ir technologijų kuriami 
ikoniškos architektūros 
pavyzdžiai  

Nuotr.: Justė Saulytė

Autorius: Agnė Tamašauskaitė
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STRUCTUM 
konferencijoje – 
inovacinio dizaino
ir technologijų kuriami 
ikoniškos architektūros 
pavyzdžiai  

Ketvirtadienį Vilniuje įvyko žurnalo STRUCTUM 
organizuota metinė architektūrinė konferen-
cija „Išskirtinės kompozicijos tampa ikoniškais 
architektūros pavyzdžiais“. Joje Lietuvos ir 
užsienio architektai bei statybų sektoriaus 
profesionalai kalbėjo apie produktus ir tech-
nologijas, kurie suteikia absoliučią laisvę kurti ir 
neriboti kūrybiškumo.

Pasisemti idėjų ir įkvėpimo iš savo srities profe-
sionalų sausakimšoje salėje susibūrė architek-
tūros inovacijų entuziastai.
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Konferenciją pradėjo bendrovės „Hydro Buil-
ding Systems Lithuania“ Baltijos šalių vadovas 
Rimantas Staknevičius. Savo pranešime tema 
„WICONA“ – rytojaus fasadų sprendimai išsiski-
riančiai architektūrai“, R. Staknevičius pristatė 
išskirtiniausius architektūros objektus Lietuvo-
je ir užsienyje, kuriems įgyvendinti buvo panau-
doti įmonės gaminiai kartu su unikalia „WICONA“ 
fasadų technologija „WICTEC MODUL AIR“.

„Tai – mūsų patentuota uždarų ertmių fasado 
technologija, kuri gali pasirodyti kaip įprastas 
dvigubo stiklinimo fasadas, tačiau turi daug 
daugiau privalumų. Šis „WICONA“ kūrinys vis dar 
bandomas mūsų technologijų centre Vokietijo-
je. Mes renkame duomenis, juos registruojame, 
tiriame ir žiūrime, ką galime padaryti kitaip. 
Svarbiausia, mes klausome, ko nori architektai, 
ko nori užsakovai ir, atsižvelgdami į jų poreikius, 
kuriame sprendinį“, – pasakoja R. Staknevičius.

„Corian® Design“ Baltijos šalių pardavimo 
vadovė Emilia Cichocka pristatė galimybes 
prisijaukinti inovatyvias architektūros ir inter-
jero formas pasitelkiant dizaino sprendimus. 
E. Cichockos pranešimo „Nepamirštamų erdvių 
kūrimas su „Corian®“ metu konferencijos daly-
viai susipažino su neribotomis „Corian®“ spalvų, 
formų ir panaudojimo galimybėmis.

„Corian“ medžiaga yra naudojama daugybėje 
įvairių sektorių: gyvenamuosiuose namuose, 
jų voniose, kambariuose, taip pat labai dažnai 
ją pasirenka komerciniuose, sveikatingumo, 

jūros, sausumos ir oro transporto projektams“, 
– pasakoja E. Cichocka. – Šią medžiagą galima 
panaudoti praktiškai visur, viskas priklauso tik 
nuo jūsų fantazijos ir turimų idėjų.

Dėl itin didelio lankstumo su „Corian“ galima 
sukurti išskirtinį dizainą, pradedant interje-
ro elementais, tokiais kaip baldai, ir baigiant 
fasadų apdaila. Prieš keletą metų pradėjome 
sėkmingai naudoti „Corian“ pastatų fasadams 
ir jau turime ne vieną įgyvendintą pavyzdį, de-
monstruojantį šios medžiagos ilgaamžiškumą ir 
pritaikymo galimybes.“
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Tomas Tekorius, „MB Luritz“ vadovas pristatė 
pranešimą „MILLBOARD“ fasadai ir terasos – na-
tūralumas, slypintis tobuloje technologijoje“. 
Jo metu buvo pademonstruotas originalus 
produktas – „Millboard“ lentos, sukurtos ir 
pagamintos taip, kad užtikrintų estetinį tikros 
medienos grožį, bet nesukeltų jokių problemų, 
susijusių su tikra mediena.

„Mūsų terasos ir fasadai sujungia natūralios 
medienos grožį su ilgaamžiškumu ir minimalia 
priežiūra. Tai tikrai unikalus produktas, kurį 
Lietuvoje mažai kas žino, bet pasaulyje yra 
naudojamas gana plačiai“, – savo pristatymą 
pradeda T. Tekorius. – „Millboard“ kompozitinės 
lentos unikalios tuo, kad skirtingai nei kiti kom-
pozitai neturi nei plastiko, nei medžio. Ir turbūt 
geriausias aspektas, kad nereikalauja jokios 
priežiūros. Įrengei ir užmiršai.“

Vokietijoje įsikūrusios bendrovės „Eisfeld Enginee-
ring“ generalinis direktorius, prof. dr. ing Michael
Eisfeld savo pranešimo metu kvietė atrasti 
skaitmeninio projektavimo galimybes ir susi-
pažinti su būdais, kaip jas sėkmingai integruoti, 
kad jos patenkintų ne tik vartotojų, bet ir kūrėjų 
poreikius.

Savo pranešime „Statybinių konstrukcijų pro-
jektavimo praktikos naudojant dirbtinį intelek-
tą“ M. Eisfeld atsakinėjo į aktualius skaitmeni-
nės statybos ir projektavimo klausimus, tokius 
kaip „Ar gali dirbtinis intelektas išmokti kurti 
BIM modelius iš 2D brėžinių?“, „Ar skaitmeninės 
technologijos pajėgios suformuoti konstruk-
cinę projekto dalį iš BIM modelio?“ ir „Kokius 
privalumus apskritai dirbtinis intelektas duoda 
dizaino sektoriui?“

M. Eisfeld pademonstravo pavyzdžius, kaip dir-
btinis intelektas geba suskaičiuoti reikiamas 
apkrovas tam tikroms pastato dalims tiesiai iš 
BIM modelio. Tai ne tik pašalina galimus žmogiš-
kosios paklaidos faktorius, bet ir paspartina in-
žinierių darbą bei palieka daugiau laiko kokybės 
kontrolei.

„Dirbtinis intelektas turi palengvinti mūsų kas-
dienybę. Pasitelkę kompiuterius mes galime pa-
naudoti savo kūrybiškumą tam, kad skatintume 
inovatyvų dizainą, būtume rinkos lyderiai ir tuo 
pat metu smagiau praleistume laiką“, – sako 
M. Eisfeld.
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Saulius Valius, bendrovės „ kūrybos direktorius 
kalbėjo apie „Originalius interjerus pasitelkus 
COELUX technologinius privalumus“. Bendradar-
biaudami su COELUX „Ekspobalta“ sukūrė išties 
išskirtinę, patentuotą technologiją, kai įrengia-
ma stoglangį imituojanti instaliacija, sukurianti 
dangaus erdvės ir šviesos spektro sklaidos 
įspūdį.

„Žmogus mato žydrą dangų ir saulę imituojančią 
šviesą erdvėse, kuriose nėra galimybės įrengti 
langų“, – sako S. Valius.

Vadim Babij, „DO ARCHITECTS“ vyresnysis archi-
tektas konferencijos metu pristatė visai ne-
seniai užbaigtą studijos biuro – Betono fabriko 
– konversiją ir viso Betono kvartalo viziją. Pra-
nešime „Konversijose slypi neribota kūrybinė 
laisvė“ architektas pabrėžė, kad ikoniškais ar-
chitektūros pavyzdžiais gali tapti ne tik naujos 
statybos pastatai.

„Neretai dabar, tobulėjant naujoms techno-
logijoms, bandome skubėti projektuoti labai 
ekscentrišką, įdomią, skirtingą architektūrą. 
Visame šitame šurmulyje su kolegomis biure 
pakalbame, kad gal kartais reikia sustoti ir apsi-
dairyti aplink, nes aplink, ypač Vilniuje, yra labai 
daug potencialo tokiems dalykams kaip konver-
sija“, – teigia V. Babij.
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Olandijoje, Roterdame, įsikūrusios studijos „Mei 
Architects and Planners“ partneris ir architek-
tas Robert Platje pakvietė žengti medinės re-
voliucijos link ir pristatė jau prasidėjusį studijos 
projektą SAWA.

Išskirtinis SAWA bruožas yra tas, kad pastatas 
yra pastatytas tik iš CLT (kryžminės laminuotos 
medienos) ir tai yra pirmasis visiškai medinis 
daugiaaukštis gyvenamasis pastatas Roterda-
me.

„Šiandien visi žinome apie daugybę statybų 
sektoriaus keliamų problemų, į kurias norime 
reaguoti. Be abejo, mes negalime išspręsti 
visų jų viename projekte, bet bent jau galime 
pergalvoti, kaip norime gyventi ir kaip norime 
kurti ateities projektus“, – sako R. Platje. – „SAWA 
projektą matome kaip mūsų dovaną žmonėms. 
Juo siekėme parodyti, kad architektūra gali būti 
daug kokybiškesnė ir kurti sveikesnę aplinką.“

Konferencijos pabaigoje laukė išskirtinio svečio 
– „Zaha Hadid Architects“ biuro direktoriaus pa-
vaduotojo, Šiaurės ir Baltijos regionų vadovo – 
Ludovico Lombardi pranešimas. Jo tema – „ZHA 
Šiaurės šalys, Vilnius ir Baltijos valstybės“ kvietė 
susipažinti su ikoniškiausiais studijos sukurtais
projektais ir komandos idėjomis bei panaudo-
tomis technologijomis, kurios padėjo sukurti 
įspūdingus statinius. Ypatingą dėmesį savo 
pranešime architektas skyrė Vilniaus stoties 
teritorijos projektui „Vilnius Connect“. „Šiame 
projekte svarbiausia buvo Vilniaus stoties 
aikštė ir jos bei stoties ir geležinkelio pastatų 
pertvarkymas. Kurdami stoties pastato dizai-
ną, pradėjome nuo esamo pastato formų – jo 
stogas tarsi prasitęsia ir virsta modernia archi-
tektūra, jungiančia abi bėgių puses“, – pasakoja 
L. Lombardi.

Susirinkusiuosius kava vaišino „VIP catering“.
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VILNIUS TECH Architektūros fakulteto Architek-
tūros katedra yra seniausia fakulteto katedra, 
kurios ištakos – 1922 metais Lietuvos universi-
tete įkurta Architektūros katedra. Iš 1922 metų 
Architektūros katedros išaugo kitos, architek-
tūros studijas vykdančios, dabartinio Architek-
tūros fakulteto katedros. Taigi Architektūros 
katedra yra tiesioginė 1922 metų Architektūros 
katedros teisių perėmėja, veiklos, paveiktos 
progresyvių to meto idėjų, tęsėja ir tuo pat 
metu Lietuvos architektūros tradicijų puoselė-
toja, propaguotoja. 

Garbingą sukaktį paminėti svečiai buvo kvie-
čiami nuo ankstaus ryto. Speciali organizuota 
išvyka – „AK kelio stotys“ kvietė aplankyti susi-
pažinti su Architektūros katedros ilgų gyvavimo 
metų stotimis, jos istorija ir ištakomis Kaune. 
Grįžus į Vilnių, iškilmingo renginio metu VILNIUS 
TECH Architektūros fakulteto Architektūros ka-
tedros kiemelyje sveikinimo kalbas sakė VILNIUS 
TECH rektorius, Architektūros katedros vedėjas, 
profesoriai ir garbingi svečiai, atskleisdami ka-
tedros „veidą“, charakterį ir tapatybę. 

Renginį atidarė katedros vedėjas, prof. dr. Kęs-
tutis Lupeikis, kuris pasidžiaugė susirinkusiais 
garbingais svečiais, puikiu katedros kolektyvu 
ir maloniai nuteikė susirinkusiuosius skirdamas 
dainą ir pabrėždamas, kad edukacija neturi būti 
liūdna.

„Mūsų fakultete yra be galo daug kūrybos, o kū-
ryba yra toks dalykas, kuris turi eitis lengvai, su 
meile, su džiaugsmu, su savęs ir pasitenkinimo 
savimi atradimu. Tai pirmiausia turi būti malonu-
mas“, – teigė prof. dr. K. Lupeikis.

Sveikinimo kalbą pirmasis tarė VILNIUS TECH 
rektorius, prof. Dr. Romualdas Kliukas. Jis pasi-
džiaugė Architektūros fakulteto bendruomene, 
jų veržlumu ir kūrybiškumu.

„Kaip 28 metus įdėmiai stebintis Architektūros 
fakultetą, matau, kuo jis išsiskiria visame VIL-
NIUS TECH universiteto kolektyve. Pirmiausia 
tuo, kad dauguma profesorių yra aktyviai dir-
bantys kūrybinį darbą savo dirbtuvėse, įmonė-

se, taip pat ir gebėjimu su studentais bendrauti 
kaip su savo kolegomis darbe ir kurti tarpusavio 
ryšį, – džiaugėsi prof. Dr. R. Kliukas. – Noriu palin-
kėti, kad neprarastumėte to, kad Architektūros 
fakulteto Architektūros katedra atšvęstų dar 
daug jubiliejų, kad jūsų kūrybiškumas ir išskirti-
numas tarp Lietuvos architektų ir toliau žibėtų.“
Pasveikinti jubiliejaus proga atvyko ir Architek-
tūros fakulteto absolventė, LR Aplinkos ministe-
rijos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė. 
Kalbėdama apie katedros ateitį, ji kėlė svarbius 
architektų bendruomenei klausimus: „Ar archi-
tektai gali turėti profesinę savivaldą?“, „Ar mes 
subrendome atsakomybei, savirefleksijoms, tai 
kokybės ir atsakomybės kartelei, kurios iš mūsų 
tikimąsi?“

„Visada tikėjau, kad subrendome tam, tuo ir 
vadovavausi. Aš labai norėčiau palinkėti, kad 
tarp šitų sienų augtų tie žmonės, kuriais tikėtų 
ir didžiuotųsi visuomenė ir kuriais mes patys 
didžiuotumės būdami“, – sakė D. Veličkaitė-Ma-
tusevičė.

Lietuvos Architektų sąjungos vardu sveikinimus 
perduoti atvyko jos pirmininkė Rūta Leitanaitė. 
Ji dėkojo VILNIUS TECH Architektūros fakulteto 
Architektūros katedrai už didžiulį indėlį ugdant 
architektūros profesionalus, už gabius ab-
solventus, kurie LAS narių sąraše užima labai 
reikšmingą dalį.

„Aš labai džiaugiuosi, kad be to, jog rengia pro-
fesionalus, kurie yra prisitaikę kasdien dirbti 
architekto darbą, jūsų katedra taip pat ugdo 

menininkus, kurie yra smalsūs ir labai jautrūs 
kuriamos architektūros kokybei, – džiaugėsi R. 
Leitanaitė. – O ugdyti architektą, visapusišką 
profesionalą yra tikrai stiprios dvasios reika-
laujantis uždavinys ir jūs labai sėkmingai su tuo 
tvarkotės.“

Lietuvos architektas, visuomenės veikėjas, 
buvęs Architektūros fakulteto dekanas Vytau-
tas Jurgis Dičius, kuris dalijosi ilgų darbo metų 
universitete prisiminimais ir negailėjo kompli-
mentų tiek Architektūros katedrai, tiek VILNIUS 
TECH universiteto rektoriui.

„Kai buvo išrinktas naujas universiteto rekto-
rius, atsirado naujas požiūris į architektus ir 
architektūrą. Mano suprantamu, tai buvo vienas 
pagrindinių laimėjimų. Pasirodo, ir vienas žmo-
gus gali pakeisti mūsų mokyklos istoriją“, – sakė 
architektas profesorius.

V. Dičius įvardijo save VILNIUS TECH Architek-
tūros katedros patriotu, tačiau ragino nepa-
miršti bendradarbiavimo su kitų universitetų 
architektūros profesoriais, studentais, dirbti 
vienam bendram labui. Jis taip pat dar kartą 
priminė vykstantį karą Ukrainoje ir palinkėjo ne 
tik geriausios sėkmės kūrybiniame kelyje, bet ir 
taikos. 

Doc. profesorius, buvęs Architektūros fakulte-
to Architektūros katedros vedėjas, architektas 
Leonidas Ziberkas savo kalboje simboliškai 
dalijosi Architektūros fakulteto Architektūros 
katedros šimtmečio istorija.

VILNIUS TECH 
Architektūros fakulteto
architektūros katedrai –
 

Seniausia nepriklausomos 
Lietuvos architektūros 
mokykla – VILNIUS TECH 
Architektūros fakulteto 

Architektūros katedra rugsėjo 
22 dieną iškilmingame minėjime 
atšventė 100-mečio sukaktį.

100!
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„Architektūros fakulteto Architektūros kate-
drai nebuvo jokio ramaus laikotarpio, visuomet 
vyko perversmai, persikėlimai iš vieno miesto 
į kitą, restruktūrizacijos. Tokiomis sąlygomis 
darbas nebuvo lengvas, bet panašu, kad se-
kėsi neblogai. Prie to labiausiai prisidėjo geras 
kolektyvas. Tad noriu padėkoti, pasveikinti 
katedrą, naująjį vedėją ir palinkėti kuo didžiau-
sios sėkmės“, – sakė doc. prof. L. Ziberkas.

Jam antrino doc. profesorius, taip pat buvęs 
Architektūros fakulteto Architektūros kate-
dros vedėjas – architektas Sigitas Kuncevičius, 
kuris teigė, kad per 100 metų katedrą formavo 
pirmiausia žmonės, jų kūrybinė veikla, todėl 
dėkojo katedros kolektyvui už puikų darbą ir 
išlaikytą malonią atmosferą nuolatinių pokyčių 
metais.

„Mūsų Architektūros katedra turi tikrai vieną 
gerą savybę – užkoduotą gerą kolektyvo nuotai-
ką. Nežinau, nuo kada ji prasidėjo, mes ją rado-
me ateidami studijuoti, bet pagrindinis uždavi-
nys man, kaip katedros vedėjui, buvo išlaikyti tai, 
kas buvo sukurta, – pasakojo doc. profesorius

L. Nekrošius pasakojo, kad šiandieniam archi-
tektui keliama vis daugiau reikalavimų, kuriems 
ilgą laiką nebuvo skiriama daug dėmesio: mo-
deruoti skirtingas interesų grupes, gebėti ben-
dradarbiauti su skirtingų specialybių, socialinių 
sluoksnių atstovais, gebėti prisitaikyti nežino-
moje, kintamoje aplinkoje. Visa tai šiandien turi 
būti sudėta studijų programoje.

„Anksčiau sau kėlėme tikslą turėti stiprų meninį 
perruošimą, o šiandien jis niekur nedingsta, 
bet mes turime vis naujų kylančių iššūkių, ku-
rie yra tam, kad padėtų ateities architektams 
suprasti ir įsijausti į būsimą savo profesiją. Tad 
linkiu ateinančio šimtmečio metu drąsiai priimti 
iššūkius ir nebijoti jų susikurti patiems, – sako 
L. Nekrošius. – Ta nuolatinė kaita, kuri šiandien 
buvo minėta, yra sunki, bet ji yra ir kurianti. Tad 
paverskime ją kuriančia jėga, o ne griaunančia.“

Pasibaigus katedros kolektyvo ir svečių sveiki-
nimo kalboms, šventės dalyviai vaišinosi karei-
vine koše ir jubiliejiniu tortu. Maistu ir gėrimais 
rūpinosi bendrovė „Kaziukas“. Susirinkusiuosius 
linksmino grupės „Still runners“ ir Algirdas Kauš-
pėdas su grupe „KAnDIs“.

 

KONSTITUCIJA 

 

NUOSTATOS, PRIORITETAI 

 Architektūra – menas. 

 Kūrėjas – laisva, nevaržoma stereotipų, atspari vartotojiškumui asmenybė. 

 Įkvepiantis mokytojas, studijų programa ir aplinka. 

 Tolerancija įvairioms kūrybos apraiškoms. 

 Kuriant galima mokytis (kūrybinė edukacija). 

TIKSLAI 

 Skatinti kūrybinį mąstymą ir motyvaciją.  

 Formuoti studentų estetinį suvokimą ir pajautą. 

 Burti dėstytojų, studentų ir absolventų bendriją, periodiškai rengti susitikimus. 

 Tęsti esamas ir formuoti naujas mokyklos tradicijas.  

 Puoselėti Lietuvos architektūros tapatumą ir vertingą paveldą.  

 Kūrybiškai, neformaliai tęsti Lietuvos architektūros tradicijas. 

VERTYBĖS 

 Žmogus, aplinka. 

 Architektūros dvasia ir paslaptis. 

 Tyla, tuštuma, metafizika, transcendencija. 

 Konceptualumas, idėjos gylis, originalumas.  

 Estetika, išraiškos priemonių išraiškingumas ir meniškumas. 

 Idėjos ir kompozicijos aiškumas, švarumas, grynumas, paprastumas. 

 Tarpdiscipliniškumas (muzika, poezija, vizualieji menai, fundamentiniai  

mokslai, socialiniai, psichologiniai, humanitariniai aspektai, etc.).  

 Sustainabilumas (tvarumas, darnumas).  

 Lietuvos architektūros tradicijos ir paveldas. 

METODAI 

 Klausimas – tyrimas – atsakymas. 

 Kūrybinės dirbtuvės. 

 Eksperimentas. 

 Meninis tyrimas. 

 Empirinis tyrimas. 

 Maketavimas. 

 3D modeliavimas. 

 Virtuali realybė. 

 

S. Kuncevičius ir pridėjo: – Aš labai dėkoju, kad 
mes apskritai šiandien atėjome tik sustiprėję.“

Architektūros tyrėjas, VILNIUS TECH Architektū-
ros fakulteto dekanas, dr. Liutauras Nekrošius 
pritarė VILNIUS TECH rektoriui, prof. dr. Romualdui 
Kliukui, kad veržlumas yra skiriamasis Architek-
tūros katedros bruožas ir jis turi būti puoselėja-
mas. Negana to, dekanas atkreipė dėmesį, kad 
Architektūros fakulteto atsiradimas ir katedros 
persikėlimas į Vilnių yra susijęs su dar vienu įdo-
mu faktu – įvyko profesinis pokytis.

„Iki tol vyriška profesija tapo tiek pat moteriš-
ka, kiek ir vyriška: 1970 metais architektams ir 
architektėms išduodamų diplomų skaičius su-
silygino, – džiaugėsi L. Nekrošius. – Studijos yra 
procesas ir pagrindiniai jo veikėjai yra dėstytojai 
ir studentai. Mes labai susitelkiame į architek-
tūros studijų kokybės užtikrinimą, bet man kyla 
klausimas, ar mes pakankamai žinome apie savo 
studentus? Nes iš tiesų visas įdomumas, mano 
nuomone, yra tas, kad mes dirbame su rytojaus 
architektais, mes žinome, kas bus po 5–10 metų, 
nes mes matome, kokia ateina karta.“

Renginio remėjai: GROHE, „Hydro Building Systems Lithuania“ (WICONA), „Jung Vilnius“, JŪRĖS MEDIS, „Aketuri Architektai“, DO ARCHITECTS, 
PAS (Paleko Architektų Studija), „Formatas A1“, „Uostamiesčio projektas“, UNITECTUS architektų grupė, „Architektūros linija“, a.s.a. Sigito 
Kuncevičiaus projektavimo įmonė, „Vilniaus archprojektas“, SP architektų grupė, FORMA, K. Lupeikio architektūrinio projektavimo įmonė 
(KLAP), „Archinova“, Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai.



SALĖ 
ĮSIMINTINOMS PROGOMS 
VILNIAUS ŠIRDYJE – 
mažiau rūpesčių, daugiau kokybės



Atėjus metui švęsti arba paminėti svarbius 
įvykius, kyla rūpestis – kaip rasti tinkamą 
vietą, kurią išsinuomojus nereikėtų sukti 
galvos ir viskuo būtų kuo puikiausiai 
pasirūpinta.

Pačioje Vilniaus širdyje, „Pramogų banko“ 
pastate, prieš dešimtmetį įkurtoje „Vakario“ 
salėje, jau daugybę metų vyksta įvairiausio 
formato renginiai nuo klasikinių švenčių 
ir masinių koncertų iki konferencijų ar 
vakarėlių su unikaliomis pramogomis, 
tokiomis kaip jodinėjimas ant mechaninio 
buliaus ar kazino turnyrai.

Nuo 80 iki 800 žmonių talpinančioje salėje 
yra koncertavę žinomiausi lietuvių atlikėjai ir 
garsenybės iš užsienio, buvo surengta per 
800 skirtingų renginių.

Salės savininkai darbuotojų komandai 
kelia aukštus kokybės standartus, todėl 
čia žmonės vis grįžta paminėti jiems 
svarbių progų. „Turime tiek nuolatinių 
koncertų lankytojų, tiek įmonių, kurios 
naudojasi mūsų paslaugomis reguliariai. 
Manau, kad klientai sugrįžta pas mus dėl 
kokybiškų suteiktų paslaugų bei švarios, 
komfortabilios aplinkos“, – sako salės 
„Vakaris“ įkūrėjas Laisvydas Švedas.

Išsinuomojęs salę „Vakaris“, klientas 
gauna ne tik erdvę renginiui, bet ir 
administratorę, apsaugos darbuotojus, 
rūbinės darbuotojus, virtuvės darbuotojus, 
padavėjus, barmenus, apšvietėjus, garso 
specialistus.

Šios salės nuomotojai skiria daug 
dėmesio svečių patogumui. Salėje 
įdiegta moderniausia garso įranga „Meyer 
Sound“, yra ir kokybiškas apšvietimas. 
Visais techniniais klausimais pagal 
kliento poreikius rūpinasi aptarnaujantis 
personalas.

„Turime savo stacionarią garso ir 
apšvietimo įrangą, todėl organizatoriams ar 
užsakovams ši našta nukrinta. Didžiausias 
pliusas renkantis pramogų salę „Vakaris“ 
yra ne sumažintos išlaidos, o sutaupytas 
laikas renginio pasiruošimui“, – teigia L. 
Švedas.

Tarp pagrindinių salės „Vakaris“ privalumų 
– lankstus, kliento poreikius atliepiantis 
organizavimas. Salė lengvai gali būti 
modifikuojama į erdvę teatro spektakliams, 
akustiniams koncertams, kabareto stiliaus 
vakarams arba masiniams renginiams.

Kiekvienai šventei arba renginiui reikalingas 
geras maitinimas. Salėje „Vakaris“ 
pasirūpinama ir šiuo klausimu – čia pat 
yra įrengta virtuvė. Joje gaminamas 
maistas konkrečiam renginiui pagal iš 
anksto suderintą meniu. Maistas visada 
būna šviežias ir pritaikytas prie kliento 
norų ar teminių vakarėlių tematikos. Meniu 
derinamas pagal kliento turimus užmojus ir 
biudžetą.

Pramogų salė „Vakaris“ yra pačiame Vilniaus centre (A. Stulginskio g. 8). 
Daugiau informacijos – www.vakaris.lt.
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Namai yra daugiau nei namo sienos, 
langai ir stogas, daugiau nei ply-
tos ar mediena. Kiekvienas nori-
me namų kaip saugios tvirtovės ir 

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

Kaip suplanuoti, pasistatyti ir įsirengti modernų 
kokybišką namą? Nuo ko reikia pradėti? Ką būti-
na išmanyti? Kokių sprendimų svarbu nepamiršti: 
kas reikalinga, kas būtina ir kas tiesiog privalo 
būti šiuolaikiniuose kokybiškuose namuose, o 
ko vengti? Ar įmanoma turėti aukščiausios koky-
bės namą, neviršijant protingų finansinių galimy-
bių, 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 infor-
macija, kuri turi būti specialistų „atkoduota“ ir 
perduodama kitoms „ląstelėms“ – naujų namų 
statytojams. Šio projekto straipsnių ciklas ves 
ilgu keliu nuo pirmosios minties apie nuosavą 
namą, nuo jo vizijos nugludinimo, tik jam tinka-
mos ir nulemtos vietos pasirinkimo, per klaidžius 
projektavimo ir statybos takus iki plačių vidaus 
įrengimo galimybių ir interjero dizaino kūrimo. 
Šios „ląstelės branduolio“ misijos STRUCTUM 
projekte sutiko imtis architektas Tomas Lapė, 
kuris, dalyvaudamas straipsnių cikle, dalinasi 
žiniomis, paaiškindamas svarbiausius veiksmus 
bei sprendimus, panorus pasistatyti modernų 
kokybišką namą. 

AUTORIUS: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Tuo, kas mums svarbu ir gražu, ir esame. Savo 
aplinkoje pasirenkame tokius materialius dalykus, 
kurie atspindi mūsų vidinį pasaulį. Tai ypač aiškiai 
parodo žmogaus namų interjeras. Todėl vienuose 
namuose dominuoja minimalistinis stilius, kitų 
namų erdvėse apsigyvena ryškūs išmanūs daiktai 
ir nepridengta moderni inžinerinė įranga.   

Vidaus patalpose paliktos atviros inžinerinės 
sistemos ir komunikacijos suteikia interjerui 
šiuolaikinio racionalaus stiliaus bruožų, tad 
rečiau slepiamos po apdailos medžiagomis. Šil-
dymo ir vėsinimo sistemų elementai – būtinas 
mūsų namų erdvių atributas – dizainerių dėka 
niekuo nebeprimena po palange už užuolaidos 
gyvenusių senų radiatorių ir gali puošti sienas 
kaip įdomiausių formų skulptūros. Inžinierių 
ištobulintos šildymo sistemos veikia automati-
zuotai, patikimai ir taip tyliai, kad jų nė nepaste-
bime. O paslėptos po grindimis, lubomis ar sie-
nose jos nė kiek nesumažina savo efektyvumo.    
Todėl belieka išsirinkti, ko norime, nesukant gal-
vos, kaip tai atrodys namuose arba kokiose pa-
talpose teks paslėpti ar kuo pridengti. Galime 
galvoti tik apie estetiką, nes technologijos su-
teikė daug galimybių estetiniams sprendimams 
pasirinkti, neprarandant nė lašelio komforto. 

Galima sakyti, kad šiuolaikiniuose namuose 
darbus nudirba modernios technologijos, ku-
rios užtikrina komfortą. Kuo daugiau inžinerinių 
sistemų integruota name, tuo jis išmanesnis ir 
tuo patogiau jame gyventi. 

Namų savininkai neslepia kiekvienai gerbūvio 
funkcijai užtikrinti įdiegtų technologijų, o jas 
demonstruoja tiek namo eksterjere, tiek ir in-
terjere. 

Ant pastatų stogų įrengti kokybiški ir tvarkingi 
saulės moduliai laikomi estetišku sprendimu, 
negadinančiu architektūrinio vaizdo ir netgi jį 
papildančiu, be to, fotovoltiniai elementai jau 
gali būti integruojami į stogo čerpes, langų sti-
klus ar fasado apdailą, tad visiškai susilieja su 
pastato eksterjeru ir „dirba“ nematomi. 
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Architektas Tomas Lapė

Prieš planuojant namų erdves labai svarbu 
suvokti, kokia yra mūsų privatumo riba, kuri 
kiekvieno skirtinga, suformuota patirties, 
charakterio, išsilavinimo ir kt. Tai privati erdvė 
aplink mus, reikalinga mums gerai jaustis. Kai 
darbe žmonės yra per arti vienas kito, mažėja 
jų darbingumas. Jeigu namuose žmogui trūksta 
privačios erdvės, jis taip pat jaučiasi blogai. 

T. Lapė mano, kad didesnės erdvės poreikis 
užkoduotas lietuvių genuose, ilgai gyvenus 
erdviuose vienkiemiuose. Pastarąjį šimtmetį 
sugužėjome į miestus, bet vis dar mėgstame 
laikytis atokiau nuo kitų, todėl, pasak archi-
tekto, net ir miestai, pavyzdžiui, Vilnius, – reti 
ir išskydę: žmonės traukiasi į priemiesčius ieš-
kodami erdvės. Į tai būtina atsižvelgti ir kuriant 
privatų namų interjerą: namuose reikia kurti 
erdvės jausmą. 

APLINKA IR MES
Kaip sako architektas Tomas Lapė, planuojant 
interjerą, labai svarbu nuoseklūs kūrybinio pro-
ceso etapai, per kuriuos reikėtų žengti žingsnis 
po žingsnio sužinant, ko iš tiesų reikia. Pasak ar-
chitekto, kiekvienas skirtingai suvokiame aplin-
ką ir savo ryšį su ja, tačiau kiekvienas esame jos 
dalis. Kaip save suvokiame, ko mums reikia, tai ir 
įgauna formą mūsų aplinkoje.

„Aplinka neegzistuoja atskirai nuo mūsų, ji – mūsų 
pratęsimas. Turime save ir aplinką suvokti kaip vientisą 

visumą ir mūsų namų interjeras turi išplaukti ne iš 
kaimynų pavyzdžio, ne iš žurnalų, o iš vidinių poreikių. 

Net jeigu interjerą kažkur nusikopijuosite, tai irgi 
atspindės jus – kad vengiate save parodyti arba norite 
pasirodyti kitoks kaip visi“, – sako architektas T. Lapė. 



STATYBA

79

STILIAUS PAIEŠKOS
Kiekvienas norime stilingų namų ir susimąs-
tome, kokį stilių pasirinkti. Kiekvieną istorinį 
laikotarpį žymėjo savas architektūrinis stilius, 
pavyzdžiui, klasicistinis, gotika, barokas ir kt. 
Tam tikrus architektūros stereotipus kiekvienu 
laikotarpiu nulėmė to meto galimybės, turėti re-
sursai, politinės ir ideologinės nuostatos, taigi 
aplinka. Įvairiuose pasaulio kraštuose architek-
tūros stiliai įgavo išskirtinių bruožų ir susifor-
mavo regioniniai stiliai: žinome skandinavišką, 
Provanso, Rytų, Pietų ir kt. stilių. 

Kaip sako T. Lapė, kiekvieno dominuojančio 
regioninio stiliaus atsiradimą lėmė aiškūs tos 
vietos poreikiai: namų interjere medis įsitvirtino 
tuose kraštuose, kur yra daug medienos kaip 
statybinės žaliavos, kitur interjere dominuoja 
akmuo, nes ten yra didelių nebrangaus akmens 
išteklių. Būtent toks interjeras toje vietovėje 
buvo tinkamiausias ir dažniau pasirinktas. Bė-
gant laikui, susiformavo dominuojantys stiliai, 
kurie iki šiol gyvi savo aplinkoje ir taip žavi, kad 
juos pamačiusiems žmonėms kyla noras tokį 
pat interjerą pakartoti savo namuose Lietuvoje. 
Tačiau architektas perspėja, kad Pietų kraštų 
interjero stilius Lietuvoje svetimas ir čia „ne-
veikia“, o perkėlus jį į kitą aplinką neįmanoma 
tikėtis to paties rezultato, nes pas mus kitokia 
gamtinė aplinka, saulė žemai, kitoks šviesos 
žaismas ir t. t.
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„Regioninio interjero stiliaus neįmanoma 
perkelti į kitą aplinką, išplėšus iš jo istorinės 
vietos. Tam tikras stilius nulemtas tos vieto-
vės gamtinės aplinkos ir istorinių sąlygų, todėl 
„parsigabenti“ svetimo regiono interjerą į kitą 
aplinką, atsinešti jį kaip daiktą į savo namus ki-
toje vietovėje nedera, o tokie bandymai sukelia 
tik nusivylimą“, – sako T. Lapė.
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Architektas ragina planuojant funkcionalų in-
terjerą nedvejoti dėl riboto ploto ir suplanuoti 
ne tik svarbioms funkcijoms reikalingas erdves, 
bet nepamiršti ir vietos svajonėms, kūrybai, pa-
likti galimybę keisti interjerą jo negriaunant, o 
tobulinant, užbaigiant. Tai gali būti bet kas – nuo 
galimybės perkabinti paveikslus iki piešimo ant 
sienos. 

„Racionaliais laikais 
estetika ir grožio 
poreikis niekur 
nedingo, nes žmogus 
linkęs į puošybą. Bet 
pasikeitė išraiška: 
dabar estetika 
kuriama neatsieta 
nuo funkcijos – 
gražu yra tai, kas 
funkcionalu“, – 
sako T. Lapė.

JOS DIDENYBĖ FUNKCIJA
Architektūroje gausu šiuolaikinių stilių: mo-
dernizmas, futurizmas, funkcionalizmas ir 
kt., kuriuos vienija pasirinktas prioritetas – 
funkcionalumas, kuris išstūmė stiliaus puo-
šybą ir prabangą. Pasukome patogumo link. 
Tai lėmė pasikeitusios gyvenimo sąlygos.

Stiliuje racionalumas tapo prioritetu: inter-
jere pirmenybė teikiama funkcijoms, kurias 
lemia ne tik buitiniai poreikiai – valgyti, dirbti, 
bendrauti ir miegoti, taip pat pomėgiai – er-
dvė knygoms, kolekcijoms, sportui, techni-
kai, taip pat ir reprezentacinė funkcija, kuri 
padeda pristatyti save pasauliui.
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PRIORITETAI IR GRUPAVIMAS 
Apsvarsčius poreikius, ateina laikas susidė-
lioti prioritetus: kas interjere labai svarbu, o 
kas mažiau svarbu, neišbraukiant svajonių, ir 
pradėti planuoti namų interjerą: kas kur bus. 
Šiame interjero kūrimo etape svarbu patal-
pas sugrupuoti pagal logiką, nes, architekto 
teigimu, kai kurios funkcijos „draugauja“, o 
kitos yra labai skirtingos. 

Erdves galima grupuoti pagal privatumo 
lygį (šeimos patalpos, svečių zonos, hobio 
erdvės ir pan.); pagal funkcijas (gyvenamo-
sios, pagalbinės patalpos ir kt.); pagal išorės 
veiksnius (vienoms patalpoms reikia daug 
saulės, kitose svarbu gražus vaizdas už lan-
go ir t. t.). Architektas pataria namų interjero 
erdves grupuoti pagal poreikius. Tačiau per-
spėja, kad tik tinkamas erdvių grupavimas 
taupo plotą, nes išvengiama nereikalingų 
jungiančiųjų patalpų, sutrumpėja koridoriai, 
mažiau ploto prarandama nenumatytiems 
dalykams.

„Sėkmingi interjero projektai tie, kuriuose 
viskas protingai sugrupuota. Pavyzdžiui, 
virtuvė grupuojama su gyvenamąja erdve, 
miegamieji su vonia – toliau nuo jų ir pan. 
Gerai sugrupuoti namų erdves privačiame 
interjere galima tik žinant tikruosius savinin-
ko poreikius“, – sako T. Lapė.

PATOGUS JUDĖJIMAS
Kaip teigia architektas, namo erdvė, kaip 
medis, turi kamieną – pagrindinį maršrutą ir 
šalutinius takus: po namus vienur vaikštome 
daugiau, kitur mažiau. Nuo įėjimo visada 
pirmiausia einame viena kryptimi, o tada – 
kitomis. Tai lemia kiekvieno mūsų gyvenimo 
būdas. Planuojant interjerą, pagrindinis ju-
dėjimo maršrutas turi būti gerai apgalvotas, 
kad būtų patogus ir netektų vaikščioti po 
namus zigzagais.

Kai eidami pasirinktu maršrutu keičiame 
kryptį, prieš akis turi iškilti vizualinis tikslas, 
į kurį einame: gal tai paveikslas, šviesa lange 
ar židinys ir pan. Įvairūs svarbūs akcentai ke-
lią per namus sudalija į atkarpėles. Interjero 
plane jie sukuria schemą – interjero karkasą. 
Pasak T. Lapės, interjero sėkmė – tinkamai 
išdėlioti šią schemą ir taip projektuoti pa-
grindinį maršrutą per namus, kad kelias būtų 
malonus, einant į vizualinės traukos objek-
tus. 

Nuosekliai suplanavus ir sugrupavus namo 
erdves, toliau projektuojant interjerą, patal-
pos pripildomos baldų ir daiktų. T. Lapė sako, 
kad šiame etape remiamasi panašiais prin-
cipais, nes kiekvienoje patalpoje irgi reikia 
užtikrinti patogų judėjimą, bet mažiau fizinį, 
daugiau vizualinį: svarbu, kad daiktai ir baldai 
neužstotų nei kelio, nei vaizdo. Turi būti pa-
togu ne tik pereiti per gyvenamąjį kambarį, 
kuo mažiau apeinant baldus, bet ir žvalgytis 
visomis kryptimis, kai niekas neužstoja svar-
bių dalykų. 
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„Tik šviesoje suvokiame aplinką. 
Šviesos sprendimais interjere 

galima erdvę padaryti vizualiai 
didelę arba mažą. Šviesa kuria 

akcentus ir vedžioja mus po erdvę. 
Apšviestas daiktas gali atkreipti 

dėmesį, o paliktas tamsoje 
jis bus nepastebimas. Įsileidę 

šviesą vidun, su ja žaidžiame 
interjere“, – sako T. Lapė.  

ŠVIESA 
Kad ir kaip norime kuo anksčiau išsirinkti 
užuolaidų ar baldų gobelenų spalvas, archi-
tektas perspėja pirmiau sukurti apšvietimą. 
T. Lapė pabrėžia šviesos svarbą: tai viena iš 
lemiamų architektūrinių priemonių. 

Pasak architekto, šiuolaikiniame interjere 
turi būti naudojami visi apšvietimo tipai, nes 
„viena lempute interjero apšvietimo funkci-
jos nesukursi“. Projektuojama tiek natūrali, 
tiek ir dirbtinė šviesa. Dienos šviesa į vidų 
patenka pro langus ir stoglangius, ji ne tik 
apšviečia patalpas, bet ir vizualiai sukuria 
erdvės pojūtį.

Dirbtinio apšvietimo funkcijos interjere gali 
būti įvairios: bendrasis apšvietimas, tikslinis 
ir dekoratyvinis. Sutemus apšviesti erdvę 

padeda bendrasis apšvietimas, atstojantis 
natūralią šviesą. Konkrečiai darbo, skaitymo 
ar valgymo zonai koncentruotai apšviesti 
naudojami specialūs šviestuvai. O dekoraty-
vinis apšvietimas erdvėse kuria papildomas 
formas, pabrėžia nuotaikas, paryškina inter-
jero elementus. 

Šiuolaikinės technologijos leidžia kiekvie-
nam apšvietimui rinktis tinkamą šviesos 
spektrą. Moderniausia apšvietimo techno-
logija – tai į žmogų orientuotas apšvietimas 
(angl. human centric lighting, HCL), kuris 
sinchronizuoja žmogaus biologinį laikrodį 
su natūralia saulės šviesos dinamika per 
dieną. Apšvietimui naudojami šaltos ir šiltos 
spalvos elementai leidžia dinamiškai keisti 
šviesos spektrą ir apšvietimo intensyvumą 

pagal paros laiką. Dieną bendrasis apšvie-
timas skleidžia baltą šviesą, o artėjant 
vakarui, šviesos spalvų spektras artėja prie 
oranžinės spalvos, kuri primena saulėlydį. 

Kaip sako T. Lapė, apšvietimo koncep-
cija interjere tampa labai svarbi ir vieno 
šviesos spektro nebeužtenka. Progra-
muojamas apšvietimas ateina ir į privatų 
interjerą. Automatizuotai galima valdyti 
šviesos intensyvumą. Vonios kambariuose 
apšvietimas gali būti dieninis ir naktinis, 
švelniai įsižiebiantis ir šviesos spektrą 
keičiantis pagal paros laiką. Net ir naudo-
jant programavimo, bendrojo ir koncen-
truoto apšvietimo šviesų spektrą galima 
rinktis šaltesnį, o virš valgomojo stalo ir 
miegamajame – šiltesnį. 
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MEDŽIAGŲ PASIRINKIMAS NERIBOJAMAS 
Kiekviena medžiaga interjere pasirenkama tam 
tikrai funkcijai. Joms keliami ne tik estetiniai 
reikalavimai, jos turi būti patogios dėvėti, at-
sparios, ilgalaikės. Pasak T. Lapės, statybos me-
džiagų pramonės pažanga tokia didelė, kad jau 
tampa savaime suprantama, jog rinkai siūlomos 
medžiagos saugios ir tvarios.

Anksčiau vienas geriausių pasirinkimų grin-
dims buvo šiltos medinės lentos, o patalpų 
orą šildė radiatoriai. Dabar grindinis šildymas 
– jau kasdienybės dalis, o grindų dangai pa-
sirenkamas iš prigimties šaltas, bet greitai 
įšylantis betonas arba akmens plytelės. 

Technologijų teikiamos galimybės dabar ne-
riboja medžiagų pasirinkimo. Medinės grindys 
dabar irgi gali būti šildomos, naudojant trijų 
sluoksnių parketą ar pan., nes tokia danga 
laidesnė šilumai nei medinės lentos. Iš tiesų 
dėl dabartinių technologijų galima įsirengti 
šildomas grindis bet kokios dangos, tad be-
lieka vizualiniai pasirinkimo argumentai.

Anksčiau vienas geriausių pasirinkimų grin-
dims buvo šiltos medinės lentos, o patalpų 
orą šildė radiatoriai. Dabar grindinis šildymas 
– jau kasdienybės dalis, o grindų dangai pa-
sirenkamas iš prigimties šaltas, bet greitai 
įšylantis betonas arba akmens plytelės. 

Technologijų teikiamos galimybės dabar ne-
riboja medžiagų pasirinkimo. Medinės grindys 
dabar irgi gali būti šildomos, naudojant trijų 
sluoksnių parketą ar pan., nes tokia danga 
laidesnė šilumai nei medinės lentos. Iš tiesų 
dėl dabartinių technologijų galima įsirengti 
šildomas grindis bet kokios dangos, tad be-
lieka vizualiniai pasirinkimo argumentai.

Šildymo sistemų vamzdeliai gali būti sumon-
tuoti ir sienose po tinku, jie gali patalpas 
šildyti ir vėsinti, o technologija leidžia sienas 
tinkuoti ir dažyti kaip įprasta. Tiesa, rinktis 
medinę sienų apdailą tokiu atveju būtų ne-
naudinga. Pakabinamos lubos taip pat gali 
slėpti šildymo sistemas, jų kapiliarai gali būti 
po gipsu, virš gipso arba palikti atviri, galima 
įrengti ir ažūrines lubas. 

Pasak architekto, interjere gali rinktis tai, ką 
nori, nes technologijos suteikė daugiau ga-
limybių estetiniams sprendimams ir medžia-
goms pasirinkti.

KURKIME SPALVAS
Diskutuojant apie interjero spalvas, ar-
chitektas perspėja, kad žaisdami su labai 
ryškiomis spalvomis deformuojame erdvę. 
Spalvota siena neatspindi visos šviesos, 
pavyzdžiui, geltoname kambaryje nematome 
šviesos, o balta siena atspindi visą šviesą ir 
spalvas. Daiktus geriausiai suvokiame baltos 
spalvos fone. Pasak T. Lapės, piktnaudžiau-
jant spalvomis, dingsta šviesa, kuri kuria 
erdvę, todėl erdvė deformuojama, ji kitaip 
suvokiama. Jis primena, kad derinamos 
gretimos paletėje esančios spalvos, o prie-
šingos dirgina, tad namų interjere jas reikia 
rinktis atsargiai. 

Medžiagų spalvas suvokiame natūraliai, 
todėl medžiagas verta rinktis kaip interjero 
spalvas. Antai medis mūsų regione yra šilto, 
skoningo dalyko ženklas, jo spalvos priimti-
nos. O pietiečiams mielesnės šaltos plyte-
lės ar akmuo.

„Spalvas interjere dera kurti medžiagomis ir 
daiktais. Kiekviena medžiaga turi savo spal-
vą – medis, betonas, gobelenai. Todėl juos 
galite įsinešti į interjerą kaip tikras spalvas“, 
– sako T. Lapė.

Nuotr.: Juan Silva
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AKCENTAI IR AKSESUARAI 
Nuosekliai sudėliojus interjero akcentus – 
fizinio ir vizualinio judėjimo po erdvę ženklus, 
žmogaus gyvenime svarbūs dalykai vedžioja 
jį po erdvę ir fiziškai, ir vizualiai. 

Interjerą pripildo aksesuarai. Jie neryškūs, 
dera tarpusavyje ir jų daug: paveikslų rėmai, 
durų rankenos, baldų kojelės ir kiti gerai su-
derinti aksesuarai padeda pasiekti galutinį 
interjero projektavimo tikslą – sukurti vien-
tisą interjerą.

„Kuriant interjerą, 
reikia nuosekliai 

mąstyti šia seka ir 
jos nepamesti, o 

ne atvirkščiai – tai 
nuoseklus interjero 

kūrėjo kelias. Taip 
sukuriamas galutinis 
vientisas rezultatas 

– visuma, kurią 
mato ir įvertina 

vartotojas“, – sako 
architektas T. Lapė. 

ruukkistogas.lt

Galimybė pasirinkti ir derinti trijų pločių ir trijų spalvų lakštus atveria plačias dizaino 
galimybes. Aukščiausia, Ruukki 50 Plus kokybės klasė ir 0,60 mm storio lakštai 
užtikrina, kad stogas bei fasadas tarnaus daugybę metų.

Classic Design C 271/355/475 mm –
neribotos raštų galimybės jūsų stogui ar fasadui. 

FASADUISTOGUI

Naujiena
!

N
uo

tr
.: 

Ju
an

 S
ilv

a





Kai namai organiškai įsilieja į aplinką

„REYNAERS MASTERPATIO“ – STUMDOMOS TERASOS DURYS

„Reynaers MasterPatio“ 
stumdomų terasos durų 
sistema, tenkinanti 
net A++ energinės 
klasės reikalavimus, 
skirta šiuolaikiniams 
namams. Šiandien 
tai populiariausias 
pasirinkimas norintiems 
namuose turėti sandarias 
stumdomas terasos duris. 
Tokį pasirinkimą lemia 
išskirtinių savybių derinys: 
aliuminio stabilumas, 
konstrukcijos tvirtumas, 
šiluminės savybės, 
didesnis šviesos kiekis 
dėl siaurų profilių ir 
tinkama kaina. 

Maksimalus varčios 
aukštis – 3 600 mm, 

plotis – 3 000 mm. 
„Reynaers MasterPatio“ 

stumdomų durų 
sistema tobulai 
suderinama su 
populiariaisiais 

„Reynaers MasterLine 
8“ langais ir durimis. 
Rinkoje sistema taip 

pat išsiskiria ir dėl savo 
plonos, vos 50 mm plotį 
siekiančios suveriamos 

dalies. Ne veltui 
„Reynaers MasterPatio“ 

pelnė „Red Dot 2021“ 
apdovanojimą produkto 

dizaino kategorijoje.

MB „Windalux“  �  info@windalux.com  �  www.windalux.com



Planuodami namo statybą paprastai labai rimtai galvojame, kokį 
šildymo būdą pasirinkti, nes tai dažnu atveju turi įtakos ir namo 
suplanavimui, ir kitiems dalykams. Lygiai taip pat jau projektuo-
jant namą siūlome galvoti ir apie saulės elektrinės įsirengimą, 
nes dabar jau yra galimybė rinktis ne iš vieno mūsų siūlomo 
sprendimo. Jei yra statomas naujas namas, tikrai verta pagal-
voti, naudoti specialią mūsų siūlomą konstrukciją – stogo dan-
gą. Saulės elektrinė tokiu atveju montuojama ne ant, o vietoje 
stogo dangos. Tokiu sprendimu taupoma stogo dangos įsigijimo 
ir jos paklojimo sąskaita, jūsų namas išsiskirs unikaliu stikliniu 
stogu. Jeigu keičiate arba galvojate apie naują stogo dangą 
namui, taip pat pasvarstykite apie integruotą saulės elektrinę. 
Jos optimalus efektyvumas – kai sumontuota ant pietinio, pi-
etrytinio arba pietvakarinio stogo šlaito. Tokia saulės elektrinė 
tinka kiekvienam namui, išskyrus plokščiais stogais.

Saulės moduliai, skirti montuoti vietoj stogo dangos, yra tie pa-
tys „SoliTek“ „stiklas–stiklas“ saulės moduliai, kurie puikiai žinomi 
ir vertinami visame pasaulyje. Prie kiekvieno saulės modulio pri-
jungiamos detalės, kurios leidžia ant stogo jungti modulius tar-
pusavyje tarsi čerpes. Grioveliai ir specialios gumos palengvina 
montavimą ir padeda išvengti nuotėkio tarp modulių. Montavi-
mas prasideda nuo apatinės dalies, saulės modulius nežymiai 
užleidžiant vieną ant kito. 

Kiekvienas savo namui nori išskirtinumo, sinergijos su aplinka ir 
modernumo. Tokius norus padės patenkinti visiškai juodi saulės 
moduliai „SOLID Solrif“. Šie 360 W galios saulės moduliai puikiai 
dera stoge, kaimynas gali nė neįtarti, kad jūsų stogo danga yra 
ne tradicinė danga, o saulės elektrinė. 

„Stiklas–stiklas“ saulės moduliai parduodami su 30 metų veikimo 
ir efektyvumo garantija. Saulės moduliai gali būti ir su didesnio 
šviesos pralaidumo (iki 60 proc.) sprendimu. Tokie moduliai daž-
niausiai naudojami ten, kur reikia daugiau šviesos, pavyzdžiui, 
šiltnamiams ar terasoms ir gaminami tik pagal individualų užsa-
kymą.

Visi „SoliTek“ „stiklas–stiklas“ saulės moduliai yra dvipusio vei-
kimo, su pilnomis BIFACIAL celėmis. „SoliTek“ „stiklas–stiklas“ 
saulės moduliai yra savaime nusivalantys, atlaikantys neįtikėti-
nas, net 10 500 Pa (10,5 metro sniego!) apkrovas, degumo klasė 
A, atsparūs druskai ir amoniakui, perdirbami ir sertifikuoti TUV 
NORD laboratorijoje, atitinka IEC 61215, IEC 61701:2011, IEC 61730-1 
ir IEC 61730-2 standartus bei sertifikuoti „Cradle to Cradle“ ino-
vacijų instituto kaip ekologiškiausi fotovoltiniai saulės moduliai 
visame pasaulyje!

„Solrif“ sistemos gamintojas yra šveicarų įmonė „Ernst Sch-
weizer AG“, kuri jau nuo 1920 metų gamina ir tobulina įvairias 
montavimo ir tvirtinimo sistemas. Įmonės „Ernst Schweizer AG“ 
branduolį sudaro šeima, kurios didžioji dalis narių yra mokslinin-
kai ir inžinerijos profesoriai. „Ernst Schweizer AG“ suteikė saulės 
moduliams „SOLID Solrif“ savo kokybės atitikties sertifikatą, kas 
paliudija, kad „SoliTek“ stogo sistema yra visiškai atitinkanti ga-
mintojo reikalavimus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie saulės 
modulius, kurie jums atstos stogo dangą, kreipkitės tiesiai į sau-
lės modulių gamintoją „SoliTek“ saule@solitek.eu.

SAULĖS ELEKTRINĖS VIETOJ STOGO DANGOS

• TINKA DENGTI STOGĄ KAIP IR BET KURIA KITA STOGO DANGA;

•  SAUGO NUO VANDENS, SNIEGO IR KITŲ KLIMATO SĄLYGŲ, LYGIAI TAIP PAT KAIP ĮPRASTAS  
   STOGAS;
• VENTILIUOJAMA;

• TINKA ŠLAITINIAMS STOGAMS, PASVIRUSIEMS NUO 12° IKI 70°; 

•  1 KV. M „SOLRIF“ SISTEMOS SVERIA 16 KG, O ČERPIŲ DANGA SVERIA ~50 KG ~1 KV. M.

Saulės moduliai „SOLID Solrif“ yra specialiai sukurti integruoti 
į namo, garažo, šiltnamio ar terasos stogą. Modulis atlieka 
dvigubą funkciją: pirminė – elektros generavimo, antrinė – stogo 
dangos. Saulės elektrinė su saulės moduliais „SOLID Solrif“:
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PABĖGIMAS Į GAMTĄ: 
PRABANGŪS APARTAMENTAI, PRIPILDYTI 
KOMFORTĄ LEMIANČIŲ SPRENDIMŲ

Prienuose ant Nemuno kranto dar visai neseniai stovėjo so-
vietinę architektūrą menanti mokykla. Per kelerius metus 
vaizdas pasikeitė kardinaliai – čia pradėtas vystyti išskirt-
inės architektūros projektas – „Nemuno parkas“.
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PROJEKTO VYSTYTOJAS: UAB „Windowsa“

PROJEKTO AUTORIAI: UAB „Kančo studija“ (Gustė Kančaitė, Tomas 
Petreikis, Gytautė Gružauskaitė-Kručauskienė, Vitalija Gofmanaitė) 

STATYBŲ PRADŽIA: 2020 m. 

STATYBŲ PABAIGA: 2022 m. 

PASTATO TIPAS: mūrinis

NAMŲ AUKŠTŲ SKAIČIUS: 5

BUTŲ SKAIČIUS: 75

ANTŽEMINIŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ: 88

ADRESAS: Kęstučio g. 63, Prienai
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PASTATO PRIKĖLIMAS 
NAUJAM GYVENIMUI

Vystytojui UAB ,,Windowsa'' kilus idėjai dalyvau-
ti aukcione, įsigyti apleistą Prienų internatinę 
mokyklą, konsultuojantis su ,,Kančo studijos“ 
architektais, ar verta į šį pastatą investuoti ir 
kokias idėjas būtų galima įgyvendinti didelėje 
mokyklos teritorijoje, užvirė daug diskusijų. 
Apsvarsčius daugybę galimų variantų, buvo 
priimtas avantiūrinis sprendimas – mokyklos 
rekonstrukcijos projektas, be atgimstančia-
me Prienų mieste.

„Objekto įsigijimo metu iškilo išties svarbūs 
klausimai: kokia bus suinteresuotųjų grupė, 
kam Prienuose reikia tokio didelio kiekio nau-
jų butų, kurie turės būti parduodami pagal 
naujas, rinkos kainas? Ar atsiras šiai investi-
cijai pirkėjų? Jeigu taip, apie kokios apimties 
rekonstrukciją galima galvoti? Vis dėlto skly-
po erdvė, gamtos ramybė ir vaizdai pro inter-
nato langus tiesiog užbūrė. Toliau turėjome 
svarbią užduotį, reikėjo sugalvoti „rūbą“ – 
duotam perimetrui ir esamai kontrakcijai, ne-
keičiant pastato struktūros ir konstrukcinės 
schemos iš esmės“, – apie naująjį objektą 
pasakoja „Kančo studija“ vadovė, nusipelniusi 
architektė, pasižyminti nestandartinėmis ar-
chitektūrinėmis įžvalgomis, Gustė Kančaitė.

5-ASIS AUKŠTAS IR PASTATO 
ARCHITEKTONIKA

„5-ojo aukšto antstatas – tai panoraminė 
pastato „karūna“ – pirmasis eskizas išgąsdino 
vystytojus, – pasakoja G. Kančaitė. – Vėl buvo 
sugrįžta prie diskusijos apie investicijas, jų 
atsiperkamumą ir potencialius pirkėjus. Teko 
pasikliauti nuojauta. Kad ir kiek tai kainuotų, 
šis grožis ras savo pirkėją ir galbūt net atpirks 
pastato dalies statybines išlaidas.“

Galiausiai viskas susiklostė taip, kaip ir buvo 
planuota. Didieji butai su panoramomis 
buvo nupirkti pirmiausia. O penktas antstato 
aukštas, suprojektuotas iš stiklo ir aliuminio 
konstrukcijų, vizualiai pastato nepadidino ir 
integraliai įsiliejo į kraštovaizdį. Kartu tapo 
vietoženkliu, matomu iš tolimų perspektyvų, 
garsiai pranešančiu apie modernėjančius 
Prienus. 

„Pastato fasado kompozicija išplaukė iš pri-
sitaikymo prie esamų langų vietų padidinant 
langus iki grindų ir įvedant erdviškai uždarų 
lodžijų ir atvirų balkonų šachmatišką raštą. 
Langų vietos, buvusios, bet pakeitus jų pro-
porcijas galiausiai pasiektas elegantiškas, 
ramus kompozicinis ritmas“, – apie sprendi-
mus pasakoja architektė.

NAMAI, KURIUOSE SLYPI GAUSYBĖ 
KOKYBIŠKŲ SPRENDIMŲ 

Architektai džiaugiasi, kad vystytojai „Windo-
wsa“ nemoka statyti „pigiai“. „Kančo studija“ 
(Gustė Kančaitė, Tomas Petreikis, Gytautė 
Gružauskaitė-Kručauskienė, Vitalija Gofma-
naitė) dirba su nemažai investuotojų ir labai 
dažnai išgirsta komentarus: „Neatsipirks.“ 
Vis dėlto „Nemuno parko“ projektą papuošė 
daugybė preciziškai apgalvotų, komfortą ir 
kokybišką gyvenimą lemiančių sprendimų. 

Vienas tokių – net 3 metrų aukščio varsto-
mi langai, pro kuriuos atsiveria harmoningi 
gamtos vaizdai. Taip pat aukštos didelės 
durys į butus. G. Kančaitė atkreipia dėmesį, 
kad aukštos durys buvo ypač vertintos tar-
pukario Lietuvos modernizme: kai grįžti namo 
ne kaip pro „pelės urvelį“ (90 proc. Lietuvos 
naujos statybos butų durų aukštis siekia 2,1 
metro), o atsidarai aukštas buto duris, pro 
kurias šiuo atveju dar pasitinka ir nuostabi 
panorama.

Daugiabutyje panaudoti aukštos klasės aliu-
miniai langai, iš lauko pusės nesimato vars-
tomo ir nevarstomo lango rėmo skirtumų, 
kas tapo subtilia ir gražia šio gaminio savybe. 
Taip pat daug dėmesio skirta aplinkai sutvar-

Prienuose ant Nemuno kranto dar visai neseniai stovėjo sovietinę architek-
tūrą menanti mokykla. Per kelerius metus vaizdas pasikeitė kardinaliai – čia 
buvo pastatytas išskirtinės architektūros daugiabutis – „Nemuno parkas“. 

Nuotr.: Algimantas Aleksandravičius

Nuotr.: Windowsa arch.
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OBJEKTO METAMORFOZĖ – NUO 
SOVIETMEČIO IKI KURORTINIŲ 

APARTAMENTŲ 
Prieš penkiolika metų, vos tik įsikūrusi lan-
gų įmonė UAB „Windowsa“, pakeitė šios 
mokyklos visus langus naujais ir išplėtusi 
savo veiklą įmonė vėl sugrįžo prie to paties 
pastato, tačiau šįkart ne keisti langus, o iš 
pagrindų keisti paties pastato istoriją ir viso 
miesto veidą. 

Kaip prisimena įmonės „Windowsa“ vadovė 
Laura Mitkevičienė, parengiamasis etapas 
buvo įdomus, tačiau kartu ir sudėtingas. 
„Projekto vieta – gamtos apsuptis ir atsive-
riantis vaizdas į Nemuną nekėlė abejonių, 
tačiau mokyklos pastatą paversti išskirtiniu 
ir tvariu projektu tiek architektei G. Kan-
čaitei, pasižyminčiai išskirtiniais ir netra-
diciniais sprendimais, tiek vystytojui buvo 
nemenkas iššūkis“, – sako L. Mitkevičienė.

Pasak pašnekovės, labiausiai nustebino 
sovietinių laikų konstruktyvas, išardžius 
seną grindų dangą, buvo rasta monolitinių 
lovio tipo denginių – perdangų, kurios buvo 
pripildytos įvairių statybinių atliekų ir šlako. 
Kad pastatas būtų visiškai paruoštas toles-
nei statybai, išvežta net ¬250 sunkvežimių 
palikto mokyklos inventoriaus ir statybinių 
atliekų. 

Buvęs mokyklos dvišlaitis stogas, dengtas 
šiferiu, pakeistas į sutapdintą stogą, su-
formuojant visiškai naują, penktą pastato 
aukštą, kuriame įrengti „penthouse“ tipo 
apartamentai su lubomis, siekiančiomis iki 
4,5 metro aukščio. Visą aukštą perimetru 
formuoja moderni perdirbto aliuminio profi-
lio fasadinė sistema. 

„Objekto visuomeninė paskirtis ir aiški pas-
tato forma nuo pat pradžių apribojo projek-
tavimo sprendinius. Tačiau iš šių apribojimų 
išplaukė nestandartiniai sprendiniai, kurie 
džiugina tiek prieniškių, tiek prie projekto 
vystymo prisidėjusių žmonių širdis ir išsi-

kyti, apželdinimui, apšvietimui, skirtingoms 
lauko erdvėms. Aplinkoje integruoti hamakai, 
lauko stalo tenisas, atvežta didelių akmenų, 
susodintų parke, vaikų žaidimo aikštelė pri-
taikyta įvairioms amžiaus grupėms.

Kruopščiai apgalvotos ir viešosios pastato 
vidaus erdvės: vitražai, restauruotas mozai-
kinis betonas, restauruoti turėklai, didelės 
dviračių saugyklos. 

„Visas priėjimas prie vidaus erdvių rodo 
asmeninį santykį, pagarbą išlikusiai, kad ir 
sovietinei autentikai ir būsimam gyventojui 
(kuris tikrai galėtų apsieiti ir su mažiau). Be 
to, labai džiaugiamės, kad naujos architektū-
ros rūbu apvilktas pastatas atrado savo įsi-
vaizduojamą pirkėją Prienuose – tai žmonės 
iš įvairių Lietuvos miestų (didmiesčių) perka 
čia ne tik kaip antrus namus, tačiau keliasi 
gyventi ten, kur daugiau gamtos, erdviau, 
lėčiau, ten, kur darželiai nėra perpildyti. Tai 
yra ir socialinis reiškinys, įrodantis, kad ko-
kybiška architektūra atsiveda paskui save ir 
žmones, kurie tai vertina“, – pabrėžia archi-
tektė G. Kančaitė.

skiria autentiškumu. Projekto architektės 
sumanymas buvo išsaugoti seną pastato 
dvasią, paliekant autentiškas detales, to-
kias kaip mozaikinio betono dangos laiptai, 
mediniai turėklų porankiai, buvę mokyklos 
šviestuvai“, – pasakoja UAB „Windowsa“ va-
dovė. 

Pasak pašnekovės, buvęs sovietinės staty-
bos mokyklos pastatas neturėjo nė vieno 
balkono, o užsakovo vienas pagrindinių 
reikalavimų buvo tas, kad visi name esantys 
75 butai turėtų balkonus. Taip gimė savo 
įspūdinga išvaizda išsiskiriantys projekto 
balkonai „kubai“, kurie „apsiūti“ veidrodine 
aliuminio kompozito plokšte. Jų konstruk-
tyvas kėlė išties nemažai iššūkių penktame 
aukšte, šių balkonų konstrukcijų aukštis 
siekia net 4,5 metro.

Projekto įgyvendinimo metu neapsieita be 
kliūčių. Darbų atlikimą paveikė pasaulyje su-
siklosčiusi COVID-19 situacija, taip pat žymę 
paliko ir prasidėjęs karas Ukrainoje, dėl 
kurio atsirado medžiagų trūkumas ir ženkliai 
išaugo kai kurių medžiagų kainos, tačiau 
šios priežastys nepadarė įtakos statybos 
užbaigimo terminui.

„Šis daugiabutis – tai tvarus projektas, iš-
siskiriantis puikia geografine vieta, gamtos 
apsuptimi, apgalvotu būstu gyventojams su 
pridėtinėmis vertėmis, tokiomis kaip saulės 
baterijos ant pastato stogo, kurių paga-
minta el. energija aprūpins pastato vidaus 
ir lauko bendrąsias reikmes ir automobilių 
krovimo stoteles, vejos pjovimo robotai, 
pirmieji liftai daugiabutyje Prienų mieste, 
laisvalaikio erdvės, sporto salė, skirta tik 
namo gyventojams, aptverta ir saugi 1,2 ha 
parko tipo teritorija“, – apie Nemuno parką 
kaip apie naująją ramybės ir komforto oazę 
pasakoja L. Mitkevičienė. 
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MINIMALIZMAS IR NEMUNO 
UPĖS VAIZDAI INTERJERE

Nemuno parko apartamentų interjeras pati-
kėtas „PANTO studio“ įkūrėjui dizaineriui Tomui 
Paninui. Pagrindinė užduotis buvo suprojek-
tuoti demonstracinį butą, kuris potencia-
liems naujakuriams atskleistų visus aparta-
mentų privalumus ir būsimų namų jaukumą. 

Didžiojoje dalyje apartamentų lubos siekia 
3,5 m, taip pat yra vitrininiai langai, pro ku-
riuos atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai į 
Nemuną ir apylinkes. 

„Nesinorėtų užgožti tokio nuostabaus vaizdo 
pro langą, todėl interjere vyrauja natūralios 
spalvos su keliais tamsesniais akcentais. 
Tai puikiai dera su gamta, šalia kurios kursis 
žmonės“, – sako T. Paninas.

Dizaineris T. Paninas kūrė interjerą ir kituose 
apartamentuose. Nors projekto įgyvendini-
mas vyko sklandžiai, pasak jo, kai kurių spren-
dinių paieška privertė pasukti galvą, kad ga-
lutinis rezultatas tikrai džiugintų. Visų pirma, 
buvo nuspręsta perplanuoti apartamentus 
taip, kad vizualiai nesumažinant erdvės juose 
atsirastų dar vienas vonios kambarys ir dra-
bužinė. Taip pat norėjosi, kad interjeras būtų 
natūralus ir estetiškas. Tai pavyko įgyvendinti 
panaudojus žemiškus medžio ir akmens 
elementus, priderinus dinamišką ir kintantį 
apšvietimą, parinkus lengvus integruotus ir 
erdvės neapsunkinančius baldus.

„PANTO studio“ veikia jau daugiau nei 10 metų. 
Per tą laiką T. Paninas suprojektavo daugybę 
įvairaus pobūdžio interjerų klientams iš Lie-
tuvos ir užsienio šalių. Nesvarbu, kokia erdvė 
projektuojama, „PANTO studio“ randa balansą 
tarp grožio, funkcionalumo ir kūrybiškumo.
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FASADO DEKORAS, 
SUSILIEJANTIS SU GAMTA

Nemuno parko namų projekte balkonų 
apdailai užsakovas pasirinko „Alucobond 
Reflect 405“ aliuminio kompozito plokštes, 
sukuriančias veidrodžio efektą. Būtent toks 
dekoras pasirinktas stengiantis išlaikyti 
harmoniją su gamta. Aplinkos atspindžiai ant 
pastato leidžia susilieti, pasislėpti gamtos 
fone, kartu pagyvina architektūrinius stati-
nius ir suteikia savitumo.

UAB „LR Group“ inžinierius Andrius Klasauskas 
pasakoja, kad nuo pat pradžių užsakovas no-
rėjo kiek įmanoma išvengti skaidyti elemen-
tus į smulkesnes dalis. Dėl šios priežasties 
buvo labai svarbu parinkti tinkamą elementų 
dydį, atspindėsiantį architektūrinę kon-
cepciją bei įgyvendinamą technologiškai. 
„Projektavimo ir gamybos procesas reikalavo 
gana daug atidumo. Kiekvienas elementas 
buvo matuojamas atskirai, nes kiekvienas 
jų yra individualus. Dar pradinėje balkonų 
projektavimo stadijoje teko suderinti „Aluco-
bond ACM“ apdailą su stiklinių turėklų dalimi. 
Su užsakovo atstovu kartu siekėme būsimo 
rezultato, atsižvelgdami ir į galimybes, ir į 
iškeltus reikalavimus“, – sako A. Klasauskas.

„LR group“ projektų vystymo vadovas Audrius 
Žiemys primena, kad prieš keletą metų UAB 
„LR Group“ komanda su tuo pačiu užsakovu 
jau turėjo panašios įdomios patirties kurda-
mi fasadus Studentų g. 53., Kaune. Pastatų 
fasadai išpildyti stačiakampės formos ele-
mentais, pagamintais iš trikampių dalių. 

„„Alucobond Reflect 405“ kompozito plokštes 
pagamino jau daugiau nei 50 metų patirtį 
kaupianti Vokietijos bendrovė „3A Compo-
sites GmbH“ Be jokios abejonės, praeivių 
žvilgsnį trauks neįprastų formų balkonų ap-
daila“, - komentuoja Aurelija Malukaitė- Sen-
kienė „Alucobond“ atstovė Baltijos šalims.

Aliuminio kompozito plokščių pranašumas, 
palyginti su kitų fasadų apdailos plokščių 
medžiagomis, yra ne tik didelė spalvinė 
gama, bet ir galimybė jas kasetuoti ir tvirtinti 
paslėptuoju būdu. Tai svarbu, nes taip galima 

sukurti vientisą, lygią plokštumą ir užtikrinti, 
kad eksploatacijos metu jungimo vietose 
neatsirastų koroduojančių kniedžių ir dulkių 
purvo sankaupų.

Tokios plokštės buvo naudotos statant 
ne vieną žinomą Lietuvoje objektą, tarp 
jų: „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos 
ir sveikatos technologijų centrą Kaune, 
Palangos autobusų stotį, viešbutį „Flores“ 
Druskininkuose ir prestižinį „Porsche“ centrą 
bei Nacionalinį fizinių ir technologijos mokslų 
centrą, esančius Vilniuje.
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ENERGIJAI TAUPYTI – SAULĖS 
JĖGAINĖ ANT STOGO  

Vienas iš svarbių užsakovo norų Nemuno 
parke buvo įrengti 29,99 kW saulės jėgainę, 
kuri padengtų visą ar bent jau didžiąją dalį 
bendrų namo elektros išlaidų. Ši užduotis 
patikėta ilgą patirtį kaupiančiai bendrovei 
UAB VENTELIS - Saulesjegaine.lt

„Klientui suprojektavome elektrinę taip, kad 
ant stogo išsidėliotų patogiai, kad būtų gali-
ma vaikščioti tarp eilių ir atlikti stogo dangos 
kokybės patikrinimus, nes ant stogo sumon-
tuoti kondicionierių išoriniai blokai. Dėl šios 
priežasties teko dėlioti taip, kad būtų išveng-
ta šešėliavimo“, – pasakoja UAB „VENTELIS“ 
direktorius Tomas Didonis.

Pastatas turėjo 6 bendro naudojimo skaiti-
klius, tačiau komanda visus sujungė į vieną, 
nes tuomet efektyviau galima subalansuoti 
elektros naudojimą iš saulės jėgainės gamy-
bos. T. Didonis tikina, kad verta ant daugiabu-
čio stogo statyti saulės jėgainę, nes galima 
pasidengti bendro apšvietimo, liftų, automo-
bilių aikštelės apšvietimo, rūsio sandėliukų ir 
kitų bendrų poreikių elektros sąnaudas. „Per 
metus šio namo bendriems poreikiams pa-
dengti saulės jėgainė pagamins 29 580 kWh. 
Be to, išvengs net 13 956 kg CO2 per metus. 
Darykime prielaidą, kad bendrija pasirašė 
sutartį su elektros tiekėju 0,4 €/kWh elektros 
kaina. Tai ši jėgainė bendrijai atsipirks per 2,4 
metų“, – sako pašnekovas.

Ant naujojo daugiabučio stogo sumontuota 
75 vnt. „JA SOLAR JAM54S30-400-MR Black 
Frame“ saulės modulių. Inverteris – SUN-
GROW SG33CX. SUNGROW inverteriai gami-
nami nuo 1997 metų. 2021 metais SUNGROW 
tapo populiariausiu inverterių gamintoju 
pagal pagamintą kiekį, net 47,1 GW.

Ne paslaptis, kad visa elektros energija, 
kuri yra naudojama saulės jėgainės darbo 
metu, t. y. dieną, yra visiškai neapskaitoma 
ir kainuoja 0 €/kWh. Visą perteklių klientai 
padeda pasaugoti ir pagal pasirinktą planą 

pasiima atgal nakties metu arba tada, kada 
trūksta elektros gamybos iš saulės jėgai-
nės.

Svarbu paminėti, kad UAB „VENTELIS“ – sau-
lesjegaine.lt įrengė elektromobilių įkrovimo 
stoteles, kurios taip pat bus priklausomos 
nuo saulės jėgainės, kad gyventojai galėtų 
krautis elektromobilius pigiau. Bendrovė jau 
daugiau nei dešimtmetį siūlo tvarius ener-
getikos sprendimus nuosaviems namams, 
daugiabučiams, komerciniams pastatams 
ir gamykloms.
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ILGALAIKIAI ALIUMINIO 
SISTEMŲ SPRENDIMAI  

Nemuno parko namų projektui buvo pa-
sirinktos vienos žinomiausių pasaulyje 
aliuminio profilių gamintojų Vokietijos ben-
drovės „Wicona“ aliuminio profilių sistemos. 
„Itin džiugu, kad tiek architektų, tiek ir pro-
jekto vystytojų lūkesčius pateisino mūsų 
langų sistema WICLINE 75MAX. Jau pačiame 
sistemos pavadinime tarsi užkoduotas 
didžiausias kiekis šviesos“, – sako „Hydro“ 
Baltijos šalių vadovas Rimantas Staknevi-
čius.

Pasak R. Staknevičiaus, lango su varstoma 
dalimi konstrukcija sukonstruota taip, kad 
iš išorės neįmanoma atskirti, kuri lango da-
lis yra varstoma, o kuri ne. Varstoma dalis 
yra vientisa ir siekia 3m. 5cm. Varčia yra 
sumaniai integruota lango rėme ir išoriškai 
jos visiškai nesimato. Tokia lango konstruk-
cija pasižymi itin siauru profilių pločiu bei 
praleidžia didelį kiekį šviesos į patalpas. Iš 
vidaus, žiūrėdami į langą, nei lango vyriai, 
nei lango rankenos nėra matomos, nes 
tiek vyriai, tiek lango rankena yra paslėpti 
varčios konstrukcijoje ir išoriškai nesimato.

Toks sprendimas, išsiskiriantis savo dizainu, 
Lietuvoje ir kitose šalyse naudojamas jau 
ne pirmą kartą. Ne veltui ši langų sistema 
yra nominuota ne viename dizaino konkur-
se.

„Dviejuose fasaduose langai formuoja va-
dinamuosius „prancūziško“ tipo balkonus, 
kuriuose pritaikėme WICONA apsauginių sti-
klo barjerų sistemą. Ši sistema yra lengvai 
pritaikoma ir dera su visomis WICONA langų 
sistemomis. Yra patikima ir tinkama stiklo 
barjero storiui nuo 12 iki 38 mm, – pabrėžia 
pašnekovas. – Jau pats projekto pavadini-
mas „Nemuno Parko namai“ įpareigojo skirti 
papildomą dėmesį tvariam ir darniam gyve-
nimui bei panaudotų sprendinių sąsajai su 
supančia aplinka ir gamta.“

Šiam projektui tiekti aliuminio profiliai yra 
pagaminti iš tvaraus aliuminio profilių lydinio 
„Hydro CIRCAL“. Šis lydinys yra pagamintas 
surinkus iš rinkos savo laiką atitarnavusius 
senus aliuminio langus ir duris. Specialiai 
tam dedikuotuose „Hydro“ fabrikuose atli-
kus „Hydro“ unikalų ir patentuotą smulkini-
mo, pirminio rūšiavimo, skenavimo lazeriu 
ir antrinio rūšiavimo procesus išgaunamas 
naujas aliuminio profilių lydinys, kurio su-
dėtyje yra ne mažiau nei 75 proc. perdirbto 
aliuminio lydinio. Savo savybėmis jis niekuo 
nenusileidžia pirminiam aliuminiui.

Svarbu paminėti, kad iš „Hydro CIRCAL“ ly-
dinio pagaminti aliuminio profiliai turi itin 
žemą taršą, kuri siekia tik 2,3 kg CO2 emi-
sijų pagaminti vienam kilogramui aliuminio 
profilio. Palyginimui: tai yra daugiau nei 6 
kg mažiau nei vidutinė Europoje sunaudoto 
aliuminio emisija. Taip šiame projekte su-
montavus WICONA aliuminio konstrukcijas 
yra sutaupyta kiek daugiau nei 75 tonos CO2 
emisijų.
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MODERNŪS DURŲ SPRENDIMAI, 
PABRĖŽIANTYS MINIMALIZMĄ  

Neabejotinai išskirtinė projekto deta-
lė – interjere panaudotos vidaus durys. 
Gyvenamųjų namų komplekse bendrovė 
„Saloža“ pagamino kelių tipų kokybiškas su 
paslėptais vyriais duris, puikiai tinkančias 
minimalistiniam moderniam interjerui.

Verta pradėti nuo beapvadinės konstruk-
cijos durų, kurios architektų pasirinktos 
dėl puikaus dizaino – dėl šių durų interjerui 
suteikiamas papildomas lengvumas, subti-
lumas ir vientisumas. Tai durys be apvadų 
su paslėptais vyriais ir sudėtingos kons-
trukcijos stakta. 

„Gaminome įprasto arba atvirkštinio vars-
tymo duris, siekdami vizualinio patalpos 
vientisumo. Tai modernus estetiškas 
sprendimas.  Taip pat  dažytas arba fa-
neruotas natūraliu lukštu vidaus duris.“, 
– pasakoja UAB „Saloža“ direktorė Vitalija 
Skarupskienė.

Skydinės konstrukcijos dažytos durys skir-
tos tiems, kas nori lygaus dažyto paviršiaus 
be jokios medienos tekstūros. Gaminant su 
MDF plokšte dažytas duris yra sumažinama 
medžio deformavimosi galimybė. Platesnis 
modernaus dizaino ir spalvų pasirinkimas. 
Interjere dažytos durys gali tapti netikėtu 
akcentu, derančiu arba kontrastingai pagyvi-
nančiu bendrą būsto nuotaiką.
„Projekte panaudota tvirta klijuoto medžio 
stakta, patikima skydinė varčia, vokiškos 
tarpinės, užtikrinančios tylų durų varstymą, 
itališkos AGB tylaus veikimo spynos, garan-
tuojančios nepastebimą durų uždarymo 
/ atidarymo funkciją bei ANSELMI paslėpti 
„nematomi“ lankstai. Novatoriškos ir mo-
dernios vidaus durys ir jų montavimas nėra 
lengva užduotis. Tik dėl kokybiškų medžiagų 
ir nepriekaištingo darbo sukūrėme patikimos 
konstrukcijos, modernaus dizaino vidaus 
duris stilingiems būstams“, – pasakoja UAB 
„Saloža“ direktorė.

V. Skarupskienė paminėjo ir dar vieną durų 
tipą – tai rėminės konstrukcijos su grūdintu 
laminuotu juodu stiklu. Naudojant stiklą 
sukuriama patikima, ilgaamžė, saugi kons-
trukcija, nes stiklas, priešingai nei plasti-
kas, net ir veikiant aplinkos veiksniams iš-
lieka nepakitęs visą savo tarnavimo laiką“, 
– patikino pašnekovė. 

UAB „Saloža“ gaminamos durys buvo pasi-
rinktos ne be priežasties. Įkvėpti natūra-
lumo ir pagarbos medžiui, daugiau nei 25 
metus bendrovė gamina tvarius ir kokybiš-
kus medinius langus, duris, baldus ir kitas 
konstrukcijas.

„Structum“ inf.



www.baremarytai.lt
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   DARŽELIS 
„BAJORĖLIS“ 
                   NETRUKUS PAKVIES 
                                VILNIEČIŲ VAIKUS

OBJEKTAS: Vilniaus miesto savivaldybės vaikų darželis

ADRESAS: Bajorų kelias 10, Vilnius 

VYSTYTOJAS: Vilniaus miesto savivaldybė

PROJEKTO VALDYTOJAS: Vilniaus vystymo kompanija

PROJEKTUOTOJAS: AB ,,Panevėžio statybos trestas“

GENERALINIS RANGOVAS:  UAB „Conresta" 

PLOTAS: 3,5 tūkst. m²

INVESTICIJOS: 5 mln. eurų

STATYBŲ PRADŽIA: 2020 11 

STATYBŲ PABAIGA: 2022 10

Vienoje švariausių sostinės vietų, netoli Verkių regioninio parko prieš 15 metų 
įkurtame kvartale „Bajorų kalvos“ baigtas statyti 240 vietų Vilniaus miesto sa-
vivaldybės darželis „Bajorėlis“. Lapkričiui baigiantis šiame naujame darželyje jau 
krykštaus vaikai. Pastate įsikurs 3 grupės vaikams nuo 1,5 iki 3 metų ir 11 grupių 

– nuo 3 iki 7 metų.
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OBJEKTAS: Vilniaus miesto savivaldybės vaikų darželis

ADRESAS: Bajorų kelias 10, Vilnius 

VYSTYTOJAS: Vilniaus miesto savivaldybė

PROJEKTO VALDYTOJAS: Vilniaus vystymo kompanija

PROJEKTUOTOJAS: AB ,,Panevėžio statybos trestas“

GENERALINIS RANGOVAS:  UAB „Conresta" 

PLOTAS: 3,5 tūkst. m²

INVESTICIJOS: 5 mln. eurų

STATYBŲ PRADŽIA: 2020 11 

STATYBŲ PABAIGA: 2022 10

Bajorai nutolę nuo sostinės centro, kur 
darželių koncentracija didesnė, tad Vilniaus 
miesto savivaldybės administracija tikisi, jog 
naujas darželis išspręs maždaug dviejų šim-
tų čia gyvenančių šeimų problemas. Vilniuje 
laukiančių į darželius vaikų eilės – per ilgus 
metus susiformavusi problema, tad sosti-
nės savivaldybė ketina toliau plėsti ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą ir tai 
daryti atsižvelgiant į mikrorajonų gyventojų 
tankumą.

Vilniečiai žino, kad Bajorai – tai didelis gy-
venamasis kvartalas ties Molėtų plento 
pradžia, toli nuo miesto šurmulio. Žalias pei-
zažas supa nedidelio aukštingumo namus ir 
atsiveria pro namų langus. 

Šioje ramioje Vilniaus dalyje, apsuptas aukš-
tų medžių, iškilo modernios architektūros 
darželio pastatas. Žaismingais fasadais 
išsiskiriantis dviejų aukštų statinys savo 
laužytais tūriais supa erdvų vidinį kiemą. 
Pagrindinį pilko betono fasadą formuoja sie-
nas išmarginę įvairių formų ir dydžių langai, 
kurių įvairiaspalviai rėmai sukuria įsimintiną 
estetinį vaizdą – tarsi matytum ant sienos 
sukabintus spalvingus nuotraukų rėmelius, 
kuriuos netrukus užpildys mažylių nuotrau-
kos. 
Darželio plotas siekia 3,5 tūkst. kv. metrų. Jo 
patalpose įrengtos patogios rūbinės, žaidi-
mų, higienos kambariai, miegamieji ir virtu-
vėlės. Pirmajame darželio aukšte galės vykti 
darželio bendruomenės renginiai, vaikai už-
siims aktyvia veikla sporto salėje. Antrajame 
aukšte numatytos patalpos administracijai, 

slaugos kabinetas. Šiame aukšte taip pat 
įrengiama ir patalpa kūdikiams žindyti bei 
pervystyti. Naujojoje ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje taip pat įrengtos techninės ir 
pagalbinės patalpos, virtuvė, drabužių skal-
bykla, sandėliavimo ir darbuotojų buitinės ir 
kitos patalpos bei kabinetai administracijai. 
Pastate įrengtas geoterminis šildymas.

Darželis suprojektuotas pagal universalaus 
dizaino principus. Turintiems individualių 
poreikių  įrengiamos sanitarinės patalpos, 
į pagrindinį įėjimą veda pandusas, kad būtų 
patogu tiems, kurie juda su vežimėliu ar dvi-
račiu. Kieme prie naujojo pastato įrengtos 
vaikų žaidimų aikštelės, tėvų patogumui – 
automobilių stovėjimo aikštelė. 

Projektą įgyvendinusi Vilniaus vystymo kom-
panija pranešė, kad projektuojant ir statant 
darželį taikė BIM technologiją. Projektuojant 
trimatėje erdvėje dėmesys skiriamas ne tik 
architektūrinių sprendinių, statinių kons-
trukcijų ir vidinių inžinerinių sistemų mo-
deliavimui, bet ir viso sklypo plano modelio 
parengimui. Statinio naudotojai ir po statybų 
galės matyti bei įvertinti visus sklypo nuoly-
džius, takelius, žaidimų aikštelių išsidėstymą 
ir kitą mažąją architektūrą, o tai padės per-
planuoti erdves, jei keistųsi poreikiai.

Netrukus greta darželio „Bajorėlis“ iškils ir 
naujas progimnazijos pastatas. 
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NOVATORIŠKI LANGŲ SPRENDIMAI, 
PAPLEČIANTYS STANDARTŲ RĖMUS

Pagal architektūrinio projekto brėžinius UAB 
„Svema“ pagamino ir naujajame vaikų darže-
lyje sumontavo langų apdailinius korpusus. 
Pasirinkta naudoti aliuminė kompozicija, 
itin patvari, garantuoja geriausią įmanomą 
skaidrumą, užtikrina funkcionalumą ir este-
tiką. Su šiuo profilių gamintoju konsultuota-
si projektuojant stogo konstrukciją.

UAB „Svema“ direktorius Povilas Gurevičius 
pasakoja, kad pirminis architektų sprendi-
mas buvo pasirinkti fibrocementines plokš-
tes, tačiau vėliau medžiaga buvo pakeista 
į kur kas estetiškiau atrodančią, lengviau 
montuojamą, tačiau tokią pat ilgaamžę ir 
lauko sąlygoms atsparią – aliuminio kompo-
zito plokštes.

„Ši medžiaga turi daug privalumų, viena 
jų – konstrukcija tampa ne tokia apkrauta 
ir lengvesnė. Be to, aliuminio kompozito 
detalės neturi matomų tvirtinimo mazgų, 
todėl langų profiliai yra dailūs, atrodantys 
estetiškai, neturintys matomų varžtų ir 
tarpų tarp plokštumų. Pasirinkta medžiaga 
šiam darbui tinkamiausia, nes tai aliuminio 
gaminys, ji susilanksto į vieną visumą, ga-
minys tampa patvarus ir tvirtas ir patikimai 
laiko konstrukciją“, – pasakoja P. Gurevičius.
UAB „Svema“ direktorius pabrėžia, kad di-
džiausiu iššūkiu tapo parengiamieji darbai 
ir gaminių matmenys. Betoninės plokštės 
buvo pagamintos gamykloje ir sumontuo-
tos, todėl buvo sudėtinga preciziškai tiksliai 
pamatuoti būsimus gaminius. Buvo tikrinami 
ir tikslinami kiekvieno lango matmenys, kad 
nebūtų nuokrypių nuo to, kas parašyta ar-
chitektūriniame brėžinyje. 

Šiam objektui UAB „Svema“ buvo pasirinkta 
ne be priežasties. Tai reklamos darybos 
įmonė. Kadangi reklamoje aliuminio kom-
pozitas yra plačiai naudojamas, bendrovėje 
dirbančiai komandai ši medžiaga ir jos ap-
dirbimo būdai yra gerai žinomi. 

 MŪRO PERTVAROS GERAI 
AKUSTIKAI UŽTIKRINTI  

Vaikų darželyje „Bajorėlis“ UAB „Kadasta“ dar-
buotojai atliko vidinių atitvarų mūro darbus 
su padidintais akustikos reikalavimais.

Anot bendrovės „Kadasta“ direktoriaus Dar-
juš Balkovski, daugiausia meistriškumo ir 
atsakingumo prireikė įgyvendinant užsakovo 
reikalavimus, stengiantis pasiekti aukščiau-
sią kokybę per sąlyginai trumpą laiką.

Pagrindine statybine medžiaga buvo pasi-
rinkti keramzitiniai „Fibo“ blokeliai, kurie pa-
sižymi santykinai mažu svoriu ir gera garso 
izoliacija, o tai darželyje yra tikrai aktualu. 

„Kadangi projektą įgyvendinome žiemos 
metu, daugiausia iššūkių mums sukėlė bū-
tent žiemiški orai. Tačiau patyrusios koman-
dos dėka pavyko išpildyti užsakovo keltus 
tikslus. Nors darbai vyko po perdanga ir 
krituliai mums trukdžių nekėlė, teko kovoti su 
šalčiu. Labai svarbu palaikyti muro skiedinio 
temperatūrą ir neleisti jam sušalti“, – apie 
kilusius iššūkius pasakoja D. Balkovski.

Dėl šios priežasties buvo kruopščiai stebima 
temperatūra tiek darbo zonoje atliekant 
mūro darbus, tiek stebint artimiausias pro-
gnozes, kad būtų užtikrintas skiedinio kietė-
jimas leistinoje temperatūroje.

Pašnekovas pabrėžia, kad teko keisti ir 
įprastą darbo organizavimą. „Mūro skiedinis 
buvo maišomas mažesne apimtimi, naudo-
jant pašiltintą vandenį bei priedus, saugan-
čius nuo šalčio. Priedai pažemina vandens 
užšalimo temperatūrą ir pagreitina skiedinio 
kietėjimo procesą. Be to, žiemą tenka 
suktis žymiai greičiau, kad išvengtume su 
šalčiu siejamų problemų, todėl nuspręsta 
pasitelkti Lietuvoje retai naudojamą tech-
nologiją, kai būsimos atitvaros kampuose 
vertikaliai išstatomi profiliai, sužymimas 
mūro žingsnis ir tarp jų įtempiama virvė, 

pagal kurią yra mūrijama. Taip mūrininkui 
nereikia kelti kampų, kas yra labai imlus 
laikui procesas“, – sako D. Balkovski.

„Kadastos“ direktorius atkreipia dėmesį, kad, 
be papildomų rūpesčių dėl žiemos tempera-
tūros, reikia nepamiršti ir elementarių mū-
rijimo taisyklių. Pavyzdžiui, tinkamas blokelių 
surišimas, nelaikančio mūro atveju tinkamo 
tarpo tarp atitvaro ir perdangos palikimas, 
kuris leidžia išvengti trukių „vaikštant“ pas-
tatui ir t. t. Būtent taisyklių laikymasis ir tin-
kamai priimti sprendimai užtikrins gerą garso 
izoliaciją, priešgaisrinį atsparumą, užkirs ke-
lią įtrūkiams ir taps geru pagrindu kokybiškai 
apdailos darbams atlikti.
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 „Structum“ inf. 

TVARIOS IR APLINKAI 
DRAUGIŠKOS SISTEMOS 

Bajorų darželis – ypatingas tuo, kad užsako-
vai, architektai skyrė daug dėmesio visam 
objekto kompleksiškumui, pritaikomumui 
ir kokybei: nuo lauko žaidimų aikštelių, 
pastato fasado iki smulkių detalių pastato 
interjere. Ypatingas dėmesys skirtas vaikų 
vonios kambariams, jų ergonomikai, spal-
voms ir, be abejo, kokybei.

„Geberit“ užduotis buvo padėti įrengti 
vonios kambarius, kurie kaip ir visos kitos 
erdvės turėjo būti pritaikytos mažųjų po-
reikiams. Vaikai, kurių amžius – nuo 2 iki 6 
metų, tik pradeda formuoti savo higienos 
įpročius, o tam vis dėlto reikia ne tik laiko, 
pastangų, bet ir tam pritaikytų gaminių“, – 
sako įmonės „Geberit“ atstovas Vytautas 
Dinda.

Dėl šios priežasties šioje ikimokyklinėje įs-
taigoje parinkti ir įrengti „Geberit Bambini“ 
kolekcijos gaminiai. V. Dinda pabrėžia, kad 
pagrindinis šios kolekcijos išskirtinumas – ji 
skirta būtent vaikų poreikiams. Kolekcijos 
gaminiai yra išskirtiniai savo dydžiu, ergono-
mika, taip pat ir dizainu, kuris yra žaismingas 
ir itin patrauklus mažiesiems naudotojams. 

Kolekciją sudaro įvairaus dydžio praustuvai, 
vienviečiai, dviviečiai, ypač ergonomiški 
dviejų lygių trijų ir keturių vietų gaminiai, 
specialaus dydžio vaikams pritaikyti WC 
puodai su žaismingais skirtingų spalvų WC 
dangčiais, taip pat prie praustuvų pritaikyti 
spalvoti ir žaismingi maišytuvai. Kolekciją 
papildo vonios, kurios taip pat pritaikytos 
vaikų poreikiams, pagamintos iš mine-

ralinės medžiagos Varicor®, kuri yra itin 
kokybiška, maloni liesti, ilgaamžė ir lengvai 
prižiūrima.
Visa tai sudaro vientisą gerai apgalvotą, 
vaikams pritaikytą spalvingą žaismingą bei 
kokybišką interjerą.

„Visa ši kompozicija užtikrina ergonomišką, 
saugų, patogų ir žaismingą vaikų vonios 
kambarį, kuriame ne tik malonu būti, juo 
naudotis, bet ir skatinti higienos įpročius. 
Taip pat šiame objekte pasirinkti „Geberit“ 
potinkiniai WC elementai, kurie jau daug 
metų rinkoje žinomi kaip patikimiausias 
produktas dėl išskirtinės kokybės, 10 metų 
suteikiamos garantijos ir 25 metų atsargi-
nių dalių tiekimo garantijos“, – sako įmonės 
atstovas V. Dinda.

Darželio projektui „Schindler-liftas“ pagami-
no ir sumontavo vieną keleivinį liftą. Viena 
retai pasitaikanti šio lifto parametrų parink-
tis ta, kad, dingus elektros maitinimui, liftas 
pats evakuoja keleivius iki artimiausio aukš-
to, tad nereikia laukti kol atsiras elektra arba 
kol išlaisvins liftų avarinė tarnyba.

„Velansta“ objektui pagamino ir sumontavo 
plastikinio profilio langus bei aliuminio ir 
stiklo išorės bei vidaus vitrinas ir duris. Aliu-
minio sistema pasižymi tuo, kad pagaminta iš 
senų ir perdirbtų profilių, kas galutinį produk-
tą padaro draugišką aplinkai.





„VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ KVIEČIA KURTI MIESTĄ KARTU: 
SKELBIAMI NAUJI KONKURSAI UGDYMO ĮSTAIGOMS

„Vilniaus vystymo kompanija“  siekia, kad Vilniuje projektuojami viešosios paskirties pastatai – mokyklos, darželiai, admi-
nistracinės, kultūros, gydymo, sporto paskirties objektai, didesni nei 2 tūkst. kv. m, – būtų aukščiausios architektūrinės 
kokybės ir atitiktų miesto keliamus standartus ir principus.

info@vilniausvystymas.lt  |  +370 687 66 000  |  https://www.vilniausvystymas.lt/ 

 „Rūpindamiesi viešosios Vilniaus infrastruktūros vystymu, užtikriname, kad mieste būtų statomi kokybiški, atviri bendruomenėms ir funkcionalūs ugdymo įstaigų 
objektai. Matome, kad architektūriniais konkursais šie tikslai yra lengviau pasiekiami ir įgyvendinami, todėl ir ateityje organizuosime ir skelbsime konkursus, kad 
vaikai augtų ir būtų ugdomi saugioje, modernioje ir kiekvieno poreikius atliepiančioje aplinkoje“, – sako „Vilniaus vystymo kompanijos“ generalinis direktorius Saulius 
Barauskas. 

VILNIUS IR VĖL LAUKIA ARCHITEKTŪROS 
IDĖJŲ KETURIOMS UGDYMO ĮSTAIGOMS

Architektūrinio projekto konkursuose ieškoma geriau-
sios idėjos. Naujų švietimo įstaigų pastatai turi būti 
modernūs ir suplanuoti taip, kad atitiktų šiuolaikinės 
Vilniaus ugdymo įstaigos taisyklių reikalavimus. „Vil-
niaus vystymo kompanija“  kviečia architektus teikti 
projektus ir idėjas vaikų darželiams Šnipiškėse ir Bal-
siuose bei Pavilnyje ir Perkūnkiemyje planuojamoms 
statyti progimnazijoms.

Savo idėjas ir pasiūlymus projektams jau išsakė ben-
druomenės. Rajonų, kuriuose bus projektuojamos mo-
kyklos ir vaikų darželiai, gyventojai analizavo sklypus ir 
savo lūkesčius išsakė kūrybinėse dirbtuvėse. „Vilniaus 
vystymo kompanijos“ specialistai kviečia konkursuose 
dalyvausiančius architektus atsižvelgti ne tik į Vilniaus 
švietimo įstaigų architektūros taisykles, technines są-
lygas, bet ir į bendruomenių poreikius bei viziją.

 PASKELBTI ARCHITEKTŪRINIO
PROJEKTO KONKURSO LAIMĖTOJAI

Išrinkti ir pirmųjų UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 
skelbtų architektūros projekto konkursų nugalėtojai. 
Konkursą lopšeliui-darželiui Pašilaičiuose (Žemynos 
g. 2C) laimėjo bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, 
kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „4 plius“ 
pristačiusi projekto idėją pavadinimu „Lego“. Perkūn-
kiemyje (Bieliūnų g. 5 ir 9) darželio projekto konkursą 
laimėjo „Projektų rengimo biuras“ ir architektų studija 
„Inblum“. Bajorų progimnaziją projektuos MB „Urbanis-
tinė architektūra“, pristačiusi projektą „Gamton“.

LEGO

BIELIŪNŲ G. 5 IR 9

GAMTON

GERIAUSIŲ IDĖJŲ LAIMĖTOJAI APDOVANOJAMI

Architektūros projekto konkursų sąlygos ir kvalifikaci-
niai reikalavimai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje, su dokumentais galima su-
sipažinti: 

https://www.vilniausvystymas.lt/architekturiniai-kon-
kursai/.

Konkursų dalyviams duoti trys mėnesiai pateikti pasiū-
lymus. Pirmųjų vietų laimėtojams yra skiriamas prizinis 
fondas. Geriausių idėjų autoriai bus apdovanoti premi-
jomis: pirmos vietos laimėtojui skiriama 11 tūkstančių 
eurų, antros – 9 tūkstančių eurų, trečiosios vietos – 6 
tūkstančių eurų premijos.



JONAVOJE IŠKILO PIRMOJI 
BALTIJOS ŠALYSE ALIUMINIO 
PROFILIŲ EKSTRUZIJOS GAMYKLA 

Nuotr.: Darius Merkšaitis



OBJEKTAS: Aliuminio profilių ekstruzijos gamykla 

ADRESAS: Ukmergės g. 17, Jonava

VYSTYTOJAS: „ABC Nordic“ (Skandinavijos kapitalo įmonių grupė „Aluflam“)

STATINIO ARCHITEKTAI: UAB „Archas“ (Ugnius Rauktys, Mantas Navalinskas)

PROJEKTO VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA : 
UAB „Statybų projektų valdymas“. 

GENERALINIS RANGOVAS: UAB „Agentus“

BENDRASIS PLOTAS: 7 700 m² (1500 m2 biuro patalpos)

AUKŠTŲ SKAIČIUS: 3 

ENERGINIO EFEKTYVUMO KLASĖ: A+

INVESTICIJOS:  7.5 mln EUR (iš jų  2,5 mln. EUR technologinei įrangai)

STATYBŲ PRADŽIA: 2021 m. rugpjūtis

STATYBŲ PABAIGA: 2022 m. rugpjūtis

JONAVOJE IŠKILO PIRMOJI 
BALTIJOS ŠALYSE ALIUMINIO 
PROFILIŲ EKSTRUZIJOS GAMYKLA 



STATYBA

106

Spalio antrojoje pusėje visu pajėgumu pradės veikti naujos „Aluflam Extrusion“ gamyk-
los technologinė linija – tai pirmoji aliuminio profilių ekstruzijos gamykla Baltijos šalyse, 
vasarą baigta statyti Jonavoje, šalia jau veikiančios „Aluflam“ aliuminio langų, durų ir 
fasadų gamyklos.

INVESTICIJAS LĖMĖ RINKOS POREIKIAI
Naują gamyklą Ukmergės gatvėje pastatė 
„ABC Nordic“, priklausanti Skandinavijos ka-
pitalo įmonių grupei „Aluflam“, kuri gyvuoja 
nuo 1943 metų. „Aluflam“ sprendimai kartu 
su partneriais įgyvendinami tiek ant žemės, 
tiek jūroje, tiek aviacijoje visuose septy-
niuose kontinentuose. „Aluflam produktai 
leidžia įgyvendinti išskirtines užsakovų 
ir architektų vizijas. Kad sistemų tiekėjai 
galėtų patenkinti visų klientų poreikius bei 
siekiant tiekti visapusį paslaugų ir gaminių 
asortimentą iš vienų rankų, įsteigta „Alu-
flam Extrusion“. 

„Poreikis investuoti į aliuminio profilių eks-
truzijos liniją atsirado išaugus aliuminio 
profilių panaudojimui įvairiose pramonės 
srityse: statyboje, baldų, automobilių ir kt. 
Pirmiausia todėl, kad aliuminis yra 100 proc. 
perdirbama žaliava, o naujosios Europos 
Sąjungos direktyvos aiškiai rodo kryptį, 
kad visos gamyboje naudojamos žaliavos 
turi būti perdirbamos pakartotinai naudo-
ti“, – sakė UAB „Aluflam“ vadovas Rimantas 
Martikaitis.

Jonavoje į 7,7 tūkst. kv. metrų gamybinės 
paskirties gamyklą su administracinė-
mis patalpomis investuota 7,5 mln. eurų 

nuosavų lėšų, iš kurių  2,5 mln. eurų skirta 
technologinei įrangai. Tai viena didžiausių 
pastarųjų metų investicijų Jonavos rajone. 

„Aluflam“ atstovų teigimu, tai ne tik naujas 
įmonės plėtros etapas, bet ir visiškai naujos 
gamybos rūšies pradžia – aliuminio profiliai 
bus gaminami ekstruzijos būdu (angl. extru-
sion < lot. extrudo – išstumiu, išspaudžiu). 
Beveik pusė pastato ploto skirta aliuminio 
profilių gamybos linijai, likusi dalis – admi-
nistracinės paskirties patalpoms, mecha-
ninio apdirbimo cechui, naujai automatinei 
miltelinio dažymo linijai bei sandėliavimo 
patalpoms. 

Po vienu stogu profiliai bus pagaminami, 
nudažomi ir mechaniškai apdorojami sta-
klėmis pagal klientų poreikius. Pagrindiniai 
ekstruzijos linijos parametrai: darbinis nau-
dojamos žaliavos, aliuminio ruošinio diame-
tras – 152 mm; darbinė preso pagrindinio 
cilindro galia – 1100-1300 tonų; maksimalus 
gatavų profilių ilgis – 7200 mm; maksimalus 
plotis – 165 mm.

Naujoji miltelinio padengimo linija – pirma 
tokia Baltijos šalyse. Jos darbo režimas 
ypatingas tuo, jog dažomi gaminiai pozicio-

nuojami horizontaliai, tačiau į krosnį ir iš jos 
keliauja vertikaliai; itin tolygų ir kokybišką 
padengimą milteliniais dažais garantuoja 
moderniausias GEMA robotizuotas spren-
dimas. Maksimalus profilių padengimo ilgis 
siekia net 7200 mm. Visi naujojoje dažykloje 
įdiegti sprendimai atitinka kokybės sertifi-
kato QUALICOAT keliamus reikalavimus.

Antrajame gamyklos plėtros etape numato-
ma įdiegti 203 mm skersmens žaliavai skirtą 
ekstruzijos liniją. Tai leis gaminti didžiausio 
skerspjūvio ir svorio profilius įvairiausiems 
rinkos segmentams.

Naujame gamyklos pastate suprojektuotos 
„Aluflam“ skandinaviško minimalistinio sti-
liaus sistemos, kurios naudojamos ir dau-
gelyje objektų Skandinavijoje bei Lietuvoje: 
„Nordic“ vidinių pertvarų sistema, „Wubern“ 
sistemos langai bei durys. Administracijos 
pastato dalyje naudojama „Aluflam A+“ lan-
gų sistema. 

„Aluflam“ aliuminio sistemos buvo kurtos 
bendradarbiaujant su geriausiais skandi-
navų architektų biurais, siekiant suderinti 
architektų vizijas, užsakovų poreikius bei 
gamybos galimybes. „Nordic“ vidinė per-
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GAMYKLOS PASTATAS LYG 
„IŠSPAUSTAS“ EKSTRUDERIU

„Aluflam Extrusion“ gamyklą projektavo 
Kauno architektų biuras UAB „Archas“. 
Vienas statinio architektų Ugnius Rauktys 
sakė, kad pastatas suprojektuotas ilgas, 
taisyklingo stačiakampio formos. Jo formą 
lėmė aplinka – pramoninės teritorijos sta-
čiakampis sklypas, ir technologija – ilgos 
technologinės ekstruzijos linijos.

Pastato išraišką inspiravo išgryninta ga-
mybos idėja – ekstruzija – spaudimas. 
Tam tinkamas buvo pailgas stačiakampis 
pramonės teritorijos sklypas, technolo-
ginės linijos ir siekis sujungti biuro dalies 
patalpas su gamybinės dalies patalpomis, 
nesukuriant tarp jų aiškios ribos. Pastato 
aukštis – 12,5 metrų.

Pagrindinis fasadas orientuotas į Ukmer-
gės gatvę, nuo kurios ilgųjų šoninių fasadų 
langų angos praslinktos gilyn į sklypą, tarsi 
išspaustos. Biuro patalpos išdėstytos prie 
gatvės, gamyba yra giliau sklype, taip pat 
numatyta galimybė, prireikus, pastatą iš-
plėsti.

Gamyklos vystytojų pageidavimu, adminis-
tracijos dalis ir gamybos erdvės sudaro 
vientisą tūrį. Visiems fasadams panaudotos 
vienodos aukštesnės klasės medžiagos – 
baltos spalvos daugiasluoksnės plokštės. 
Žiūrint iš šono, nematyti, kur baigiasi biurai, 
o kur prasideda gamybos dalis – matomas 
vientisas baltas tūris. Pastato viduje biurų ir 
gamybos erdvės turi tiesioginį ryšį: į gamy-
bos zoną patenkama koridoriais ir laiptais, 
kuriais leidžiantis, pro įrengtus langus gali-
ma matyti, kaip vyksta gamyba.

tvarų sistema gali būti tiek berėmė, tiek 
su medinėmis varčiomis, tiek ir stiklinta su 
aliuminio rėmu. „Wubern“ sistema garsėja 
paslėptais lankstais. „Aluflam A+“ langų 
sistema išsiskiria saugumu, ekonomiškumu 
ir puikiu energijos tausojimo bei kokybės ir 
kainos santykiu. Jai yra būdinga siaura rėmo 
konfigūracija su paslėptu varčios profiliu. 

Naudojant atitinkamą priešgaisrinės klasės 
stiklą ir specialų ugniai atsparų aušinimo 
užpildą, su šiomis sistemomis galima paga-
minti dūmams ir ugniai atsparias konstruk-
cijas, atitinkančias ugnies atsparumo kla-
ses nuo EI30 iki EI120. Konstrukcijos yra ser-
tifikuotos tokiuose biuruose kaip „Danish 
Window Verification“ (DVV), KIWA, „BUREAU 
VERITAS Marine & Offshore“, ”Intertek“. Ga-
mykloje įdiegta kokybės valdybos sistema 
atitinkanti tarptautinį EN ISO 9001 standartą.

Pastato priekyje suprojektuota trijų aukštų 
biuro dalis yra šiek tiek aukščiau negu ga-
mybinė dalis dėl aukščių perkryčio – tai dik-
tavo sklypas, kylantis gatvės link. Pirmajame 
aukšte yra recepcija ir dalis biuro kabinetų, 
taip pat gamybos darbuotojų persirengimo 
patalpos ir poilsio zona su valgykla. An-
trajame aukšte įrengtos mišrios patalpos 
– ir uždaro, ir atviro planavimo kabinetai. 
Didesnės erdvės skaidomos akustinėmis 
pertvaromis, individualiam darbui skirtos 
tylos kabinos. Suprojektuoti funkcionalūs 
pasitarimo kambariai, kurių erdves galima 
padidinti ir sujungti, naudojant mobilias 
pertvaras. Trečiajame aukšte įrengta mo-
kymų salė. Kiekviename aukšte yra virtuvė-
lės ir jaukios poilsio zonos.
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IŠSKIRTINIAM GAMYKLOS
 PASTATUI – IŠSKIRTINIAI SPRENDIMAI 

Naujos gamyklos statybos visuomet tampa 
nelengva užduotimi. Ypač tada, kai pastato 
paskirtis yra nekasdienė ar pats pastato 
projektas išskirtinis ir pirmas toks Lietu-
voje. Generalinis statybų rangovas UAB 
„Agentus“ tikina, kad svarbiausia tinkamai 
nustatyti prioritetus ir tikslų darbų grafiką.

„Svarbiausias iššūkis – techninių sprendimų 
derinimas ir jų išpildymas. Žinoma, būna 
idealu, kai sprendimai gaunami prieš darbų 
pradžią. Tačiau statybų proceso metu kar-
tais prireikia pakeitimų ar kitų greitų spren-
dimų“, – sako įmonės „Agentus“ direktorius 
Saulius Jonaitis.

„Aluflam Extrusion“ gamyklos pastatas yra 
gamybinės paskirties, todėl pagrindinės 
dėmesys buvo skirtas technologinės linijos 
įrengimui. Tai technologinės linijos apšvie-
timas, grindyse daug techninių monolitinių 
kanalų, profilių mirkymo vonios monolitinio 
baseino įrengimas.

„Agentus“ statybos projektų vadovas Rai-
mundas Grevas pasakoja, kad sudėtingų 
klausimų ir sprendinių paieškų tikrai pasi-
taikė. „Kadangi gamybinės dalies pastate 
įrengti du tiltiniai kranai po 5 tonas kelia-
mosios galios, kurių važiuojamoji dalis per 
visą  gamybinės dalies pastatą, reikėjo 
įvertinti inžinierinių sistemų dujų, elektros, 
suspausto oro komunikacijų ir tinklų su-
sikirtimo su kranų sijomis įrengimą. Visgi, 
pagrindiniu iššūkiu tapo medžiagų  pa-
brangimas, kuris buvo juntamas vos ne kas 
savaitę, bei jų pristatymas į objektą“, - sako 
pašnekovas.

Nors pastatui nebuvo kelti LEED ar BREEAM 
reikalavimai, tačiau užsakovas buvo reiklus 
dėl kokybės.    Objekte įdiegtos moder-
nios pastato eksploatavimo inžinerinės 
technologijos, pavyzdžiui, karštas vanduo 
ruošiamas saulės kolektoriais, apšvietimas 
valdomas būvio, judesio ir foto davikliais.
Viena pagrindinių UAB „Agentus“ stiprybių 
– kokybė. Darbus vykdo atestuoti ir didelę 
patirtį sukaupę darbų vadovai bei patyrusi 
įvairių sričių specialistų komanda. Verta 
paminėti, kad įgyvendinant projektą, dirbo 
virš dešimt įmonių, vienu metu virš aštuo-
niasdešimt skirtingų specialistų.

„Šiais laikais, kai visose gyvenimo srityse 
laikas – pinigai, labai svarbūs ir statybų 
projektų atlikimo terminai. Vienas didžiau-
sių mūsų principų – tai terminų laikymasis. 
Kiekviename objekte dedame visas jėgas 
ir pastangas, kad statybos darbai būtų 
atlikti kliento nustatytais terminais. Pa-
grindinė priemonė, kuri padeda efektyviai 
sekti terminus, tai „Maikrosav projekt“ dar-
bų atlikimo grafikas. Be to, projektas buvo 
paruoštas 3D formatu, todėl buvo lengva 
numatyti sekančių darbų etapus“, – teigia 
UAB „Agentus“ projektų vadovas.
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SOLIDŲ ĮVAIZDĮ KURIA PROFESIONALAI
Nauja gamykla „Aluflam Extrusion“ siekia 
būti matoma ir „pristato“ šviečiančią iška-
bą, kurios tūrinės raidės suteikia prekės 
ženklui solidų įvaizdį. Išorės reklamos idėją 
sukūrė statinio architektas U. Rauktys, o 
įgyvendino reklamos agentūra iš Kauno 
BRANDUS LT. 

Kaip sakė šios agentūros pardavimo vado-
vė Indrė Kyguolė, dėl projekto dydžio, apim-
ties, montavimo vietos, šviečiančių tūrinių 
raidžių gamybai parinktos ilgaamžiškumą 
garantuojančios medžiagos – aliuminis rai-
džių formai ir organinis stiklas, kuris puikiai 
perteikia įdiegtą LED apšvietimą. Iškabos 
ilgis – beveik 10,5 metro. 

Šis projektas, pasak jos, buvo įdomus dėl 
to, kad šviečiančias tūrines raides įprastai 
montuojame ant pastato sienos, o šiame 
projekte jos buvo montuojamos ant ats-
kiros betoninės sienelės, kuri pastatyta ir 
naudojama kaip nuoroda įvažiuoti į įmonės 
teritoriją. Šviečiančios tūrinės raidės su-
montuotos kiekviena atskirai, be papildomų 
nešančių bėgelių, todėl ant sienos nėra 
nereikalingų detalių, kurios apkrautų ben-
drą vaizdą.

Tūrinės raidės – informatyvi, stilinga ir 
populiari reklamos priemonė, atkreipianti 
dėmesį tiek šviesiu, tiek ir tamsiu paros 
metu. Jos gali būti ir be apšvietimo, o švie-

AUKŠTOS KOKYBĖS IR IŠSKIRTINIO 
DIZAINO VIDAUS DURYS

„Aluflam“ aliuminio profilių gamykloje buvo 
įrengtos kokybiško ir prabangaus segmen-
to vidaus durys, kurias suprojektavo ir pa-
gamino „Jundos stalių gaminių“ specialistai. 
Pagrindiniai architekto ir užsakovo tikslai 
buvo preciziškas idėjų įgyvendinimas, grei-
tai ir kokybiškai atlikti darbai. „Jundos stalių 
gaminių“ komanda sėkmingai įgyvendino 
jiems pavestas užduotis ir, nepaisant pro-
jekte įvykusių pakeitimų, beveik pusę visų 
medinių biuro durų pagamino per mažiau 
nei 20 darbo dienų nuo juodraštinio užsa-
kymo pateikimo. 

Pasak „Jundos stalių gaminių“ direktoriaus 
pavaduotojo Lauryno Biekšos, jiems, kaip 
individualių sprendimų durų gamintojui, 
išskirtinai unikalių užsakymų pasitaiko daž-
nai, ne išmintis buvo ir „Aluflam“ gamykla. 
Šiame projekte įmonės profesionalams 
teko derinti skirtingas medienos medžia-
gas, spalvinius sprendimus, technologines 
ir konstrukcines ypatybes. „Didžiausias 
išskirtinumas šiame projekte buvo tas, kad 
Lietuvoje prabangių medinių durų segmen-
to gaminius tokio tipo pastate naudojome 
pirmą kartą“, – pasakoja projekto kuratorius 
L. Biekša. Dėl specifinių reikalavimų, kuriuos 
kėlė projekto sumanytojai, mums kaip me-
dinių durų gamintojui teko išbandyti keletą 
visiškai unikalių ir eksperimentinių sprendi-
mų, o jiems pasiteisinus sprendimus įdie-
gėme ir savo kasdieniuose procesuose.“

„Jundos stalių gaminiai“ atidžiai seka rinkos 
naujoves, kad kiekvienam savo klientui ga-
lėtų pasiūlyti išskirtinio dizaino šiuolaikiškus 
sprendimus. Šiandien „Aluflam“ aliuminio 
profilių gamyklos interjeras papildytas ko-
kybiškomis, šiuolaikinio dizaino medinėmis 

čiančios tūrinės raidės – dar efektyvesnė 
reklama jūsų verslui. Estetiška ir ilgalaikė 
iškaba – vienas esminių kriterijų išorės 
reklamai, todėl ypač svarbi medžiagų ko-
kybė, kuri užtikrina gaminių ir konstrukcijų 
ilgalaikiškumą, o technologijos ir komandos 
profesionalumas leidžia įgyvendinti sudė-
tingiausius sumanymus. 

BRANDUS LT siūlo visas reklamos paslaugas 
– nuo konsultacijos iki galutinio gaminio. 
Įmonės gaminių asortimentas labai įvairus. 
Agentūra kuria, gamina ir montuoja įvairaus 
dydžio vidaus ir lauko reklamos priemo-
nes – iškabas, šviesdėžes, tūrines raides ir 
pan., klijuoja vitrinas, automobilius, atlieka 
įvairius spaudos darbus. Taip pat siūlo ga-

minius su tekstile: vėliavas, parodų sten-
dus, įvairaus dydžio tekstilines sieneles, 
šviečiančias ir ne, kurias patogu transpor-
tuoti ir įsirengti norimoje vietoje. Agentūra 
turi savo gamybos bazę, todėl gali pasiūlyti 
lanksčius gamybos terminus. Turima pa-
žangi įranga leidžia spausti plačius – iki 3,2 
metro spaudus ant tekstilės, tai palengvina 
darbą gaminant didelio formato gaminius, 
pavyzdžiui, užuolaidas ar paveikslus.

Kaip sakė I. Kyguolė, kad ir koks sudėtingas 
būtų projektas, profesionali BRANDUS LT 
komanda visada randa užsakovo lūkesčius 
įgyvendinantį sprendimą ir gali pasirūpinti 
procesu nuo idėjos iki visapusiško jos įgy-
vendinimo. 

durimis. Sėkmingą projekto įgyvendinimą 
L. Biekša įvardija kaip kruopštų komandinio 
darbo vaisių. „Be kompetentingos „Aluflam“ 
komandos procesas būtų sudėtingesnis ir 
trukęs gerokai ilgiau“, – įsitikinęs „Jundos 
stalių gaminių“ atstovas. 
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PUIKUS SPRENDIMAS 
TAUPANTIESIEMS ENERGIJĄ

Naujoje „Aluflam Extrusion“ gamykloje gai-
vaus oro tiekimą, vėsos ir šilumos aprūpi-
nimą užtikrina „Samsung“ šildymo, vėsinimo 
ir oro kondicionavimo įranga, atsakinga už 
visų patalpų vėsinimą ir šildymą visus me-
tus.

„Samsung“ ŠVOK verslo plėtros vadovo Tado 
Skipro teigimu, pagrindinis užsakovo tikslas, 
keltas šiame projekte, buvo užtikrinti kom-
fortišką mikroklimatą patalpose, parinkti ir 
pasiūlyti įrangą, atitinkančią aukščiausius 
kokybės standartus. Dėl šios priežasties 
buvo labai svarbi įrangos montuotojo ir ga-
mintojo sinergija. 

„Svarbiausia užduotis šiame projekte, kaip 
ir visuose kituose „Samsung“ projektuo-
se, – užtikrinti įrangos kokybę, suteikti 
geriausią įmanomą aptarnavimą įrangos 
eksploatuotojams. Šis projektas – ne išim-
tis, kurio įgyvendinimo metu buvo sinergija 
tarp įrangos montuotojų, projektuotojų 
ir įrangos gamintojo „Samsung“. Mes viso 
projekto metu komunikavome su visomis 
interesuotomis šalimis, kad galutiniu rezul-
tatu būtų patenkintas užsakovas. Taigi kie-
kvienoje stadijoje susidūrėme su iššūkiais, 
kaip optimizuoti įrangą, kuri visiškai atitiktų 
užsakovo poreikius. Projektavimo stadijoje 
„Samsung“ nuosekliai dirbo su projektuo-
tojais, kad būtų užtikrintas taisyklingas 
įrangos suprojektavimas, ir galiausiai mon-
tavimo ir paleidimo metu dirbome kartu su 
montuotoju, kad galėtume užtikrinti įrangos 
veikimą ir jos kokybę. Dėl šio nuoseklaus 
darbo „Samsung“ kaip gamintojas suteikė 
penkerių metų garantiją „Samsung“ vėsini-
mo įrangai“, – akcentuoja T. Skipras.

Projekte parinkta ir sumontuota naujausia 
VRF įranga „Samsung“ DVM S2. Ši įranga yra 
efektyvi ir atitinkanti visus aukščiausius 
kokybės reikalavimus, turinti „Eurovent“ 
sertifikatą. Kartu prie „Samsung“ DVM S2 
lauko įrenginiais parinkti unikalūs „Samsung 
WindFreeTM“ keturkrypčiai kasetiniai įren-
giniai. Tai didžiausia inovacija šiandienėje 
ŠVOK rinkoje ir unikalus analogų neturintis 
sprendinys. Patentuota „WindFreeTM“ tech-
nologija leidžia patalpas vėsinti maloniu ir 
lėtu oro srautu nesukuriant nemalonių šal-
to oro gūsių. Būtent ši funkcija ir lėmė šios 
įrangos pasirinkimą. Unikalus sprendinys 
visiškai atitiko užsakovo komforto ir mikro-
klimato poreikius. 

„Galutiniu projektu rezultatu esame paten-
kinti. Kaip ir minėjome anksčiau, sinergija 
viso projekto metu leido mėgautis dirbant 
prie šio projekto. Taip pat leido užtikrinti 
„Samsung“ įrangos kokybę. Kiekviena iš 
dalyvaujančių pusių puikiai atliko darbą, 
todėl „Samsung“ specialistams nekilo kliū-
čių, dalyvaujant šiame projekte. Be jokios 
abejonės, tikime, kad „WindFreeTM“ unikali 
technologija užtikrins komfortą šiame pro-
jekte“, – patikina „Samsung“ ŠVOK verslo 
plėtros vadovas.
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FASADAS, IŠSISKIRIANTIS SAVO 
SPALVA IR VIENTISUMU

Šiame projekte, kaip ir beveik visuose pra-
moniniuose pastatuose, buvo sumontuo-
tos atitvarinės išorinės ir vidinės sienos 
– daugiasluoksnės plokštės su šilumos izo-
liacija. Šios, „sumuštinio“ (angl. Sandwich) 
tipo kompozicinės plokštės, kurias gamino 
ir tiekė bendrovė „BalPol“ (UAB „Baltijos po-
listirenas“), įprastai naudojamos sandėlia-
vimo, administracinių ir gamybinių pastatų 
statybai.

Pasakodamas apie daugiasluoksnes plokš-
tes „BalPol“ vadovas Mindaugas Velička pa-
brėžė, kad tai pirmasis tokio tipo pastatas 
visoje Lietuvoje, kurio išorėje nesimato 
nė vieno tvirtinimo elemento, lyginant su 
kitais tokio tipo pastatais. Šios plokštės 
buvo naudojamos visam pastatui, neatski-
riant biuro nuo gamybos fasado dalies. Šis 
sprendimas leido sukurti vientisą pastato 
tūrį. 

„Dar vienas išskirtinumas yra tas, kad buvo 
panaudota „Pural“ danga, išsiskirianti savo 
dramblio kaulo baltumo atspalviu ir pasižy-
minti savaiminiu valymusi“, – sako M. Velička. 
„Pural“ danga yra atspari ultravioletiniams 
spinduliams, ypač korozijai. Puikiai tinka 
projektams, kuriems reikia ypač tvirtos, 
ilgalaikės dangos. 

.M. Velička sako, kad objektas buvo gana 
sudėtingas ir išsiskiriantis savo dydžiu ir 
sprendiniais.

„Atsakingi užsakovai surinko profesionalių 
tiekėjų komandą, kurios darbo rezultatu 
tapo aukščiausia kokybe pasižymintis ga-
myklos objektas Lietuvoje. Mūsų komandai 
didelė garbė, kad buvome pakviesti prisi-
dėti prie šio objekto, išsiskiriančio savo 
kokybiškais ir inovatyviais sprendimais “, – 
džiaugiasi „BalPol“ vadovas M. Velička.

Bendrovei pavyko ne tik įgyvendinti aukštus 
reikalavimus, bet ir operatyviai per trumpą 
laiką išspręsti sudėtingus klausimus, iškilu-
sius fasado montavimo metu. Įmonė pasiūlė 
veiksmingus, tinkamus sprendimus, tokius 
kaip energinis efektyvumas, sandarumas, 
estetika, pastato lūžio ir kampų sprendiniai, 
vidinis plokščių tvirtinimas, vientisi pastato 
kampai, paslėpti nematomi tvirtinimai.

2002 metais įkurta „BalPol“ yra Lietuvoje pir-
maujanti polistireninio putplasčio gamin-
toja. Visai neseniai bendrovė tapo vienos 
didžiausių pasaulyje pakavimo ir izoliacijos 
sprendimų kompanijos BEWI dalimi. 
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REZULTATĄ UŽTIKRINO ITIN TIKSLUS 
DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Gamyklos su administracinėmis patalpomis 
statybos valdymu ir  statybos technine 
priežiūra  rūpinosi uždaroji akcinė bendrovė 
„Statybų projektų valdymas“ – ilgametės 
patirties turinčių profesionalių inžinierių 
komanda, teikianti statybos techninės 
priežiūros, projektų valdymo, inžinerinio 
konsultavimo bei energinio naudingumo 
sertifikavimo paslaugas.

Vienas svarbiausių aspektų statybos pro-
cesų metu buvo tas, kad gamybinės dalies  
konstrukcijos ir inžinerinės sistemos ati-
tiktų gamybos pramonei keliamus reikala-
vimus, o administracinė dalis būtų įrengta 
pagal interjero projektą ir atitiktų aukštus 
šiuolaikiniam biurui keliamus reikalavimus. 
Pasak įmonės direktorės Reginos Grigonie-
nės, visas pastato statybos procesas yra 

Moderniomis technologijomis aprūpintas 
naujasis A+ energetinės klasės „Aluflam 
Extrusion“ gamyklos pastatas atitinka aukš-
tus aplinkosaugos standartus. Iš pietinės 
pusės pastato langų stiklai su saulės kon-
trole, taip pat įrengtos ritininės užuolaidos. 
Pasirinkta balta danga apsaugo stogą nuo 
perkaitimo, ant jo bus įrengta 0,5 MW saulės 
elektrinė, sumontuoti saulės kolektoriai, 

gana sudėtingas ir reikalauja kruopštaus 
darbo planavimo nuo pradžios iki pabai-
gos bei visų statybos dalyvių glaudaus 
bendradarbiavimo. Mūsų komandai teko  
koordinuoti visą statybos procesą nuo ge-
neralinio rangovo, subrangovų parinkimo iki 
statybos užbaigimo.

„Verta pabrėžti, kad objektas išsiskiria savo 
dydžiu ir itin sudėtinga technologine linija. 
Pastatas nestandartinis, nes gamybinėje 
dalyje išsiskiria didelis šilumos kiekis, todėl 
minėtoje pastato dalyje buvo panaudo-
tos plokštės su mažesne šilumos varža, 
o administracinėje dalyje sumontuotos 
dvigubos „Sandwich“ fasadinės plokštės, 
užtikrinančios reikiamą šilumos izoliaciją“, 
– pasakoja UAB „Statybų projektų valdymas“ 
projektų vadovas Gintaras Grigonis.

Kaip pastebi G. Grigonis, svarbus iššūkis, 
pasitaikęs statybų metu, – gerokai šoktelė-
jusios kainos, užsitęsę pristatymo terminai,  
kuriems įtakos turėjo globalūs veiksniai. 

„Tokie objektai kaip gamyklos turi projek-
tavimo ir įrengimo specifiką, jiems keliami 
aukšti  reikalavimai. Mūsų komandai teko 
koordinuoti visą statybos procesą. Nors 
architektai ir statybininkai yra tikri savo sri-
ties profesionalai,  vis dėlto iššūkių pasitai-
kė nemažai. Tačiau iššūkiai buvo sėkmingai 
įveikti – savalaikiai identifikavus problemas 
ir atlikus pakeitimus statybos ir statybos 
užbaigimo procesas vyko tikrai sklandžiai. 
Verta paminėti, kad tokios paskirties pas-
tatas pastatytas bene pirmasis Lietuvoje“, 
– teigia UAB „Statybų projektų valdymas“ 
projektų vadovas.

kurie gamina karštą vandenį. Biuro patalpo-
se įrengtas grindinis šildymas. Automatinis 
patalpų apšvietimo ir fasado apšvietimo 
reguliavimas taupo energiją. Išmani pasta-
to valdymo sistema leidžia keisti patalpų 
komforto parametrus (temperatūrą, oro 
srautus), sekti energijos sunaudojimą, ste-
bėti tiek momentinius parametrus, tiek jų 
istoriją. 

„Structum“ inf. 



NATŪRALŪS 
STABILIZUOTI AUGALAI 
PAPUOŠ APLINKĄ ILGAM

GYVŲ AUGALŲ PAVEIKSLAI IR KOMPOZICIJOS KURIAMI INDIVIDUALIAI IR PRITAIKOMI KIEKVIENAM INTERJERUI

+37062612201 | sales@gajadecor.com | www.gajadecor.lt



PAVADINIMAS: prekybos tinklo „Iki“administracinis 
pastatas ir parduotuvė

ADRESAS: Pilaitės pr. 42, Vilnius  

VYSTYTOJAS: UAB „Palink“

PROJEKTUOTOJAI: UAB „City Projects“

INTERJERAS: Tomas Jasiulis ir Indrė Brazaitytė

GENERALINIS RANGOVAS: UAB „Eikos Statyba“

BENDRASIS PLOTAS: 5 850 kv. m (biuras – daugiau nei 2 300 kv. m)

AUKŠTŲ SKAIČIUS: 3 

ENERGINIO EFEKTYVUMO KLASĖ: A++

INVESTICIJOS (į pastatą ir aplinkinę infrastruktūrą): 10 mln. Eur 

STATYBŲ PRADŽIA: 2021 m. rugpjūtis

STATYBŲ PABAIGA: 2022 m. rugpjūtis



   NAUJOJI 
„IKI“ BŪSTINĖ: 
FASADE UŽKODUOTA PASKIRTIS 

Prekybos tinklo „Iki“ administracijos darbuotojai įsikūrė aplinkai 
draugiškame pastate Vilniuje, Pilaitės prospekte. Naujų biuro 
patalpų plotas siekia daugiau nei 2 300 kv. metrų, greta atidaryta 
viena moderniausių „Iki“ parduotuvių. 
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Administracinės patalpos pastate išdės-
tytos per tris aukštus. Pirmajame aukšte, 
prie pagrindinio įėjimo, darbuotojus ir 
svečius pasitinka recepcija, čia įrengta ir 
lankytojų zona. Antrasis ir trečiasis aukštai 
skirti darbo vietoms. Įvertinant pasikeitu-
sius darbuotojų poreikius, biuro patalpos 
suprojektuotos atviro tipo, jose įrengta 
daugiau nei 200 darbo vietų. Darbo zonos 
skaidomos į mažesnes erdves, kuriose dir-
ba apie 20 žmonių. 9 susitikimų kambariai 
skirti bendrauti su svečiais, partneriais ir 
tiekėjais. Vidiniams susitikimams ir koman-
diniam darbui įrengta 13 įvairaus dydžio 
pasitarimų kambarių, o individualiam darbui 
– tylos kabinos. 

Viena didžiausių naujovių – sukurtos neper-
sonalizuotos, mobilios darbo vietos. Kie-
kvienas darbuotojas kasdien gali pasirinkti 
norimą darbo stalą ir vietą, kurią gali bet 
kurioje biuro vietoje rezervuoti per speci-
alią sistemą.

Biuras jaukus ir erdvus, jame užtikrintas na-
tūralus apšvietimas, dominuoja natūralios 
spalvos. 

Interjero dizaino autorius Tomas Jasiulis 
sako, kad šio biuro interjero stilius pa-
sirinktas ramus ir netrikdantis dėmesio. 
Spalviniai sprendimai labai nuosaikūs. Vy-
rauja šviesios pilkos spalvos ir balta, taip 
pat nemažai medžio ir akmens tekstūrų. 
Interjerą pagyvina spalvinė baldų apdaila, 
kuri atpažįstama kaip įmonės įvaizdžio da-
lis. Interjero akcentai – tiek architektūriniai 
sprendimai, tiek ir baldų dizainas bei deko-
ratyviniai sienų piešiniai – ne tik puošia ir 
pagyvina erdves, bet ir deklaruoja įmonės 
pozicionavimą savo veikloje. Daug gyvų 
augalų patalpose suteikia jaukumo ir natū-
ralios aplinkos pojūtį. 

Biuro interjere pasirinktos funkcionalios ir 
estetiškos medžiagos. Žingsnių garsą suge-
ria kiliminės plytelės ir vinilinės dangos bei 
akmens masės plytelės. Nemažos dalies pa-
sitarimų kambarių ir tylos kabinų sienose pa-
naudotos akustinės plokštės slopina balsus.

Kiekviename biuro aukšte yra poilsio vietos 
ir kavos salelės, modernios virtuvės ir valgy-
mo vietos. Ant stogo įrengta terasa, kurioje 
daug erdvės laisvalaikiui ir susitikimams gry-
name ore. 
„Komanda – didžiausia mūsų vertybė, todėl 
įrengdami naująjį biurą daug dėmesio sky-
rėme darbuotojų komfortui. Dėl pasirinktų 
sprendimų dar prieš įkurtuves jį pradėjome 
vadinti IKI namais ir šis pavadinimas iš karto 
prigijo. Tikime, kad kiekvienas administraci-
jos darbuotojas turės galimybę dirbti tokioje 
erdvėje, kuri geriausiai atitinka tos dienos 
darbų pobūdį, taip pat galės naudotis poil-
sio ir laisvalaikio zonomis“, – sakė prekybos 
tinklo „Iki“ generalinė direktorė Nijolė Kviet-
kauskaitė.

Įgyvendinant „Iki“ biuro projektą, itin daug 
dėmesio skirta patogiai infrastruktūrai bei 
kraštovaizdžiui sukurti. Pilaitės prospekto 
atkarpoje įrengta autobusų juosta, sutvar-
kytos autobusų stotelės, pėsčiųjų takai, 
įrengtas dviračių takas, neįgaliųjų keltuvai 
požeminėje perėjoje. Šalia naujojo pastato 
sukurta žaliųjų zonų, pasodinta įvairių medžių 
ir krūmų. 
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Į URBANISTINĮ PILAITĖS PAVEIKSLĄ 
INTEGRUOTAS TVARUS PASTATAS

Naujojo „Iki“ pastato projektą rengusi UAB 
„City Projects“ architektų komanda ne-
slepia, kad vienas svarbiausių uždavinių 
kuriant tvarų, funkcionalų ir estetiškos 
išraiškos pastatą buvo rasti darnią teritori-
jos vystymo koncepciją susiformavusiame 
Pilaitės mikrorajone. Pasak projektuotojų, 
ilgos diskusijos su užsakovu ir Vilniaus sa-
vivaldybe leido rasti puikius sklypo spren-
dinius, kuriuos padiktavo būtent esamas 
Pilaitės užstatymo morfotipas. Atlikus ne 
vieną esamos situacijos analizę, pakore-
guotas anksčiau parengtas šio sklypo de-
talusis planas, nustatytas mažesnis sklypo 
užstatymo tankumas, siekiant išsaugoti 
senosios Pilaitės kelio beržų alėją.

Pasak projekto autorių, iššūkių kėlė dau-
giafunkcė objekto paskirtis: projektuotas 
prekybos paskirties pastatas, o virš jo 
dviejuose aukštuose planuotos adminis-
tracinės patalpos. Dviejų skirtingų funk-
cijų projektavimas viename pastate lėmė 
netipinius konstrukcijų sprendinius, taip 
pat reikėjo suvaldyti skirtingus žmonių ir 
transporto srautus, tinkamai išdėstyti au-
tomobilių aikšteles. 

Pastato funkcijos padiktavo dviejų tūrių 
kompoziciją: projektuotas vieno aukšto, 
kvadratinio plano prekybos centro tūris, 
virš kurio dviejų aukštų stačiakampio plano 
administracinė dalis. Pagrindinį įėjimą į pas-
tatą suformuoja prekybinės dalies pastato 
kraštinė, nukirsta palei Pilaitės prospektą. 
Trijų aukštų pastato dalis – lokali kvartalo 
dominantė, kuri užbaigia kompozicinę ašį. 

Vienas iš architektūrinės išraiškos ypatumų 
– administracinės dalies fasade užkoduota 
pastato paskirtis: jo spalvinis ir faktūrinis 
suskaidymas primena jau praeitimi tampan-
tį brūkšninį kodą, tai užuomina į pagrindinę 
pastato paskirtį – prekybinę. 
Pastato fasadą sudaro dvi pagrindinės 
medžiagos. Administracinės dalies antrojo 
ir trečiojo aukšto fasadai sudaryti iš save 
laikančių trisluoksnių gelžbetonio plokščių, 
o vieno aukšto komercinės dalies išorinės 
sienos – daugiasluoksnės plokštės. 

Suprojektuoto pastato konstrukcijų išskir-
tinumas – prekybos salės erdvėje panau-
dotos surenkamojo gelžbetonio sijos, lai-
kančios denginio plokštes, nors tokio tipo 

pastatams dažniausiai pasirenkami lengvi 
denginiai. Stogo konstrukciją sudaro gelž-
betoninės sijos, kurių ilgis siekia 18 metrų. 
Įgyvendinant nestandartinius konstruktyvo 
sprendimus, dėl medžiagų tiekimo sutriki-
mo didelė dalis surenkamojo gelžbetonio 
gaminių buvo tiekiami iš kaimyninių šalių – 
Estijos ir Latvijos. 

Siekiant tausoti energijos išteklius, pas-
tate suprojektuotos pažangios šildymo, 
vėsinimo ir vėdinimo sistemos ir kiti tvarūs 
sprendimai, sumontuoti energiją taupantys 
LED šviestuvai. Automobilių stovėjimo aikš-
telėse numatytos elektrinių automobilių 
įkrovimo stotelės.

Suprojektuotas pastatas atitinka A++ ener-
ginę klasę ir yra sertifikuojamas pagal pa-
saulinę tvarių pastatų vertinimo metodiką 
BREEAM. Projektas rengtas 3D projektavimo 
BIM aplinkoje. 

Projektuotojų komanda įsitikinusi, kad įgy-
vendinus projektą ši Pilaitės mikrorajono 
dalis tapo patrauklesnė esamiems ir būsi-
miems jos gyventojams.
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PRIORITETAS – ENERGINIS 
EFEKTYVUMAS 

Siekiant tausoti energijos išteklius, „Iki“ 
biurų pastate instaliuota pažangi įranga. 
Kaip sakė UAB „GL CO“ direktorius Darius 
Lastauskas, renkantis pastato kondicio-
navimo ir šildymo sistemas orientuotasi į 
energinį efektyvumą, siekta, kad sistemos 
atitiktų ES keliamus žaliosios energijos rei-
kalavimus: būtų tylios, efektyvios, patogios 
eksploatuoti ir valdyti. 

„GL CO“ šiam objektui tiekė pačią efekty-
viausią rinkoje siūlomą įrangą – šilumos 
siurblius „oras–oras“ su energijos grąžini-
mo funkcija, vadinamąsias trivamzdes VRF 
sistemas. Ši įranga išsiskiria aukščiausiais 
naudingumo EER (vėsinimo) ir COP (šildymo) 
koeficientais, sertifikuotais „Eurovent“. 

„Aukštas įrangos efektyvumas tiesiogiai 
lemia itin mažas energines sąnaudas, – tei-
gė D. Lastauskas. – Šios sistemos pasižymi 
viena „žaliausių“ energijos rūšių pasaulyje 
ir skatinamos ES. Taip mažinamas elektros 
energijos vartojimas.“

VRF sistemos su šilumos grąžinimo funkcija 
pasižymi galimybe vienas patalpas vėsinti, 
o kitas šildyti tuo pat metu – taip vyksta 
energijos mainai pastato viduje ir į aplinką 
pašalinamas tik energijos perteklius. Tai 
ypač aktualu Lietuvos sąlygomis, kai dėl ilgo 
pereinamojo laikotarpio tarp sezonų vienas 
patalpas reikia vėsinti, kitas tuo pat metu 
šildyti. Trivamzdės VRF sistemos geba už-
tikrinti energinį efektyvumą iki 7 kartų – šis 
sistemų su šilumos siurbliais efektyvumo 
vertinimas rodo, kiek 1 kWh elektros sugeba 
pernešti šilumos ir vėsos iš aplinkos oro. 

„Iki“ pastate instaliuota ~635 kW bendros 
vėsinimo galios įranga „LG Electronics“ 
su šilumos siurblio ir šilumos grąžinimo 
funkcijomis ir laisvai pasirenkamu klimato 
kontrolės režimu. Pasirinkta įranga gali itin 
efektyviai šildyti patalpas net ir esant že-
mai aplinkos temperatūrai – iki -25 °C.

Svarbus vidaus blokams keliamas reikala-
vimas buvo žemas triukšmo lygis. Vidaus 
įrenginiai parinkti pagal patalpų specifiką – 
kasetiniai arba ortakiniai blokai. Vidiniai sis-
temos blokai sujungti su šildymo sistemos 
radiatoriais specialiu valdikliu. Tai leidžia 
kontroliuoti sistemos persijungimą iš orinio 
šildymo į radiatorinį pagal užsakovo poreikį 
arba automatiškai ir rinktis efektyviausią 
patalpų šildymo būdą su minimaliomis 
energijos sąnaudomis. Taip pat ribojama 
energijos švaistymo galimybė, nes vėsini-
mo kondicionierius ir šildymo radiatorius 
vienoje patalpoje tuo pat metu veikti negali.
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ENERGIJĄ TAUPANTYS 
VĖDINIMO SPRENDIMAI

UAB „Komfovent“, turinti daugiau nei 25 
metų patirtį vėdinimo srityje, suprojek-
tavo ir pagamino vėdinimo įrenginius IKI 
prekybos ir administracinėms patalpoms. 
Šiandien įmonės vis labiau ieško spren-
dimų, kurie užtikrintų tinkamą patalpų mi-
kroklimatą kuo efektyviau ir kuo mažesnė-
mis sąnaudomis. Naujojo projekto tikslas 
nebuvo išimtis. 

Pasak UAB „Komfovent“ rinkodaros vadovo 
Valdemaro Gasparovičiaus, projekte buvo 
sumontuota 11-a vėdinimo įrenginių. Kelių 
iš jų našumas siekia iki 12 tūkst. m³/val., o 
bendras vėdinamo oro kiekis sudaro net 
55 tūkst. m³/val. 

Suprantama, kad tokiam oro kiekiui cirku-
liuoti, filtruoti, palaikyti tinkamą jo tempe-
ratūrą ir drėgmę, reikalingi milžiniški ener-
gijos kiekiai, kuriems sumažinti prireikė 
pačių pažangiausių technologijų.  

„Džiaugiamės, kad užsakovai investavo į 
patalpų mikroklimato sprendimus. „Kom-
fovent“ vėdinimo įrenginiuose yra inte-
gruoti tokie sprendimai kaip itin efektyvūs 
rotaciniai entalpiniai-sorbciniai šilumo-
grąžiai ir panaudoti energiją taupantys 
ventiliatoriai su „Super Premium“ IE4-IE5 
energinės klasės sinchroniniais varikliais. 
Dėl aukšto rotacinių šilumogražių efekty-
vumo, kuris viršyja 80 proc., smarkiai su-
mažėja į įrenginius integruotų vandeninių 
šildytuvų ir aušintuvų, reikalingų tiksliai 
tiekiamo oro temperatūrai palaikyti, galia. 
Be to, į įrangą yra integruoti drėkintuvai, 
kurie tiksliai galės užtikrinti dar vieną itin 
svarbų oro kokybės parametrą – drėgmę. 
Papildomai, speciali ceolitinė šilumogrą-
žių danga žiemą neleis patalpoms išsau-
sėti, o vasaros metu nepraleis pertekli-
nės drėgmės, todėl drėgmės palaikymo 
sąnaudos taip pat ženkliai sumažinamos“, 
– pasakoja V. Gasparovičius.

Šiam projektui buvo parinkti UAB „Komfo-
vent“ VERSO serijos vėdinimo įrenginiai, 
kurių konstrukcija yra modulinė – surenka-
ma iš atskirų modulių, leidžianti įrenginius 
sudėlioti „tarsi lego kaladėles“ – norima 
seka. Tokią vėdinimo įrangą yra nesudėtin-
ga lanksčiai parinkti tiek standartiniams, 
tiek ne standartiniams atvejams.

UAB „Komfovent“ vėdinimo įrangos asor-
timentas yra platus, skirtas nuo mažų 
gyvenamųjų iki didelių komercinės ar 
pramoninės paskirties patalpų vėdinimui 
ir kondicionavimui, bei gali būti pritaikytas 
individualiems poreikiams, pasitelkiant 
tiek standartinius, tiek ir nestandartinius 
sprendimus.



STATYBA

120

BALDAI UŽTIKRINA KOMFORTĄ 
DIRBANT IR ILSINTIS

Įrengiant naująjį „Iki“ administracijos pas-
tatą vienas pagrindinių uždavinių buvo 
sukurti darbuotojams komfortą. Šio biuro 
interjeras stilistiškai deklaruoja demokra-
tišką įmonės darbo kultūrą ir dvelkia namų 
jaukumu. Nuosaikūs spalviniai sprendimai 
neblaško dėmesio darbo vietose. Interjerą 
pagyvina pasirinkti akcentai: baldų sprendi-
mai, jų spalvinė apdaila, medienos detalės. 
Šviesiame interjere spalvingos salelės, 
sukurtos poilsio zonose, dera su įmonės 
įvaizdžiu. 

Dizaino idėją įgyvendino patronuojamoji 
lietuviškos bendrovės „Riešės baldai“ įmo-
nė „RB Solutions“, sukaupusi daug patirties 
kurti nestandartinius baldus. Patyrę baldų 
meistrai įrengė tvarų ir ergonomišką „Iki“ 
biurą, suprojektavę ir pagaminę korpusi-
nius, darbo ir poilsio baldus. 

Biure įrengta 200 ergonomiškų darbo vietų. 
Jose komfortiškas darbo sąlygas ir dina-
mišką aplinką užtikrina patogūs elektra 
reguliuojamo aukščio darbo stalai, kurie 
padeda išlikti aktyviems, keisti kūno padėtį 
iš sėdimos į stovimą, arba atvirkščiai. 

„Iki“ administraciniame pastate bendrovė 
„Schindler-liftas“ sumontavo du „Schindler 
3300“ modelio liftus, kurių komplektacija 
parinkta remiantis BREEAM energetinio 
efektyvumo reikalavimais, taip pat atlikta 
keleivių pervežimo analizė pagal ISO 8100-
32:2020 standartą.

Prie šių patogių stalų pasiūlytos ergono-
miškos ir stilingos darbo kėdės. Kaip rodo 
tyrimai, tinkama darbo kėdė padeda gerinti 
darbingumą ir savijautą, didina produktyvu-
mą, be to, smarkiai sumažina traumų darbo 
vietoje tikimybę, o ilgos darbo valandos 
prie kompiuterio neišvargina. 

Per du aukštus išdėstytam biurui paga-
minta daug nestandartinių korpusinių bal-
dų, patogių ir talpių biuro spintų. Taip pat 
dešimtys užrakinamųjų daiktų saugojimo 
spintelių, vadinamų „lokeriais“. Jų išskirtinis 
modernus bruožas – pasirinktos elektroni-
nės spynos.

Pirmajame aukšte kiekvieną įėjusįjį į pasta-
tą pasitinka recepcijos zona. Jai sukurtas 
modernus priimamojo baldas pagamintas iš 
liejamojo dirbtinio akmens Coriano medžia-
gos, derinant su spintomis ir sienų apdaila, 
kuriai panaudota laminuotos medienos 
drožlių plokštė LMDP. Recepcijos zonoje 
sukurta erdvė lankytojams, įrengta daiktų 
saugojimo spintelių.

Kiekviename biuro aukšte „RB Solutions“ ko-
manda įrengė kavos saleles. Poilsio zonose 
suprojektuotose moderniose virtuvėse, 
kitaip nei visame biure, vyrauja ryškios 
spalvos. Akcentams pasirinktos geltonos 
ir žalios spalvos LMDP plokštės. Pagaminti 
virtuvės baldai, stilingi baro stalai. Profe-
sionali „RB Solutions“ specialistų komanda 
kaip visada nepriekaištingai atliko visus 
darbus ir rado įvairiausių idėjų įgyvendinimo 
sprendimus.



STATYBA

121

DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS 
FASADUI SUTEIKIA VIENTISĄ VAIZDĄ

Daug patirties statybų versle sukaupusi 
prekybos statybinėmis ir apdailos medžia-
gomis įmonė „Kingsbud“ projektui tiekė 
„Europanels Sp. z o.o“ gamintojo daugia-
sluoksnes sienų plokštes. Kompetentinga 
ir patyrusi tiekėjo komanda taip pat teikė 
konsultacijas projektuojant, pasirenkant 
tinkamiausią produktą ir jį montuojant.

Įmonės „Kingsbud Sp. z o.o.“ Lietuvos filialo 
vadovas Egidijus Pranskus sako, kad objek-
tui pasiūlytas optimaliausias pasirinkimo 
variantas – daugiasluoksnės sienų plokštės 
„Europanels PolTherma PS“ su paslėptu 
tvirtinimo elementu. Tai labai populiarios 
daugiasluoksnės sienų plokštės, turinčios 
standartinį profiliavimą ir prie atraminės 
konstrukcijos tvirtinamos paslėptais tvirti-
nimo elementais. „PolTherma PS“ plokščių 
uždengiantis kraštelis visiškai paslepia 
kitos plokštės tvirtinimo elementą, taigi 
danga neturi jokių matomų tvirtinimo taškų 
ir dėl to pastato fasadui suteikiamas ele-
gantiškas, vientisas vaizdas.

Šios plokštės pagamintos iš standaus poli-
izocianurato (PIR). Jos yra 160 mm storio ir 
1 025 mm pločio. Plokštes galima montuoti 
horizontaliai ir vertikaliai. „Poltherma PS“ 
skirtos įvairių komercinių ir pramoninių 
pastatų išorės sienoms dengti, tinka nau-
doti sandėliams, prekybos ir logistikos 
centrams, žemės ūkio ir kitiems objektams 
įrengiant fasadą. 

„Iki“ administracinio pastato ir parduotu-
vės fasadui įrengti pasiūlytos plokštės su 
storesne, negu nurodyta projekte, išorine 
skarda – net 0,7 mm storio. Šios plokštės 
yra ypač sandarios, tinka aukštos energi-
nės klasės pastatams, jų šilumos perdavi-
mo koeficientas U=0,14W/m2K. 

Įgyvendinant architektūrinį sumanymą, iš-
orinė plokščių spalva pasirinkta šiuo metu 
populiarios ir madingos tamsiai pilkos an-
tracito spalvos (RAL 7016), vidinė spalva – 
balta (RAL 9010).

Kartu su sienų plokštėmis „Kingsbud“ spe-
cialistai parinko ir pristatė į objektą visas 
plokštėms montuoti reikalingas kokybiškas 
tvirtinimo ir sandarinimo medžiagas.

Projekto komanda įsitikinusi, kad įgyvendi-
nus „Iki“ biurų pastato projektą, ši Pilaitės 
mikrorajono dalis tapo patrauklesnė esa-
miems ir būsimiems jos gyventojams.

 „Structum“ inf. 
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Šių dienų biurui neužtenka standartų reikalavimus atitinkančio 
apšvietimo. Tinkamas apšvietimas tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje 
padeda darbuotojams susikaupti, didina jų darbo efektyvumą, 
leidžia geriau jaustis, taip pat sutaupo daug elektros, kas yra ne 
mažiau svarbu. Visa tai galima pasiekti su moderniomis apšvietimo 
valdymo sistemomis (AVS). Bet juk jų projektavimas, įrengimas ir 
programavimas brangiai atsieina, tiesa?

Tik ne su VIVARES. Su LEDVANCE inovatyvia daiktų interneto 
valdymo sistema prijungtąjį apšvietimą kaip niekada lengva įrengti ir 
patogu naudoti.

APŠVIETIMO VALDYMAS. 
TAIP PATOGU DAR NEBUVO

LEDVANCE atveria visiškai naujas modernaus biurų apšvietimo valdymo galimybes. 
Su VIVARES paprasta ir patogu.

Belaidis ar su laidais? Taip, kaip jums reikia!

Pirmiausia pasirenkama jūsų poreikius atitinkanti technologija. 
Galima rinktis vieną iš dviejų jungimo būdų. Nenaujuose pastatuose, 
kur nėra galimybės perdaryti konstrukcijas arba jei dažnai keičiasi 
šviesos paskirstymo reikalavimai, idealiai tiks belaidė VIVARES 
ZIGBEE sistema. O laidinė VIVARES DALI sistema – ilgalaikiams 
apšvietimo projektams naujuose arba renovuojamuose pastatuose, 
kur yra vietos maitinimo laidams pravesti.

LEDVANCE turi viską, ko reikia vienoje vietoje: aukštos kokybės 
išvaizdžius LED šviestuvus, valdiklius, jutiklius, kitus komponentus 
ir visas paslaugas jūsų apšvietimo projektui. Visus komponentus 
lengva ir paprasta sumontuoti. Su nemokama interneto naršyklėje 
veikiančia programėle apšvietimo sistemą lengva paleisti intuityviai. 

Patogu prižiūrėti nuotoliniu būdu, naudojant debesų kompiuteriją 

Kitas svarbus akcentas – galimybė pasirinkti debesų kompiuterijos 
paslaugas. Užsisakius šias paslaugas, labai patogu atlikti sistemos 
diagnostiką per nuotolį. Energijos sąnaudų stebėsena užtikrina 
geriausią energijos taupymą.

Bet kuriame jūsų apšvietimo projekto įgyvendinimo etape LEDVANCE 
visuomet bus šalia. Elektrikai visuomet gaus reikiamą pagalbą ir 
patarimą iš kompetentingų ekspertų. Tai reiškia, kad ir nedaug 
patirties su apšvietimo valdymo sistemomis turintys vartotojai galės 
įkvėpti savo klientus ir pasiūlyti jiems šiuolaikiškiausią apšvietimo 
sprendimą. Sužinokite daugiau: www.ledvance.com/VIVARES
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IR GREITAI 
PASTATOMUOSE 
NAMUOSE 

Būsto trūkumas miestuose reiškia, kad namus turime statyti greičiau ir pigiau nei 
bet kada anksčiau. Nauji namai turi patenkinti sistemų automatizavimo poreikį ir 
nuolat didėjančius poveikio aplinkai ribojimus. Išeitis – surenkamųjų konstrukcijų 
namai, gaminami gamyklose, kur procesai automatizuoti ir tvarūs. Jie pastatomi 

greitai, jų medžiagos ekologiškos, o išmaniųjų namų sistemos, energijos taupymo 
sprendimai ir modernios belaidės technologijos leidžia įveikti šių dienų iššūkius, kai 
tradiciniai statybos metodai yra palyginti brangūs ir per lėtai įgyvendinami.

KOMFORTĄ
GALIMA SUSIKURTI 

124

N
uo

tr
.: 

la
nd

m
ar

kh
om

es
.c

o.
nz



INŽINERIJA

125

GREITA STATYBA 
Europoje tampa populiaru statytis gamy-
klose gaminamus surenkamuosius namus. 
Visiškai įrengti modulinių ar užbaigti gaminti 
skydinių namų segmentai atvežami į sta-
tybos vietą ir namas sumontuojamas ant 
pamatų – pastatoma per kelias dienas, o ne 
mėnesius ir žymiai mažesnėmis sąnaudo-
mis. Gamyklos, kurių našumas yra keli tūks-
tančiai namų per metus, daro didelį poveikį 
NT rinkai.

Greita statyba – vienas didžiausių surenka-
mųjų namų privalumų. Ir skydinių konstruk-
cijų, ir modulinis namas gali būti bet kokio 
pasirinkto dydžio. Moduliai ir sienų skydai 
gamykloje šiltinami, sandarinami, išvedžio-
jamos būtinos komunikacijos – elektros 
laidai, vamzdžiai, rekuperacijos sistema ir kt. 
Vidaus apdailos medžiagas ir šildymo siste-
mas iš anksto pasirenka pats statytojas. 

Pagaminto namo komunikacijas tereikia 
prijungti prie lauko inžinerinių tinklų, sklype 
pakloti takelius, sutvarkyti kraštovaizdį ir 
galima įregistruoti baigtą statybą. Tai gali 
užtrukti kelias savaites. Rezultatas – už-
baigtas ir įrengtas namas su vidaus ir išorės 
apdaila, kuriame trūksta tik baldų ir buitinės 
technikos.

Greitai pastatomi namai gali stebinti pra-
banga ir nepriekaištingu komfortu bei išma-
niausiomis automatizuotomis inžinerinėmis 
sistemomis. 
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EFEKTYVUS ENERGIJOS VARTOJIMAS 
Vienas iš surenkamųjų namų privalumų – 
didelis energinis efektyvumas. Tokio tipo 
namus galima statyti ir pasyvius. Norin-
tiems gyventi tvariai ir susirūpinusiems 
dėl ekologijos namų statytojams visi su-
renkamieji ir moduliniai namai tinkami dėl 
to, kad jie yra ne tik šilti, bet ir ekonomiški. 
Gamintojai konkuruoja siekdami pasiūlyti 
rinkai maksimaliai taupančius energiją 
namus. Visos namo dalys gaminamos lai-

kantis griežtų projektavimo gairių, sienų 
siūlės sandarios, langai šilti. Šis standar-
tizuotas gamyklinis sandarumas padeda 
išvengti šilumos praradimo ar perkaitimo, 
dėl ko gali padidėti namų šildymo ir vėsini-
mo išlaidos. Name įrengiamas LED apšvie-
timas, ant stogo sumontuojamos saulės 
baterijos. Toks namas sumažina savininko 
sąskaitas už energiją ir anglies dvideginio 
pėdsaką. 

Svarbu iš anksto pasirinkti geriausius su-
renkamojo namo šildymo variantus, kad 
šaltą dieną galėtumėte greitai ir efektyviai 
sušildyti namus, kad sąskaitos už šildymą 
netaptų stulbinančiai didelės. Verta pa-
galvoti, ar namas gali būti pasyvus. Projek-
tuojant, svarstant šildymo sistemos pasi-
rinkimo variantus, kruopščiai planuojama, 
kaip maksimaliai padidinti natūralios švie-
sos ir saulės šilumos patekimą į vidų bei 
sumažinti sunaudojamos energijos kiekį. 
Būtina iš anksto atsižvelgti į namo orien-
taciją saulės atžvilgiu, vyraujančias vėjo 
kryptis, apgalvoti namo vidaus planavimą 
taip, kad būtų optimizuota natūrali namų 
temperatūra, žiemą išnaudojant saulės 
šilumą, o vasarą – vėsinančius vėjus. 
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PATIKIMOS IR PATOGIOS 
ŠILDYMO SISTEMOS

Moduliniai namai gali turėti autonominį šildy-
mą ar elektros tiekimą. Juose galima įrengti 
šildomąsias grindis, geoterminį šildymą, 
kietojo kuro katilus ar rekuperacinę sistemą 
ir kitas modernias sistemas taip pat kaip ir 
įprastos statybos namuose. Šildymo siste-
ma turi būti patogi ir ekonomiškai statomo 
namo savininkui garantuoti mažas šildymo 
išlaidas, nereikalaujant itin didelių investi-
cijų, taip pat tinkama, atsižvelgiant į poveikį 
aplinkai. 

Geoterminės energijos ar saulės jėgainės ar 
kitų alternatyvių energijos šaltinių pasirin-
kimas dažniausiai siejamas su didesnėmis 
investicijomis, bet išlaidos šildymui ir ener-
gijos sąnaudos paprastai yra mažesnės, nei 
naudojant kitas sistemas. Surenkamiems 
namams šilyti naudojami geoterminiai siur-
bliai, taip pat šilumos siurbliai.

Šildant namą granulėmis, tiekimo saugumą 
garantuoja atsinaujinanti žaliava – mediena, 
nekenksmingas klimatui, energiją taupantis 
ir CO2 neutralus kuras. Sandėliavimui na-
muose vietos numatyti nereikia, nes tieki-
mas dažniausiai greitas, vietinis. Tačiau gali 
varginti būtinas reguliarus pelenų šalinimas. 
Dujiniai kondensaciniai centrinio šildymo 
įrenginiai šilumą gamina degindami gamti-
nes dujas. Dujų kondensavimo technologija 
yra labai patogi naudoti ir ypač efektyvi, 
degalų energija beveik visiškai išnaudojama. 
Dujinis kondensacinis katilas ir vėdinimo sis-
tema su šilumos rekuperacija taip pat tinka-
ma instaliuoti surenkamuosiuose namuose. 
Bet vartotojus apsunkina priklausomybė 
nuo kainų svyravimo.

Nuolatinį komfortą ir naudojimo paprastumą 
teikia vandeninė centrinė šildymo sistema. 
Cirkuliuojant karštam vandeniui, šildymo 
vamzdynai gali būti įrengti sienų plokštėse, 
po grindimis ir lubose, kad būtų užtikrinta 

nuolatinė ir efektyvi šiluma. Vandens cirku-
liacinis šildymas yra labai paprastas katilo 
ir siurblio derinys, todėl yra itin patikimas 
ir lengvai prižiūrimas. Naudojant šildymui 
suskystintas dujas, gamtines dujas arba 
kietąjį kurą, jie gali būti eksploatuojami labai 
efektyviai, nes pašildytas vanduo niekada 
nepalieka uždaro ciklo sistemos ir reikalauja 
vis mažiau energijos temperatūrai palaikyti. 
Naudojant vieną ar kelis termostatus, šilumą 
galima reguliuoti atskirose patalpose arba 
palaikyti vienodą temperatūrą visame name.
Atvirkštinio ciklo sistema vienodai tinkama ir 
šildyti, ir vėsinti. Ši sistema sugeria šilumą iš 
lauko oro ir išleidžia ją viduje. Tai atliekama 
sugaunant ir kaupiant šilumą šaltnešyje. 
Naudojant termostatus ir inverterių techno-
logiją, šią sistemą galima pritaikyti ir pagal 
kiekvieno kambario sąlygas labai sklandžiai 
reguliuoti šilumą iki norimos temperatūros 
labai ekonomiškai – kartais už trečdalį duji-
nių ir elektrinių šildytuvų kainos. 

Šiuolaikiniuose namuose dažnai įrengiami 
židiniai, taigi taip pat ir moduliniuose bei sky-
diniuose. Norėdami papildyti ir palaikyti jūsų 
šildymo sistemą, kartu sukurti jaukų estetinį 
vaizdą interjere pasirinkite židinį vėsiems 
žiemos vakarams kaip papildomą šilumos 
šaltinį.

Nuotr.: Dave Tremblay
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LENGVAI ĮRENGIAMAS 
ELEKTRINIS ŠILDYMAS

Praktiškas ir efektyvus elektrinis šildymas 
yra puiki alternatyva tradicinėms šildymo 
sistemoms ir puikus šiuolaikinis modulinių 
pastatų šildymo sprendimas. Siūloma dau-
gybė modulinių pastatų šildymo galimybių 
nuo elektrinių radiatorių iki infraraudonųjų 
spindulių plokštės.

Daugeliu atžvilgių elektrinis šildymas yra ide-
alus sprendimas daugeliui objektų, tačiau 
tai ypač pasakytina apie modulinius ir visus 
surenkamųjų konstrukcijų pastatus, nes ga-
mykloje instaliuoti laidai leidžia dar greičiau 
name sumontuoti elektrinį šildymą. Tereikia 
sujungti laidus. Dėl to elektrinių šildytuvų 
prijungimas yra dar paprastesnis, visą namo 
šildymo sistemą galima sumontuoti labai 
greitai.

Didelio ploto ar daugiaaukščiuose pasta-
tuose galima lengvai įrengti elektrines šil-
dymo sistemas ten, kur jų reikia, pagal namo 
gyventojo poreikius, o darbo sąnaudos ir 
terminai yra minimalūs.

Elektrinė šildymo sistema gali naudoti žaliąja 
energiją. Į modulinių namų projektus dažnai 
įtraukiamos saulės baterijos, tad elektrinis 
šildymas gali būti derinamas su atsinauji-
nančiais energijos šaltiniais ir sukurti visiš-
kai ekologišką šildymo sistemą.

Papildomas privalumas yra tas, kad elektri-
niai šildytuvai – rizikos nekelianti ir mažiau 
priežiūros nei dujų sistemos reikalaujantis 
šildymas. Todėl nesvarbu, ar tai modulinis 
pastatas, skirtas komerciniam, ar buitiniam 
naudojimui, elektrinis šildymas suteikia pa-
pildomo patogumo ir saugumo. 

Elektriniai radiatoriai užtikrina patogų kon-
vekcinės ir spinduliuojamos šilumos derinį, 
taip pat įvairų stilių, tinkantį bet kokiam in-
terjerui. 

Dėl pažangaus programavimo, lengvo mon-
tavimo ir įvairaus dydžio kiekvienam kam-
bariui elektriniai radiatoriai yra naudingi. Kai 
kurie turi „WiFi“ funkciją ir leidžia juos valdyti 
išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiu-
teriu. 

Infraraudonųjų spindulių plokštės taip pat 
yra idealus sprendimas moduliniams pas-
tatams. Infraraudonųjų spindulių skydeliu 
galite pasikliauti daug ilgiau nei bet kuriuo 

kitu elektrinio šildymo sprendimu, o plokštės 
puikiai tinka įvairioms erdvėms, nes skleidžia 
švelnią šilumą per spinduliuotę, šildo objek-
tus ir žmones. Ši šiluma neprasiskverbs į 
atviras duris ar langus, o vėl spinduliuos 
atgal į patalpą, kad būtų efektyvus ir ekolo-
giškas šildymas.

Puikus infraraudonųjų spindulių plokščių 
pranašumas yra tas, kad jos yra plonos, 
todėl puikiai dera su šiuolaikišku dizainu. 
Valdymas termostatu suteikia daugybę 
valdymo galimybių ir leidžia sistemą užpro-
gramuoti, užtikrinant pažangiausią šilumos 
valdymą, kuris puikiai dera su šiuolaikiniais 
surenkamaisiais namais.
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IŠ KARTO IŠMANUS NAMAS 
Moduliniai namai tiekiami su įrengtais 
virtuvės ir vonios kambariais, o elektros 
vartojimo poreikiams įrengtas maitinimas ir 
apšvietimas jau sumontuoti per modulinius 
maitinimo kabelius ir belaidį valdymą kar-
tu su telekomunikacijų infrastruktūra. Tai 
užtikrina, kad elektros instaliacijos darbai 
atliekami per trumpą laiką, o name galima 
sukurti aukščiausio komforto sąlygas.

Nuolat kintant technologijoms, visi inžineri-
niai įrenginiai yra lengvai pritaikomi modu-
linėse ir surenkamosiose konstrukcijose ir 
pasižymi dideliu lankstumu. Instaliacijos ir 
sistemos, surenkamos ne statybos vieto-
je, o gamybos metu iš anksto, sujungtos 
su belaidžiais valdikliais ir jutikliais, leidžia 
įdiegti visą instaliaciją už mažą kainą. Visi 

maitinimo kabeliai yra iš anksto prijungti 
prie namo lubų arba sienų, tad neberei-
kia sienoje pjauti skylių, montuoti dėžių ir 
vamzdžių. 

Naudojamus belaidžius jutiklius, jungiklius 
ir valdiklius galima montuoti bet kurioje 
pastato vietoje, net ir sunkiai prieinamose 
vietose, jų nereikia prijungti prie laidų, nes 
jie siunčia belaidį signalą. Be to, nereikia 
naudoti baterijų ir nereikia jų keisti. Tokie 
įrenginiai suteikia platų pritaikymo spektrą. 
Apšvietimas ir namų pramogos valdomi jun-
gikliais be baterijų. Savarankiškai maitinami 
jungikliai gali būti naudojami ne tik apšvie-
timo lygiui ir spalvoms valdyti, bet ir garso 
sistemų arba langų uždengimui valdyti. Pa-

grindinė išmaniųjų namų programa leidžia 
išjungti ir įjungti visas neesmines elektros 
medžiagas išeinant iš namų arba grįžtant. 
Energijos taupymo technologija taip pat 
leidžia naudoti kitas programas, pagrįstas 
saulės energiją naudojančiais jutikliais. 

Surenkamojo modulinio namo statybos 
procesas yra greitas ir ekonomiškas, o 
surenkamuose moduliniuose namuose 
instaliuotų inžinerinių sistemų sąrašas 
gali būti įspūdingas ir sukurti komfortą. 
Naujosios statybų technologijos žada 
ateities namus, pastatytus pagal aukštes-
nius standartus, nei naudojant tradicinius 
metodus. 

Parengta pagal užsienio spaudą
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PATOGUS APŠVIETIMO VALDYMAS

Su VIVARES galite sukurti optimalų apšvietimą, išlaikydami lanks-
tumą ir orientaciją į ateitį.  Geriausią stabilumą ir suderinamumą 
pasieksite naudodami to paties gamintojo APS komponentus ir 
sistemai tinkančius LED šviestuvus.    Naują LEDVANCE daiktų 
internetu pagrįstą apšvietimo valdymo sistemą ne tik lengva 
įrengti, bet galima pasirinkti belaidę Zigbee arba laidinę DALI 
technologiją. O su mūsų papildomomis debesų kompiuterijos 
paslaugomis galėsite atlikti sistemos diagnostiką per nuotolį ir iš 
bet kur kontroliuoti energijos suvartojimą. 

Atraskite šį patogų sprendimą, kuris įkvėps jūsų klientus!
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Naujovėmis dalijasi UAB „Alropa“, jau beveik trisdešimtmetį 
užsiimanti energiją taupančių technologijų, padedančių 
sumažinti priklausomybę nuo degalų importo, įdiegimu. 

2018 metais įmonė praplete savo veiklą tapo namų 
valdymo sistemos gamintojo Grenton Sp.z.o.o  atstovais 
Baltijos šalyse ir pradėjo siūlyti namų automatizavimo 
sprendimus. Išmaniųjų automatizavimo sistemų 
galimybėmis apie tai, kokie yra komfortiški ir ekonomiški 
šiuolaikiniai namai, dalijasi UAB „Alropa“ atstovas Jevgenij 
Ivanov.

Protingų namų sistemos – tai sprendimai, suteikiantys 
saugumą, komfortą ir ekonomiškumą. Vienas iš tokių 
sprendimų, leidžiantis užtikrinti ekonomiškumą, – langų 
panaudojimas. Galimybė užverti užuolaidas, atsižvelgiant 
į temperatūros pokyčius, pagal nustatytus rodiklius. 
Pavyzdžiui, saulei šviečiant ir kylant temperatūrai, jutiklis, 
kuriame integruotas pastato apšvietimo sensorius, 
fiksuoja, kad yra šviesos srauto padidėjimas, taip sistema 
reaguoja į komandą, kad būtų nuleistos žaliuzės ar 
užuolaidos. Tai leidžia palaikyti temperatūrą, neįjungiant 
papildomų įrenginių vėsinti patalpai. 

Svarbus ir šviesos automatinis valdymas tam tikrose 
vietose, kur ji nebūtina. Pavyzdžiui, sanitarinėse patalpose, 
vonios kambaryje, koridoriuose ar drabužinėje – vietose, 
kuriose dažniausiai pamirštama išjungti šviesą. Sistema 
automatiškai įvertina, ar patalpose yra žmonių, ar ne. 

Mūsų gamintojas siūlo vartotojams multisensorių, 
kuriame integruoti CO2 jutikliai, leidžiantys įjungti 
vėdinimo sistemas, patalpoje esant daugiau žmonių. 
Esant žmonių pertekliui ir padidėjus temperatūrai, jutiklis 
išsiųs signalą patalpose įjungti ventiliaciją. Taip bus 
užtikrinamas optimalus oro patekimas į patalpą. Svarbu 
paminėti ir patalpų šildymą – atidarius langą, jutiklis 
išsiųs signalą sistemai sumažinti temperatūrą. Taip pat 
jutiklis gali reaguoti į paros laiką, pavyzdžiui, šildymas gali 
būti įjungtas auštant, kad namų gyventojams atsikėlus 
grindys būtų šildomos ir jie jaustųsi komfortiškai.

Valdymo sistema yra tam tikrų techninių ir programinių 
įrangos priemonių derinys, kuris sąveikaudamas 
tarpusavyje reaguoja į tam tikras sąlygas – pučiant 
vėjui, būtent toje namo dalyje esančios žaliuzės yra 
nuleidžiamos automatiškai. Tai sprendimai, kurie taupo 
namo energiją ir gyventojų finansus. Net ir sumažinus 
temperatūrą vienu laipsniu, sutaupoma apie 7–10 proc. 
energijos. 

Norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad išmanusis namas 
ir jame integruoti inžineriniai sprendimai teikia ne tik 
komfortą, bet ir yra priemonė užtikrinti ekonominio 
taupymo sprendimus. Svarbu turėti omenyje, kad 
kurdami savo namus siekiame įgyvendinti svajones 
ir mėgautis komfortu. Tiesa, kiekvienas žmogus šią 
sąvoką suvokia skirtingai, tačiau vienas dalykas yra 
bendras visiems: namuose turi būti gera gyventi.

Modernios architektūros ir drąsių inžinerinių sprendimų namas šiandien yra 
neatsiejamas nuo technologinės pažangos – jis turi būti ne tik patogiai suplanuotas, 
bet ir kokybiškas, suderinantis architekto vaizduotę ir automatizavimo sprendimus. 
Kokias inovacijas rinktis, kad name būtų komfortiška gyventi, o jo patogumas daug 
metų kasdien džiugintų maksimaliomis galimybėmis?

„ALROPA“: protingi namai – energiją 
taupantys inžineriniai sprendimai

www.alropa.lt
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tumą ir orientaciją į ateitį.  Geriausią stabilumą ir suderinamumą 
pasieksite naudodami to paties gamintojo APS komponentus ir 
sistemai tinkančius LED šviestuvus.    Naują LEDVANCE daiktų 
internetu pagrįstą apšvietimo valdymo sistemą ne tik lengva 
įrengti, bet galima pasirinkti belaidę Zigbee arba laidinę DALI 
technologiją. O su mūsų papildomomis debesų kompiuterijos 
paslaugomis galėsite atlikti sistemos diagnostiką per nuotolį ir iš 
bet kur kontroliuoti energijos suvartojimą. 

Atraskite šį patogų sprendimą, kuris įkvėps jūsų klientus!

LEDVANCE.COM

VIVARES 
APŠVIETIMO 
VALDYMAS. 
TIESIOG 
GERIAU.

KUO MES IŠSISKIRIAME?
KOMFORTU. MUMS PAVYKO.

NAUJIENA
VIVARES – LEDVANCE 
DAIKTŲ INTERNETU 
PAGRĮSTA APŠVIETIMO 
VALDYMO SISTEMA

PATOGUS APŠVIETIMO VALDYMAS

Su VIVARES galite sukurti optimalų apšvietimą, išlaikydami lanks-
tumą ir orientaciją į ateitį.  Geriausią stabilumą ir suderinamumą 
pasieksite naudodami to paties gamintojo APS komponentus ir 
sistemai tinkančius LED šviestuvus.    Naują LEDVANCE daiktų 
internetu pagrįstą apšvietimo valdymo sistemą ne tik lengva 
įrengti, bet galima pasirinkti belaidę Zigbee arba laidinę DALI 
technologiją. O su mūsų papildomomis debesų kompiuterijos 
paslaugomis galėsite atlikti sistemos diagnostiką per nuotolį ir iš 
bet kur kontroliuoti energijos suvartojimą. 

Atraskite šį patogų sprendimą, kuris įkvėps jūsų klientus!

LEDVANCE.COM

VIVARES 
APŠVIETIMO 
VALDYMAS. 
TIESIOG 
GERIAU.

KUO MES IŠSISKIRIAME?
KOMFORTU. MUMS PAVYKO.

NAUJIENA
VIVARES – LEDVANCE 
DAIKTŲ INTERNETU 
PAGRĮSTA APŠVIETIMO 
VALDYMO SISTEMA

PATOGUS APŠVIETIMO VALDYMAS

Su VIVARES galite sukurti optimalų apšvietimą, išlaikydami lanks-
tumą ir orientaciją į ateitį.  Geriausią stabilumą ir suderinamumą 
pasieksite naudodami to paties gamintojo APS komponentus ir 
sistemai tinkančius LED šviestuvus.    Naują LEDVANCE daiktų 
internetu pagrįstą apšvietimo valdymo sistemą ne tik lengva 
įrengti, bet galima pasirinkti belaidę Zigbee arba laidinę DALI 
technologiją. O su mūsų papildomomis debesų kompiuterijos 
paslaugomis galėsite atlikti sistemos diagnostiką per nuotolį ir iš 
bet kur kontroliuoti energijos suvartojimą. 

Atraskite šį patogų sprendimą, kuris įkvėps jūsų klientus!

LEDVANCE.COM

VIVARES 
APŠVIETIMO 
VALDYMAS. 
TIESIOG 
GERIAU.

KUO MES IŠSISKIRIAME?
KOMFORTU. MUMS PAVYKO.

NAUJIENA
VIVARES – LEDVANCE 
DAIKTŲ INTERNETU 
PAGRĮSTA APŠVIETIMO 
VALDYMO SISTEMA



EKONOMIŠKI, GREITI, 
BET AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
MODULINIAI PASTATAI

Dėl abejonių nekeliančių privalumų modulinė statyba sparčiai populiarėja ir įsitvirtina rinkoje. Tai laiką, finansines 
ir energijos sąnaudas taupantis statybos sprendimas, todėl vis dažniau pasirenkamas tiek individualių užsakovų, 
tiek architektų studijų. Nuo biurų, mokyklų, darželių, ligoninių pastatų ir jų priestatų iki gyvenamųjų namų – modulinė 
statyba pritaikoma įvairios paskirties projektams ir turi daug pranašumų, palyginti su tradiciniais statybos būdais.

Modulinė statyba gali būti net iki 70 proc. greitesnė, ekonomiškesnė, o pati statybvietė švaresnė ir tylesnė, nes 
moduliai gaminami nuo oro sąlygų nepriklausomoje gamykloje. Nepaisant to, kad dauguma procesų yra automatizuoti 
ir standartizuoti, moduliniai pastatai nesunkiai pritaikomi individualiai, bekompromisei architektūrai, o jų kokybė ir 
ilgaamžiškumas toks kaip ir tradicinės statybos pastatų.

FUNKCIONALUS PASTATAS 
PER KELIAS DIENAS

Modulinės statybos ekspertai – įmonės 
„BOLLE Modular“ komanda pasirūpina pro-
fesionaliu modulinių pastatų projektavi-
mu ir įgyvendinimu Lietuvoje. Kaip Vokie-
tijos „BOLLE Holding“ narė, įmonė užtikrina 
itin aukštą gaminių kokybę, pasitelkdama 
per dešimtmečius Vokietijos rinkoje iš-
tobulintus sprendinius. „BOLLE Modular“ 
siūlo tiek individualiai projektuojamus 
modulinius pastatus, tiek standartines 
konteinerines patalpas.

Galima išskirti du pagrindinius konteinerių 
tipus: standartiniai buitiniai konteineriai 
(tiesiog apšiltintas konteineris su elek-
tros instaliacija ir šildymo sistema) ir 
sanitariniai konteineriai, kuriuose sumon-
tuoti dušai, praustuvai, tualetai ir pan. 
Kalbant apie konteinerinius pastatus, 
įmonės direktorius Tadas Žulpa pasakoja, 
kad didžiausias privalumas – laikas.

„Pastatai, kurie susideda iš konteinerinių 
patalpų, paprastai Lietuvoje nebūna itin 
dideli – dažniausiai nuo poros iki kelių 
konteinerių. Tokių pastatų montavimo 
darbai priklauso nuo objekto sudėtin-
gumo. Standartinio konteinerio ar kelių 
pastatas gali būti pristatomas itin grei-
tai ir klientas jau per kelias dienas gali 
naudotis funkcionaliu pastatu, – sako 
T. Žulpa. – Klientams patogu, kad esant 
poreikiui galime be ilgų oficialių procesų 
praplėsti jų patalpų plotą paprasčiausiai 
sumontuodami papildomus konteine-
rius. Taip pat ypač patogu, jei dėl kokių 
nors priežasčių reikalinga perkelti pas-
tatą į kitą vietą. Mobilumas ir lankstumas 
yra pagrindiniai konteinerinių pastatų 
privalumai.“



 
INOVATYVUS INDIVIDUALUMAS

Modernaus modulinio pastato techninės 
savybės visiškai neatsilieka nuo įpras-
tinės statybos pastatų. Mobilūs „BOLLE 
modular“ moduliniai pastatai atitiks 
visus vietos reikalavimus priešgaisrinei 
apsaugai, šilumos sulaikymo, gaisro izo-
liacijos ir vidaus higienos parametrų rei-
kalavimus, tačiau leis išvengti sudėtingų 
statybos reikalavimų, kurie taikomi staci-
onariems pastatams. T. Žulpa pasakoja, 
kad tada, kai tenka projektuoti ir gaminti 
modulinius pastatus, pasireiškia didesnė 
dalis inovatyvumo. Šie pastatai visada 
projektuojami individualiai ir atitinka vi-
sus statybos reglamento reikalavimus, 
tad neretai „BOLLE Modular“ komandai 

tenka pasukti galvą, kaip inovatyviai iš-
spręsti kylančius iššūkius.
„Biurai, mokyklos ir darželiai yra viena, 
bet ligoninės ar net kalėjimai – jau kiek 
kita kartelė. Modulinių namų mobilu-
mas pats savaime kelia iššūkių, o jei tai 
kombinuojame dar ir su išskirtiniais sau-
gumo reikalavimais, keliamais kalėjimo 
pastatams, reikia šiek tiek inovatyvumo. 
Sprendžiant tokį uždavinį pirmąkart, teko 
įdėti nemažai pastangų, todėl pavyko 
Vokietijoje užpatentuoti ir praktikoje 
pritaikyti savo konstrukcinių sprendimų 
principus. Šiuo metu Vokietijoje gamina-
me jau trečią kalėjimo pastatą“, – sako 
„BOLLE Modular“ direktorius.
 

ILGAAMŽIAI SPRENDIMAI
Įprastinė konteinerio konstrukcija apima 
rėmą, kuris visada būna plieninis, ir sie-
nas, kurios gaminamos iš apšiltinto me-
dinio karkaso uždengiant skarda iš lauko 
pusės ir apdailos plokštėmis iš vidinės 
pusės. Tačiau tiek konteinerinių patalpų, 
tiek individualiai projektuotų modulinių 
namų gamybos medžiagos gali būti pri-
taikytos pagal išskirtinį kliento poreikį ar 
skonį.

Pasirinkus kokybiškas medžiagas, „BOLLE 
Modular“ specialistai pasirūpina profesi-
onaliai atliktais darbais ir galutinės kons-
trukcijos ilgaamžiškumu. „Nuomojami 
konteineriniai pastatai, priklausomai nuo 
jų konstrukcijos, rinkoje būna ir sulaukę 
daugiau nei porą dešimčių metų, tačiau 
nuomojami konteineriai, kaip ir bet kokie 
kiti nuomojami daiktai, dėvisi paprastai 
greičiau. Be abejo, turime klientų, kurių 
konteineriniai pastatai yra sulaukę ke-
leto dešimčių metų, tačiau, kaip ir visus 
pastatus, juos būtina renovuoti, kitaip jie 
tampa morališkai pasenę, – pasakoja T. 
Žulpa. – Kalbant apie modulinius pasta-
tus, jų ilgaamžiškumas gali būti toks kaip 
ir tradicinės statybos pastatų“.
 

IŠŠŪKIAI, SKATINANTYS TOBULĖTI
Kadangi kiekvienas modulinis pastatas 
yra visiškai individualus, tad tiek projek-
tuojant, tiek įgyvendinant juos iššūkių 
kyla įvairių, tačiau įmonės komanda 
jų nebijo, o pasitinka su entuziazmu, 
nes kiekvienas iššūkis skatina tobulėti. 
Nuokrypių ar neatitikimų tikimybę iki mi-
nimumo sumažina tai, kad visos įmonės 
gaminių konstrukcijos gaminamos nuo 
oro sąlygų nepriklausomame modernia-
me BOLLE įmonių grupės ceche Telgtė 
mieste Vokietijoje. Gamykloje montuoti 
paruošti moduliai preciziškai ir švariai 
surenkami statybos aikštelėje į galutinį 
pastatą.

Šiandien, kai daugumai gamybos įmonių 
tenka susidurti su logistiniais iššūkiais 
dėl svyruojančių žaliavų kainų ir pristaty-
mo terminų, „Bolle Modular“ – ne išimtis, 
tačiau čia dirbantys profesionalai rūpi-
nasi, kaip išspręsti šiuos klausimus kuo 
optimaliau. „Kas guli mūsų rankose, būna 
puikiai išsprendžiama mūsų profesio-
nalaus kolektyvo Vokietijoje ir Lietuvoje 
dėka“, – teigia įmonės direktorius T. Žul-
pa. Visa bendrovės komanda mielai ben-
dradarbiauja tiek su klientu, tiek su jo 
architektu arba pasiūlo savo planuotojų 
dizainą, kad būtų pasiektas geriausias ir 
kokybiškiausias sprendimas.



Miesto erdves, kuriose mums gera būti, siejame ne tik su atskirais pastatais, bet ir visu urbanistiniu audiniu, kuriančiu vietos 
tapatybę. Tvarus architektūrinis dizainas yra neatsiejamas nuo ją supančios aplinkos, o ši – nepaliaujamai keičiasi. Tad 
vienas svarbiausių iššūkių architektams yra sukurti tvarią gyvenamąją aplinką, kuri nereikalautų didžiulių laiko, energijos 
ir piniginių sąnaudų dėl itin kruopščios ir nuolatinės priežiūros, o keistųsi, prisitaikytų ir vystytųsi kartu su besikeičiančiais 

miestais. 

Mūsų aplinkos tvarumas atsispindi ne tik architektūriniame dizaine, bet 
ne mažiau svarbios ir tinkamai parinktos statybinės medžiagos ir staty-
bos metodai. Tinkamai pasirinktas gaminys atitinka konkrečius erdvės 
poreikius: tarnauja ilgai ir nekinta vizualiai arba keičiasi kartu su aplinka. 
Įmonės „Betono mozaika“ specialistai per ilgus darbo metus įgyvendino 
ne vieną projektą, kurie savo pavyzdžiu įrodo, kaip bėgantys metai gali 
ne tik nepaveikti tinkamai įrengtų erdvių, bet netgi kurti pridėtinę vertę.

„Betono mozaika“ praktiškai taiko inovatyvius sprendimus ir gamina be-
toninių trinkelių, grindinio ir mažosios architektūros elementus.  „Dirb-
dami su architektais ir projektuotojais dažnai susiduriame su posakiu, 
kad nėra netinkamų medžiagų, yra tik netinkamai panaudoti produktai“, 
– sako bendrovės „Betono mozaika“ generalinis direktorius Romas Venc-
kus. Tai įrodo sėkmingai įgyvendintų, Lietuvoje gerai žinomų projektų 
pavyzdžiai, tokie kaip MO muziejus ir Lukiškių aikštės projektas.

Prieš ketverius metus užbaigtas MO muziejus, kurį projektavo DO ARCHI-
TECTS komanda, šiandien traukia žmones tiek patrauklia architektūra, 
tiek maloniomis erdvėmis aplink. Šalia muziejaus pastato suformuotas 
kiemelis, besiremiantis į šlaitą, veikia kaip visuomeninė erdvė, kurią tar-
si padalija įrengtos skulptūros. MO muziejaus kūrėjai ieškojo praktiškų 
sprendimų, todėl betono trinkelės – ilgaamžis, praktiškas gaminys, ku-

Tvarios aplinkos pagrindas – pagal 
erdvės poreikius parinkti gaminiai

riam nereikia ypatingos priežiūros – puikiai tiko. 
„Betono mozaikos“ specialistai šiame projekte įrengė lietaus latakus, 
plyteles, vėjo bordiūrus ir betono trinkeles, kurias parinko kruopščiai 
įvertinę galimą dangos apkrovą, tad gaminių aukštis varijuoja nuo aukš-
čiausių – intensyvaus transporto judėjimo vietose, iki pačių žemiausių 
– pėsčiųjų takuose. Taip pat panaudotas Eco 8 gaminys, kuris netrukdo 
gamtai įsilieti į miesto aplinką ir taip kurti jaukumą, keistis sezoniškai. Per 
ketverius metus itin išviešėję augalai suformavo malonią akiai, žalią ir 
funkcionalią erdvę, tūriu sušvelnindami aplinkotvarkos gaminius. 

„Architektūros linijos“ projektuota Lukiškių aikštė – tarsi sustingusi laike. 
Viena pagrindinių miesto aikščių, naudojama visus metus ir visu paros 
laiku, reikalavo itin aukštos kokybės gaminių, kurie bėgant metams išliktų 
tokie pat. „Betono mozaikos“ vadovas komentuoja, kad būtent dėl šios 
priežasties projekte pasirinkti natūralaus akmens faktūra dengti „Beto-
no mozaikos“ gaminiai: „Lukiškių aikštėje panaudoti natūralaus akmens 
faktūra „Quartz“ dengti Plaza 6 x 4 gaminiai. Esant tinkamai priežiūrai, šių 
produktų estetinis vaizdas nekinta metai iš metų.“ Jau 25 metus rinkoje 
lyderiaujanti įmonė „Betono mozaika“ praktiniais pavyzdžiais įrodo, kad 
tinkamai pasirinktas produktas, atsižvelgiant į konkrečios erdvės porei-
kius, tarnauja ilgai ir kuria tvarią miestų aplinką. 

2018 m.

2018 m.
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Medžiagų perdirbimas ir pakartotinis 
panaudojimas leidžia užtikrinti žiedinės 
ekonomikos ciklą, kuriame nesusidaro 
išmetamų atliekų. Tiesiant kelius kartu 
tai yra galimybė sumažinti ir asfaltavimo 
išlaidas. Lietuva turi importuoti 
asfaltavimo žaliavas, dėl to naujo 
asfalto paruošimas gerokai pabrangsta, 
o senos dangos perdirbimas leidžia šią 
problemą bent jau iš dalies išspręsti.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
duomenimis, mūsų šalyje vidutiniškai 
10–20 proc. visų kelių remonto darbų 
atliekama naudojant senos asfalto 
dangos sluoksnius. Tikimasi, kad 
ateityje ši dalis didės.

ASFALTO PERDIRBIMAS – APLINKAI 
DRAUGIŠKAS BŪDAS TAUPYTI

BIM – PAŽANGUS POŽIŪRIS Į 
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRĄ

Kelių tiesimo projektams, kaip ir 
kitiems infrastruktūros projektams 
plėtoti, vis reikšmingesni tampa 
skaitmeninės statybos sprendimai 
(BIM). Skandinavijoje ir daugelyje 
Vakarų valstybių, įgyvendinant 
infrastruktūros projektus, BIM 
taikymas tampa standartu. Tai ne tik 
3D modeliavimas, bet ir struktūrizuotų 
duomenų naudojimas visuose projekto 
įgyvendinimo etapuose: visa apimantis 
požiūris ir struktūruotų duomenų 
naudojimas leidžia sumažinti klaidų, 
neatitikimų ir vėlavimų tikimybę, 
tiksliai apskaičiuoti žaliavų poreikį, 
kainą ir užbaigtą objektą efektyviau 
administruoti.

Bet norint iš skaitmeninės statybos 
sprendimų gauti daugiausia naudos 
svarbu, kad BIM taikytų visos su projektu 
susijusios pusės – projektuotojai, 
rangovai, gamintojai ir užsakovai. 
Vienas esminių BIM aspektų – galimybė 
numatyti konkretaus statomo objekto 
sąveiką su kitais aplinkiniais objektais. 
Jeigu pagal skaitmeninės statybos 
metodus tiesiamas kelias, galima 
ateičiai projektuoti ir jo sąveiką su 
greta numatomu įrengti viaduku ar 
komunikacijomis. Taip daug lengviau 
šią infrastruktūrą integruoti, planuoti 
visumą.

BŪTINAS VERSLO KOMPONENTAS 
Atsižvelgdami į visus iššūkius, 
darnios miestų plėtros bendrovės 
„YIT Lietuva“ ekspertai įvertino, kokie 
įrankiai ir sistemos leistų įgyvendinti 
verslo tikslus. Nuspręsta pasitelkti 
du novatoriškus sprendimus: „iTWO“ 
ir „Dalux“. Kaip pastebi įmonės 
vadovas Kęstutis Vanagas, šių įrankių 
paskirtis skirtinga, bet puikiai dera ir 
naudoja tuos pačius duomenis. „iTWO“ 
ir „Dalux“ projektų bei dokumentų 
valdymo sistemos naudojamos ne 
vienus metus, tiesiant kelius ir statant 
pastatus. Infrastruktūros projektuose 
įrankiai naudojami jau trejus metus. 

„Sisteminį sprendimą „iTWO“ 
išbandėme visoje YIT korporacijoje, 
siekdami suvienodinti projektų valdymo 

Medžiagų perdirbimas yra vienas iš svarbiausių faktorių siekiant vykdyti aplinkai draugiškesnę 
veiklą bet kurioje srityje. Perdirbti ir iš naujo panaudojami gali būti ne tik plastikai, popierius ar 
stiklas, bet ir asfaltas. Tokie šiuolaikiniai sprendimai skinasi kelią ir Lietuvoje, be to, mūsų šaliai tai 
ekonomiškai naudinga.

principus kiekvienoje šalyje. Vartotojai 
informaciją gali suprasti vienodai, 
naudoti bendrus analizės metodus, 
harmonizuotus klasifikatorius. 
Nepaisant to, kad sisteminiai įrankiai 
sudėtingi, o jų įdiegimas užtrunka, šių 
technologijų priežiūra ir palaikymas 
reikalauja menkesnių resursų, galutinių 
vartotojų mokymai tampa paprastesni. 
„Dalux“ kelių tiesimo projektuose 
naudojamas mažesne apimtimi, jei 
lygintume su statybos darbais. Sauga 
darbe mums yra prioritetas, todėl 
objektų patikras vykdome nuolat. 
O kiti „Dalux“ sistemos privalumai 
įgyvendinami nuosekliai“, – akcentuoja 
K. Vanagas. Jis mano, kad ateityje tokių 
sisteminių įrankių svarba tik didės, 
bet tam būtina aiškiau reglamentuoti 
valstybinę teisinę bazę, susijusią su 
statybos skaitmenizavimu. Taip pat 
reikėtų pradėti naudoti nacionalinį 
statybos klasifikatorių. 

„Šios technologijos prieinamos 
visiems, tačiau jų kaina gali svyruoti. 
Todėl labai svarbu numatyti įdiegimo 
apimtį, pritaikyti konkretiems verslo 
poreikiams. Nemažai Vakarų valstybių 
tokias sistemas diegia sėkmingiau, 
nes statybų skaitmenizavimas ten yra 
pažengęs toliau. Tačiau mūsų patirtis 
rodo: inovacijas taikyti būtina. Tik 
taip galime kurti funkcionalesnius, 
patrauklesnius ir tvaresnius ateities 
miestus ir aplinkas“, – reziumuoja YIT 
Lietuva“ vadovas K. Vanagas. 

Tvarios aplinkos pagrindas – pagal 
erdvės poreikius parinkti gaminiai



INFRASTRUKTŪRA

136

IR ŽAVI, IR BAUGINA  

Tiltas per Lamanšo sąsiaurį neprilygtų ilgiausiems pasaulio tiltams, nors 
sujungęs Angliją ir žemyninę Europą jis turėtų būti 35 kilometrų ilgio ir 
gerokai ilgesnis už kitus Senojo žemyno tiltus. Tuo metu ilgiausi pasaulio 
tiltai kituose žemynuose varžosi dėl garbingiausio titulo, įspūdingai 

pralenkdami vienas kitą. Jie palieka įspūdį ne tik dėl savo ilgio, sudėtingų 
techninių konstrukcijų bei grožio, bet ir dėl keleiviams keliamo siaubo. 
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ROYAL GORGE TILTAS, KOLORADAS
Karališkojo tarpeklio kabantis tiltas per Ar-
kanzaso upę netoli Kanjon Sičio Kolorado 
valstijoje, JAV, pastatytas 1929 metais. Jis 
šimtmetį vilioja atrakcijų mėgėjus iš viso pa-
saulio. Ant pilonų (kabelinio kabamojo tilto 
svarbiausi laikantieji elementai – red.) paka-
binti plieniniai lynai (vantai) laiko Karališkojo 
tarpeklio tilto siją 291 metro aukštyje iki upės 
vandens paviršiaus. Jo tarpatramis yra net 
268 metrai. Tiltu per 384 metrų tarpeklį lan-
kytojai patenka į didelį pramogų parką. Tiltas 
buvo atnaujintas 1987 metais, kad atlaikytų 
uraganinį vėją. Tarpeklio apačioje yra gele-
žinkelio linija. 

INFRASTRUKTŪRA
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PEKINO DIDYSIS TILTAS, KINIJA 
48 kilometrų ilgio tiltas „Beijing Grand Bridge“ 
jungia Pietų Pekiną ir Langfangą. Tai gele-
žinkelio viadukas ir vienas iš kelių tiltų, kurie 
yra Pekino–Šanchajaus greitojo geležinkelio 
dalis. Pekino „Grand Bridge“ geležinkelio via-
dukas jungia du pasaulinius verslo centrus 
– Pekiną ir Šanchajų. Jis reikšmingas dėl to, 
kad žmonės, keliaujantys Pekino–Šancha-
jaus greituoju geležinkeliu, pradeda arba 
baigia kelionę šiuo tiltu. 

TIANDZINO DIDYSIS TILTAS, KINIJA 
113 kilometrų ilgio „Tianjin Grand Bridge“ 
jungia Langfangą bei Čingsi Pekine ir yra 
antrasis iš keturių tiltų Pekino–Šanchajaus 
greitųjų geležinkelių sistemoje. Viaduku per 
tankiai apgyvendintas vietoves lekia grei-
tieji traukiniai. Šio tilto konstrukcija unikali: 
jį sudaro daugiau nei 30 metrų ilgio sijos, 
kurių kiekviena sveria 860 tonų. Jos buvo pa-
gamintos, gatavos atvežtos ir sumontuotos 
specialiu kranu ant įrengtų atramų. 

ILGIAUSIAS PASAULYJE – 
DANYANG-KUNSHAN 

DIDYSIS TILTAS, KINIJA 
164 kilometrų ilgio viadukas „Danyang-Kunshan 
Grand Bridge“ jungia Šanchajų ir Nankiną Dzi-
angsu provincijoje. Šiuo metu jam priklauso 
ilgiausio tilto pasaulyje rekordas. Jis taip pat 
yra Pekino–Šanchajaus greitojo geležinkelio 
dalis. Danyang-Kunshan didysis tiltas pa-
statytas ne tik taip, kad atlaikytų seisminį 
aktyvumą, bet ir ekstremalias oro sąlygas, 
pavyzdžiui, taifūnus, ir net 300 000 tonų sve-
riančio karinio laivo smūgį. Traukinys juo kur-
suoja tarp Šanchajaus ir Nankino Dziangsu 
provincijoje, per Jangdzės upės deltą. Šiuo 
tiltu greitieji traukiniai skrenda virš žemumų 
ryžių laukų, kanalų, upių ir ežerų. Važiuojan-
tys traukiniu žmonės niekada to nepamiršta.
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SIDU UPĖS TILTAS, KINIJA
Sidu upės tiltas yra Badongo grafystėje, Ki-
nijos Hubėjaus provincijoje. Tai aukščiausias 
pasaulyje tiltas – 496 metrų aukštyje nuo 
tarpeklio dugno jis jungia dvi kalnų viršūnes. 
Apie 1,5 kilometro atstumo tarp dviejų tilto 
galų pirmasis pakabos lynas buvo įrengtas 
panaudojus raketą. Sąlygos tilto statybos 
vietoje neleido naudoti sraigtasparnių pir-
majam lynui surišti, todėl bandomuosius 
lynus pernešė raketos. Pagrindiniai pakabos 
lynai yra pagaminti iš 127 lygiagrečių vielos 
gijų, sujungtų į šešiakampę formą. H for-
mos pilonai, o 6,5 metro aukščio ir 26 metrų 
pločio santvaromis sutvirtintas pagrindinis 
tarpatramis. Santvaros sukonstruotos iš 71 
sekcijų, kurių didžiausia svėrė 101 toną. 

CANGDE DIDYSIS TILTAS, KINIJA 
116 km ilgio „Cangde Grande“ tiltas taip pat 
yra Pekino–Šanchajaus greitojo geležinke-
lio dalis. Jis pastatytas taip, kad atlaikytų 
seisminį aktyvumą, pavyzdžiui, žemės dre-
bėjimus. Nuostabu tai, kad tiltų, kuriais eina 
geležinkelio linija, kelionės laikas Honkonge, 
Makao ir žemyninėje Kinijoje sutrumpėja nuo 
3 valandų iki vos 30 minučių.
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MANČAKO PELKĖS TILTAS, JAV 
36 kilometrų ilgio tiltas „Manchac Swamp 
Crossing“, nutiestas per Maurepo ežero 
pelkę Luizianoje, yra dviejų betoninių esta-
kadų greitkelis. Jį sudaro du tiltai, šiaurinė jo 
dalis jungia Starder ir North Pass miestus, o 
pietinė dalis – Mančako ir Galvos miestus. Tai 
vienas ilgiausių vandens tiltų pasaulyje ir JAV 
nacionalinėje greitkelių sistemoje. Bendras 
dviejų tilto estakadų plotis, įskaitant tarpą 
tarp jų, yra beveik 95 metrai. Tiltas baigtas 
statyti 1975 metais. Jo poliai įkalti 76 metrus 
į pelkės dugną. 

Legenda pasakoja, kad tiltas driekiasi per 
pelkę, kurią neva persekioja vilkolakis ir 
vudu princesė, tariamai užkeikusi aplinkines 
vietoves, todėl uraganas nunešė tris mies-
tus jos laidotuvių dieną. Tačiau užkeiktoje 
pelkėje jokie legendų vaiduokliai nėra tokie 
baisūs kaip čia knibždantys tikri aligatoriai.

PONTCHARTRAINO EŽERO TILTAS, JAV
38 kilometrų ilgio tiltas „Lake Pontchartrain 
Causeway“ jungia Naująjį Orleaną su Man-
deviliu Luizianoje, kirsdamas Ponchartraino 
ežerą. Šis tiltas atidarytas 1956 metais. Jį 
sudaro du lygiagrečiai einantys tiltai, ku-
riuos laiko 9 500 betoninių polių. Tai ilgiausias 
greitkelio tiltas virš vandens, kuris nuo ežero 
paviršiaus yra tik 5 metrai.

Tačiau šis vienas įspūdingiausių tiltų yra 
pelnęs prastą reputaciją – jis laikomas 
vienu baisiausių tiltų pasaulyje. Nerimą 
vairuotojams kelia tai, kad jie ilgai nemato 

žemės. Nuvažiavus vos keliolika kilometrų ir 
pasiekus tilto vidurį, žemė dingsta iš akių, 
aplinkui matyti tik vanduo, tad atrodo, kad 
tiltas tęsiasi amžinai ir niekada nesibaigs. 
Kai aplinkui pakyla rūkas, kurio neįstengia 
perpjauti automobilio priekiniai žibintai, o 
priešais važiuojančios transporto priemo-
nės galiniai žibintai vos matomi, vairuotojus 
kartais apima tokia panika, kad jie sustoja 
kelio viduryje. Tad ant vieno baisiausių JAV 
tiltų patruliuojantys policijos pareigūnai 
panikos apimtus vairuotojus per tiltą turi 
tiesiog varyte varyti į krantą.
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MAKINAKO TILTAS, MIČIGANAS

Mičigano Makinako kabantis tiltas driekiasi 
2 625 metrus. Jis jungia Mičigano viršutinį ir 
žemutinį pusiasalį. Pagrindiniai tilto kabeliai 
yra pagaminti iš 12 801 metro lynų, o pilonai 
iškyla 168 metrų aukštyje virš vandens. Tilto 
statybai panaudota 71 300 tonų konstrukci-
nio plieno, 931 000 tonų betono. Tiltas su-
projektuotas taip, kad atlaikytų stiprų vėją, 
temperatūros pokyčius ir nuolatinius svorio 
pokyčius. Esant sunkioms oro sąlygoms, 
perdanga gali siūbuoti iki 10 metrų. Ramesniu 
oru tilto perdanga lėtai supasi pavėjui. 

Šis tiltas kelia siaubą dėl to, kad supasi pu-
čiant stipriam vėjui, tad esant nepalankioms 
oro sąlygoms kai kurie keliautojai atsisako jį 
kirsti. Veikianti speciali vairuotojų pagalbos 
programa suteikia galimybę važiuojantie-
siems per Makinako tiltą susitarti, kad jų 
automobiliai ar motociklai būtų nuvežti į kitą 
tilto galą. 
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BAMBUKO TILTAS, KAMBODŽA
Rytinėje Kambodžos dalyje Bambuko tiltas, 
vedantis per galingą Mekongo upę, jungia 
Kampong Čamo miestą su Koh Paen, kur 
saloje gyvena apie 1 000 šeimų. Visos tiltą 
laikančiosios konstrukcijos – perdanga ir 
atramos – pagamintos iš bambuko lazdų, 
jo paklotą sudaro kelių sluoksnių per pusę 
perpjautų lazdelių sluoksnis. Tiltas yra 1 005 
metrų ilgio, o visą jo konstrukciją sudaro 
apie 50 000 bambuko lazdelių. Jis pakanka-
mai tvirtas, tad juo keliauja ne tik pėstieji, 
bet ir dviračiai, motociklai, automobiliai ir 
sunkvežimiai.

GOLDEN BRIDGE, VIETNAMAS
150 metrų ilgio pėsčiųjų tiltas Bà Nà kalvų 
kurorte, 5 278 metrų virš jūros lygio, netoli 
Da Nango Vietname, jungia funikulieriaus 
stotį su sodais ir leidžia turistams grožėtis 
vaizdingomis apylinkėmis. Aukso spalvos 
pėsčiųjų tiltą laiko dvi masyvios akmeninės 
rankos, kylančios iš centrinio Vietnamo kal-
nų. Tiltą laikančios konstrukcijos, pagamin-
tos iš stiklo pluošto ir vielos tinklo, atrodo 
lyg apsamanojusios ir suskilinėjusios kaip 
senoviniai griuvėsiai. Pati konstrukcija paga-
minta iš medienos su nerūdijančiojo plieno 
turėklais. Tiltas sukasi lanku. Nuo jo atsiveria 
nuostabus peizažas: didingi kalnai ir debe-
syse paskendusios jų viršūnės, žaliuojantys 
miškai ir tolumoje tekanti upė. 

Nuostabu tai, kad šis tiltas kasmet išardo-
mas ir vėl atstatomas. Baigiantis sausajam 
sezonui, prieš pat lietingąjį sezoną (ge-
gužės–lapkričio mėn.), vietiniai gyventojai 
išardo tiltą ir visus bambukus sandėliuoja, 
kol baigsis galingas Mekongo upės potvynis. 
Tilto statyba ir ardymas kasmet pritraukia 
tūkstančius lankytojų. Kambodžos vyriau-
sybė pernai netoliese pastatė nuolatinį 
betoninį tiltą, tačiau keliautojai, aplankę 
Kampong Čamą šiemet, patvirtino, kad bam-
bukų tiltas vis dar yra ir vis dar tvirtas, dabar 
jis skirtas tik pėstiesiems
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ESHIMA OHASHI TILTAS, JAPONIJA
1,7 kilometro ilgio, 11,3 metro pločio, 44,7 me-
tro aukščio Eshima Ohashi tiltas Japonijoje 
atrodo kaip pasiutę kalneliai automobiliams 
ir yra didžiausias standaus karkaso tiltas 
Japonijoje. Šis itin status betoninės kons-
trukcijos tiltas jungia vakarinėje Japonijos 
dalyje esančius Macujė ir Sakaiminato mies-
tus ir 1,5 kilometro driekiasi virš Nakaumio 
ežero. Tiltas pastatytas taip, kad žvejybos 
laivai galėtų lengvai po juo praplaukti. Bet 
vairuotojams reikia turėti pakankamai drą-
sos jį kirsti – šis baisus tiltas pakyla ir krinta 
staigiais kalneliais. 

Keliauti po pasaulį kasdien vis lengviau dėl 
drąsių inžinierių pastangų. Žmonės gali ne tik 
patekti iš vienos vietos į kitą, bet ir grožėtis 
atsiveriančia panorama, įspūdingomis kons-
trukcijomis, o kartais turi progą susimąstyti, 
ar tiltui statyti nebuvo geresnės vietos.

KONFEDERACIJOS TILTAS, PEI, KANADA
12,9 kilometro ilgio Konfederacijos (pranc. 
Pont de la Confédération) sijinis tiltas jun-
gia Kanados greitkelį per Nortumberlando 
sąsiaurį Princo Edvardo salos provinciją su 
Naujojo Bransviko provincija. Tai konsolinis 
tiltas su įtempta betono dėžės sijos kons-
trukcija. Didžioji dalis išlenkto tilto yra 40 
metrų aukštyje virš vandens. Jis remiasi ant 
62 atramų, yra 11 metrų pločio. Tai ilgiausias 
pasaulyje išlenktas tiltas, einantis per užšą-
lantį vandenį. Tilto projektuotojai sukūrė 52 
laipsnių kūginį ledo skydą ant molo veleno. 
Šis skydas pakelia ledą į viršų, todėl jis lūž-
ta nuo savo svorio. Tačiau ledo sangrūdos, 
lūžtančios ir judančios šalia tilto, smarkiai 
gąsdina vairuotojus. 
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Pagrįstai galima teigti, kad dolomito, žvyro, klinčių 
iškasenos yra atspirties bazė urbanistinei šalies plėtrai, 
be jų neįmanomas nei kelių tiesimas, nei pastatų 
statyba. Neturėdami šių išteklių, turėtume juos kasmet 
importuoti dešimtimis milijonų tonų. Tiesa, granitas 
yra viena iš nedaugelio šio profilio importinių žaliavų, 
kurią tenka atsivežti iš užsienio, tačiau mokslininkai 
ir projektuotojai nesustoja tirti, ieškodami būdų, kaip 
importinę medžiagą pakeisti vietine. Pavyzdžiui, 
tinkamai apdirbtas dolomitas daugeliu atvejų gali 
būti puikus pakaitalas granitui. Betono gaminiuose ši 
tendencija vis labiau įsigali.

PETRAŠIŪNUOSE 
PASTATYTAS ILGIAUSIAS 
PRODUKTOTIEKIS 
ŠALYJE

Nuotr.: Tomas Švedas ir Regimantas Aleknavičius



Šiandien tvarumas tampa neatsiejama gyvensenos ir verslo 
dalimi, tad darosi svarbu ir tai, kaip žaliava išgaunama, 
perdirbama, transportuojama – koks paliekamas anglies 
pėdsakas visų šių procesų metu. Kasybos sektoriui tenka 
užduotis nuolat galvoti, kaip maksimaliai taikyti tvarumo 
principus savo veikloje.  

AB „Dolomitas“ yra didžiausia Lietuvos kasybos 
įmonė, vykdanti dolomito telkinių eksploataciją nuo 
1964 metų. Bendrovėje gaminamiems produktams 
suteikta poveikio aplinkai deklaracija (EPD), kuri 
viešinama tarptautinėse duomenų bazėse.  

AB „DOLOMITAS“  
Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.  �   biuras@dolomitas.lt  �   +370 421 42683  �  www.dolomitas.lt

Anot AB „Dolomitas“ aplinkos inžinierės Rimos Gudienės, 
bendrovė nuolat investuoja į netaršias technologijas ir 100 
proc. naudoja elektrą iš atsinaujinančių energijos išteklių, 
taip vystydama tvarų bei aplinkai draugišką verslą. 

Naujausia bendrovės investicija yra žaliavos transportavimo 
produktotiekis, įrengtas su ES paramos priemone „Eco-
inovacijos LT+“. Projekto paramos dydis – apie 1,5 mln. 
Eur iš Europos regioninės plėtros fondo, tačiau dar du 
trečdaliai projekto vertės buvo dengiami iš įmonės lėšų. Šio 
produktotiekio koncepcija bendrovėje buvo svarstoma prieš 
5–6 metus, rengiantis naujam dolomito telkinio „Petrašiūnai 
3“ įsisavinimui. Buvo vertinamas tradicinis būdas iškastinę 
medžiagą ir gruntą transportuoti karjeriniais savivarčiais, 
arba alternatyviai – elektriniu produktotiekiu. Nepaisant to, 
kad autotransportas darosi vis švaresnis, deginamas kuras 
vis tiek palieka didelių emisijų, tad žvelgiant į ateitį buvo 
nuspręsta rinktis švaresnę alternatyvą. 

Produktotiekį suprojektavo „Sweco Lietuva“, o įrenginį 
pagamino ir pastatė latvių bendrovė „LNK Industries“ su 
partneriu UAB „Wirtgen Lietuva“.

Šią vasarą užbaigtas ir atiduotas produktotiekis yra 
ilgiausias tokios rūšies įrenginys Lietuvoje. Jo ilgis 
siekia 1,2 km. Šiuo uždaro tipo įrenginiu tiekiama 
žaliava nedulka, todėl aplinkos požiūriu objektas yra 
netaršus ir nepavojingas, o darbo saugos aspektu – 
saugus.

„Įdiegtos modernios technologijos padidino gamybos 
našumą ir sumažino taršą. Visuose gamybos etapuose 
nuolat ieškome efektyviausių sprendimų, kurie mažintų 
neigiamą poveikį aplinkai“, – akcentuoja R. Gudienė.

Tiesa, pastaruoju metu į neregėtas aukštumas šovusios 
elektros kainos neišvengiamai didins produktų savikainą, 
tačiau planų stabdyti produktotiekį nėra. Rinkai būtina 
pateikti kokybišką produktą – skaldą, mineralinius miltelius, 
kurių kokybė iš naujojo telkinio žaliavos numatoma tik pati 
aukščiausia.



Kas gali būti geriau už muziką? Ji privilioja daugybę žmonių, lauko mu-
zikos instrumentai suburia šeimas, moksleivius, senjorus – įvairaus 
amžiaus gyventojus pagroti ir pasiklausyti kitų. Taip plėtojami draugiški 
bendruomeniniai ryšiai, užmezgamos naujos pažintys.

Muzika turi lemiamos įtakos žmogaus vystymuisi. Ji yra daugiau nei 
pramoga: muzika kelia emocijas, padeda vystytis intelektualiai, ugdo 
socialinius įgūdžius, stiprina motorinius ir kalbos gebėjimus, muzikavi-
mas leidžia išreikšti save ir atsipalaiduoti.

Šiandienės technologijos suteikia galimybių žaisti su muzika visur. 
Lauko varpai, būgnai, ksilofonai, marimbos, grindų pianinai ir kiti lau-
ko muzikos instrumentai jau skamba visoje Lietuvoje: šalyje įrengta 
daugiau nei 150 lauko muzikinių erdvių su pasaulyje lyderiaujančios 
lauko muzikos instrumentų gamintojos „Percussion Play Ltd“ (Anglija) 
instrumentais. 

Ar jums jau teko matyti ir girdėti, kaip vaikai ir suau-
gusieji groja stacionariai įrengtais lauko muzikos 
instrumentais po atviru dangumi – miesto parke, 
prie mokyklos ar vaikų darželio? Skamba švelnūs, 

minkšti ir malonūs garsai, o muzikuojantys žmonės spin-
duliuoja gera nuotaika ir energija. 

Aukščiausios kokybės lauko muzikos instrumentus Lietuvos rinkai 
nuo 2016 m. tiekianti UAB „Percussion Play Baltics“ yra oficialus šios 
gamintojos atstovas Baltijos šalyse. Kaip sakė bendrovės vadovė Eglė 
Prieskienienė, siūloma daugiau nei 80 įvairaus dizaino instrumentų, 
kurie gali būti įvairaus natų išdėstymo, suderinti mažore /minore, pen-
tatonikos ir diatonikos skalėse. Jie skirti be išimties visoms amžiaus 
grupėms, nuo kūdikių ir suaugusių iki senolių, taip pat pritaikyti žmo-
nėms su negalia. 

Kokybiški, ilgaamžiai, antivandaliniai lauko muzikos instrumentai gami-
nami iš atmosferos poveikiui atsparių medžiagų – nerūdijančio plieno, 
poliruoto veidrodiniu paviršiumi, anoduoto aliuminio, stiklo pluoštu 
sustiprinto (armuoto) polimero, PVC ir pan. 

Patrauklus instrumentų dizainas papuošia bet kokią aplinką, juos len-
gva integruoti viešosiose erdvėse – vaikų žaidimų aikštelėse ar šalia 
sporto kompleksų, taip pat ugdymo, švietimo, reabilitacijos įstaigose, 
miestų parkuose ar skveruose. 

Kviečiame groti po atviru dangumi Alytaus, Marijampolės, Molėtų, Ma-
žeikių, Ignalinos, Šilutės parkuose, taip pat Sirvėtos regioniniame par-
ke, Anykščiuose, Panevėžyje, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Butrimonyse 
ir daug kur kitur šalyje.

Muzikuoti po atviru dangumi Lietuvoje 
dar niekada nebuvo taip paprasta!

MUZIKUOKITE 
po atviru dangumi

www.percussionplaybaltics.com 
+370 616 19216 

   info@ppbaltics.com



Muzikuoti po atviru dangumi Lietuvoje 
dar niekada nebuvo taip paprasta!

marius.kubilius@renson.net

Mob: +37 060 297 297

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




