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SUSIKURKITE NATŪRALIĄ APLINKĄ BIURE IR NAMUOSE, SAUGOKITE SVEIKĄ 
KLIMATĄ – SODINKITE AUGALUS Į AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS NATŪRALIŲ 

MEDŽIAGŲ KERAMINIUS VAZONUS, KURIE NE TIK PADĖS KURTI GERĄ 
ATMOSFERĄ, BET IR PAGYVINS JŪSŲ INTERJERĄ. 



Didelės talpos augalų vazonai sujungia funkcionalumą ir išskirtinį dizainą. Dėl ypatingos glazūros šių keraminių vazonų išorė 
estetiška ir maloni, jie kuria nuotaiką ir dera tiek klasikinio, tiek ir šiuolaikinio stiliaus interjere. Keraminiai vazonai gali tarnauti kaip 
akį traukiantys dekoro elementai tiek viduje, tiek ir kieme. Didelė pasiūla leidžia rinktis įvairių formų, spalvų ir stilių „Lenz“, „Flaxx“, 

„Izze“ „Cliff“, „Kaysa“ keraminius augalų vazonus nuo klasikinio ir prabangaus iki sendinto ir antikvarinio dizaino.

LUMIVIVUM siūlo unikalius rankų darbo vazonus, 
kuriuose nuostabiai atrodo visos gyvų augalų kompozicijos. 

Daugiau apie mūsų įmonę galite sužinoti, interneto svetainėje 

 www.lumivivum.com
 

Šv. Mykolo g. 14 Vilnius 01124
info@lumivivum.com

+370 654 31228
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Tamsiausiu metų laiku, kai 
dangus nusileidžia ant žemės, 
neliekame tamsoje – kelius 
nušviečia kuriančio žmogaus 

šviesa. Civilizacija remiasi ne kuriamų 
daiktų gausa, o kūrybos ugnimi, 
sakė Antoine de Saint-Exupéry. 

Stiprus kūrybinis polėkis gali 
dešimtmečius neapleisti talentingos 
asmenybės. Tai, kas jį uždega, įkvepia 
ir skatina kurti, yra tarsi stebuklo 
paslaptis. Šis stebuklas liepsnoja 
laisvoje dvasioje ir šviečia 
aplinkiniams.

„Jausmas yra kiekvieno projekto 
pagrindas“, – sako STRUCTUM viešnia, 
Italijos interjero dizaino legenda 
Paola Navone, kviesdama 
kurti erdves, kuriose 
būdami jaučiamės laimingi. 

Didelė privilegija – kurti žmogui 
namus. Ir didelė atsakomybė. 

Neįmanoma apibrėžti šiuolaikinių 
namų standarto, nei interjero 
ribų, sutalpinti viską į rėmus. Kaip 
atrasti tai, kas teisinga, – kas 
atspindi žmogaus poreikius, jo 
charakterį, kas sukuria modernias 
ir jaukias erdves? Apie tai – dar 
vienoje STRUCTUM konferencijoje.

Ankstyvas sniegas užklojo statybų 
aikšteles, kuriose kai kur jau tvyro 
įšalo nuojauta, kitas netrukus gali 
sukaustyti ledas. Kol kas viską 
paslėpė sniegas ir atrodo, kad 
tapo šviesiau. Nors tai tik kūrėjo 
šviesos atspindys. Kurkite šviesą.
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SAULĖS ELEKTRINĖ – 

SPRENDIMAS 25 METAMS
Prognozuojamas saulės modulių naudojimo laikotarpis viršija 25 metus, šis laikotarpis sutampa ir 
su dalies gamintojų nurodomu įrangos garantiniu laikotarpiu. Kai įrangos naudojimo laikotarpis 
toks ilgas, tampa svarbu ne tik išsirinkti patikimą įrangos tiekėją, bet ir projektuojant elektrinę 
įsivertinti veiksnius, kurie ateityje gali turėti įtakos Jūsų elektrinės darbui. Augantys medžiai, 
kaminai, šalimais esantys pastatai, didelė temperatūros kaita – tai tik keletas aspektų, į kuriuos 
atsižvelgiame projektuodami saulės elektrines. 

Pamatykite inovatyvius QCELLS, SOLPLANET ir FRONIUS sprendimus STRUCTUM „Showroom“ ekspozicijoje 
sausio 5–sausio 31 dienomis  Raitininkų g. 4, Vilniuje.

Daugiau informacijos – showroom@structum.lt | + 370 626 36 493

– oficialus QCELLS partneris Lietuvoje.



THE GREEN SILHOUETTE  
rezidencija – 
apleistas pastatas, virtęs 
modernia gyvenamąja vieta

Vis dažnesnė praktika pasaulyje – senų pastatų 
rekonstravimas ir atnaujinimas. „The Green 
Silhouette“ rezidencija Bankoke – tai vienas iš 
įstabių pavyzdžių, kaip apleistą ir nebenaudojamą 

pastatą galima paversti modernia erdve, suteikti jai 
naują funkciją ir prikelti naujam gyvenimui.

Autorius: Vaiva Didžiulytė

Nuotr.: W-Workspace
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ARCHITEKTAMS BUVO 
PATIKĖTA SUNKI UŽDUOTIS 

„The Green Silhouette“ rezidencijos pas-
tatas priklausė iš trijų statinių susidedan-
čiam kompleksui. Šiame pastate kadaise 
buvo įsikūrusios bendrojo naudojimo 
patalpos. Atsižvelgiant į naujausius rinkos 
tendencijų pokyčius, senasis pastatas 
turėjo būti nugriautas, nes jis nebeatiti-
ko naujiems pastatams keliamų kriterijų, 
tačiau, Tailande galiojantys įstatymai, 
to padaryti neleido. Buvo panaudoti jau 
esami pamatai ir išlaikomas esamas 
kolonų išdėstymas pirmame aukšte, pri-
dedant naują konstrukciją. Virš pirmojo 
aukšto yra 3 metrų gylio perdavimo sijos, 
kurių viršuje yra skirtingos konstrukcinės 
grotelės.
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Kaip jau minėta, esamas generalinis pla-
nas susidėjo iš 3 identiškų pastatų, todėl 
komanda gavo sunkią užduotį – naudo-
jantis šia paveldėta, savotiška kartoni-
nės dėžutės forma turėjo būti sukurtas 
vientisas statinys. Pasak architektų stu-
dijos „Archismith Architects“ komandos, 
sudėtinga užduotimi tapo gauti įspūdingą 
formą, nes bet koks anksčiau patvirtin-
to pastato karkaso papildymas nebuvo 
įmanomas, o pašalinant reikštų tai, kad 
sumažėtų  parduodamas plotas. Po kelių 
varginančių fasado projektavimo tyrimų 
etapų projektuotojų komanda nusprendė 
panaudoti stambią formą kaip reklaminį 
skydą, kas sukurtų pastato charakterį.
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VIZIJA – STEBUKLINGAS MEDIS 
Atsižvelgiant į kontekstą, pagrindinis plė-
tros taškas yra didelė, parko dydžio žalia 
zona su visiškai užaugusiais medžiais ir 
jos vieta šalia populiaraus pasakų pra-
mogų parko. Esant tokiai „dvigubo parko“ 
sąlygai, projektuotojų komandos vizija 
buvo tarsi stebuklingas medis, išaugantis 
iš didžiulės žalios zonos. Tokia dizaino 
koncepcija yra plačiai naudojama kaip 
bendra architektūros, kraštovaizdžio ir 
interjero dizaino tema. Projekto kūrėjų 
vizijoje numatyta, kad pirmas aukštas 
turėtų tapti analogija į urvą, erdvės, 
išsidėsčiusios per 22 aukštus, – skylės 
medžio kamiene, o ant stogo uždedamas 
medžių vainikas. Milžiniškas mitinis medis 
su paukščių lizdais atitinka etiketą ir ar-
chitektūros tendencijas.
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FASADO KONSTRUKCIJA
 ITIN SUDĖTINGA 

Fasado dizainą sudaro surenkamųjų be-
toninių briaunų eilės, tam tikrose vietose 
susuktos ir siaurėjančios, kad būtų sukur-
tas medžio silueto vaizdas. Dėl konstruk-
cijos sudėtingumo yra daugiau nei šimtas 
modulio variantų. Surenkamosios plokš-
tės prie frontoninių galinių sienų turi įdu-
bą, imituojančią medžio žievės tekstūrą. 
Komunalinės patalpos 22 aukšte ir stogo 

ATITINKA VISUS 
TVARUMO STANDARTUS 

Projekto kūrėjų komanda yra numačiusi, 
kad tai bus ekologiškas ir tvarumo stan-
dartus atitinkantis statinys, todėl, be 
vandenį taupančių sanitarinių įrenginių, 
elektromobilių įkroviklių, saulės elemen-
tų stogo ir t. t., visur, kur įmanoma, ska-
tinamas natūralus vėdinimas, siekiant 
pabrėžti gyvenimo harmonijos su gamta 
idėją. Pavyzdžiui, didelės stumdomos du-
rys vestibiulyje gali būti visiškai atidarytos 
gražiu ir šiltu oru. Gyventojai gali atidaryti 
stumdomas duris treniruoklių salėje ant 
stogo, jei nori sportuoti naudodami natū-
ralią oro ventiliaciją. Horizontalios fasado 
briaunos ne tik vaizduoja pastato vaizdą, 
bet ir suteikia patalpoms šešėlį.

terasa apgaubtos iškreiptomis spektro 
aliuminio kompozito plokštės juostomis, 
kurios keičia spalvas žiūrint iš skirtingų 
kampų. Vaivorykštės juostelės susijungia 
į dvigubo kreivumo paviršius ir vaizduoja 
paukščio lizdą ant medžio. Toks paviršius 
nulupamas, kad apsinuogintų ir matytųsi 
kambariai, ir patrauktas atgal stogo lygy-
je, kad būtų sukurta apžvalgos aikštelė.
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APIE AUTORIUS 
„Archismith Architects“ – tai architektū-
ros studija Bankoke, kurios darbų sąraše 
puikuojasi „The Green Silhouette“, „The 
Glass Fortress“, „S1 Residence“ ir t. t. Stu-
dijos įkūrėjas Jirawitas Yamkleebas yra 
praktikuojantis architektas, kuriam arti-
mos tvarumo ir vienovės su gamta idėjos. 

  
mindaugo g. 19, vilnius

tel. +370 685 62833, info@inmare.lt, www.inmare.lt
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ASMENYBĖS

DIZAINERĖ PAOLA NAVONE:     
DIZAINAS YRA TARSI GERAS 

OMLETAS

Paola Navone dažnai įvardijama kaip išimtis Italijos dizaino elite, kur dominuoja 
vyrai. Apie 50 metų kurianti dizainerė ne tik dirbo su jau į dizaino istoriją 
įėjusiais dizaineriais ir yra laimėjusi daugybę tarptautinių apdovanojimų, ji kuria 
žymiausiems prekių ženklams, kuruoja garsiausias dizaino parodas pasaulyje, 

skaito pranešimus ir dirba su tiek projektų, jog sunku patikėti, kad vienas žmogus gali 
turėti tokią stiprią kūrybinę ugnį. 

Autorius: Paulina Puolytė
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„Kiekvienas mūsų projektas 
yra susietas su alchemija. 
Būtent ta alchemija 
skatina kūrybinį polėkį.“

KARJERA
Paola Navone (1950) gimė Turine, Italijoje, kur 
1973 metais baigė architektūrą Turino politech-
nikos universitete. Iškart po studijų P. Navone 
persikėlė į Milaną ir jame žengė pirmuosius 
žingsnius profesiniame kelyje. Jos karjera 
prasidėjo nuo prisijungimo prie dizaino stu-
dijos „Alchimia“ Milane, kuri buvo įkurta 7-ojo 
dešimtmečio viduryje ir reprezentavo Italijos 
avangardą. 

Šios studijos įkūrėjas – Alessandro Mendini, 
kartu dirbo ir Ettore Sottsas. Dažnai „Alchimia“ 
studija įvardijama kaip pirmtake vėliau įkur-
tai ir puikiai žinomai „Memphis Group“ (arba 
„Memphis Milano“), kurios postmodernistiniai, 
spalvingi, asimetriškų formų darbai vis dar daro 
įtaką šių dienų dizainui. Kūrybiniai atradimai su 
„Memfio grupe“ žymiai dizainerei ne tik padėjo 
apsiginti magistro laipsnį, kuris fokusavosi į 
alternatyvią architektūrą (kiek vėliau šis feno-
menas A. Mendini buvo įvardytas kaip radikali 
architektūra), bet ir tapo knyga, išleista kartu 
su Bruno Orlandoni „Architettura Radicale“. 

PAOLA NAVONE:

PAOLA NAVONE:
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McDONALDS interjeras,  Paryžius Austerlitz

POINT YAMU viešbučio restoranas
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Įgavus daug patirties ir dirbusi su vienais žy-
miausių tuomečių dizainerių Italijoje, jau 1983 
metais P. Navone buvo apdovanota prestižiniu 
Osakos tarptautinio dizaino prizu. 1985–1988 
metais dizainerė dirbo Azijoje kartu su UNIDO 
(Jungtinių Tautų pramonės plėtros organi-
zacija) bei Pasaulio banku, organizavo paro-
das, konferencijas, seminarus. Tarp Azijos ir 
Europos žymi dizainerė gyveno dar ne vieną 
dešimtmetį. Po šios įspūdingos tarptautinės 
patirties 9-ajame dešimtmetyje Paola kartu 
su Giulio Cappellini sukūrė „Mondo“ prekės 
ženklą – iniciatyvą, kuri prasidėjo nuo baldų 
kūrimo iki įvairių projektų ir produktų vysty-
mo, vadovavimo kūrybinei komandai ir t. t. 

„Mums 
patinka vietos, 
kuriose būdamas 
jautiesi laimingas, 
kokoniškos erdvės, 
kuriose būtum 
lepinamas. Manau, 
kad šio lengvumo 
ir ramybės jausmo 
mums reikia 
vis labiau.“

PAOLA NAVONE:

Dažnai darbas su „Cappellini“ įvardijamas kaip 
P. Navone tramplinu į karjeros aukštumas: 
parodų atidarymai visame pasaulyje, tarp-
tautiniai apdovanojimai, darbas su žymiau-
siais produktų, mados, baldų prekių ženklais 
ne tik Italijos dizaino scenoje, bet ir tarptau-
tiniu mastu. 

Tačiau pati dizainerė tikina, kad vieno prover-
žio momento neturėjo. Pasak jos, tai lyg gran-
dinė – baigi vieną projektą, pradedi kitą, nuo 
vieno nuotykio pereini prie kito iššūkio. Dar 
2000 metais dizainerė įkūrė savo dizaino stu-
diją „OTTO Studio“. Tuo Paola gyvena iki šiol. 
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DEMPSEY COOKHOUSE AND BAR
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KIEKVIENAS PROJEKTAS –
 KAIP NAUJAS, ĮDOMUS NUOTYKIS

Gruodžio 8 dieną P. Navone lankysis Vilniuje ir 
skaitys pranešimą STRUCTUM konferencijoje 
„Interjeras ir žmogus“ apie savo projektus ir nau-
jausias interjero tendencijas.

STRUCTUM gavo puikią galimybę pakalbinti žymią 
dizainerę. Siūlome Jūsų dėmesiui išskirtinį inter-
viu su Paola Navone. 

Retas kuris turi tiek daug profesinių vardų: 
interjero dizainerė, architektė, produktų dizai-
nerė, dekoratorė... Kaip pati apibūdintumėte 
save?

– Esu laisvos ir klajokliškos prigimties. Esu eklek-
tiška, svajotoja ir labai smalsi, nuolatos tyrinėju 
pasaulį. Visa tai spontaniškai susilieja į džiaugs-
mingą ir netradicinį mąstymą ir tai, ką galvoju 
apie dizainą.

Kūryba yra viena iš savirealizacijos sąlygų. Kaip 
išlaikote balansą tarp kūrybos ir vyraujančių 
mados tendencijų?

– Tiesą sakant, mes („OTTO Studio“ – red.) ne-
sekame mados tendencijų. Mada turi skirtingą 
laiką ir taisykles nei interjeras ir gaminių dizainas. 
Jausmas ir instinktas – tai yra projekto pagrin-
das. Mums patinka laisvai maišyti objektus, pri-
klausančius skirtingiems pasauliams, atrandant 
bei siūlant draugiškus, neformalius ir netikėtus 
ryšius tarp daiktų, erdvių ir gyvenimo būdo. Ta-
čiau tai tikrai nereiškia, kad tampame mažiau 
madingi.

Jūsų biografijoje puikuojasi ne viena partne-
rystė su įvairiais prekių ženklais: nuo baldų ga-
mintojų iki mados ženklų. Kam skirtos sukurtos 
kolekcijos: masiniam vartotojui ar kuriamos 
konkrečiam įvykiui, vietai, asmeniui?

– Kalbant apie šių dienų gaminių dizainą, mes 
kuriame, nes gamintojai prašo mūsų pristatyti 
jiems naujus produktus. Pasaulis jau ir taip pri-
pildytas didelio kiekio įvairių produktų ir, tiesą 
sakant, beveik viskas jau sukurta... Jei kalbame 
apie interjero dizainą, tai gali būti privatus klien-
tas, kuris prašo mūsų suprojektuoti savo gyve-
namąsias erdves, arba tai gali būti įmonė, kuri 
prašo mūsų suprojektuoti naujo viešbučio ar 
viešosios erdvės interjerą. Mums patinka vietos, 
kuriose būdamas jautiesi laimingas, kokoniškos 
erdvės, kuriose būtum lepinamas. Manau, kad 
šio lengvumo ir ramybės jausmo mums reikia vis 
labiau.

Daug laiko praleidote Azijoje. Kaip dizaino sce-
na pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį? Azija 
įgauna vis daugiau įtakos pasaulyje, kaip tai 
išryškėja Europos dizaino kontekste?

– Azijos šalys pasižymi amatų tradicijomis, kurios 
mums iš dizaino pusės ypač patinka. Daugelis 
mūsų projektų niekada nebūtų buvę įsivaizduoti, 
jei nebūčiau lankiusis ir gyvenusi šiame žemyne. 
Ilgą laiką Azija apskritai, o ypač Kinija, stebėjo 
Vakarus. Pastaraisiais metais daugelis Azijos 
kompanijų ir dizainerių sutelkė dėmesį į savo sti-
liaus kūrimą, pridėdami savo šiuolaikinę nuotaiką 
savoir faire.

Gana aktuali tema kiekvienam kūrėjui: kaip kurti 
tai, kas patinka, neprarasti ir realizuoti save 
menuose, bet būti „perkamam“? Koks Jūsų re-
ceptas ir kaip išlaikyti balansą?

mėgstame suteikti antrą gyvenimą jau nu-
rašytiems ir nebenaudojamiems objektams.
Pakartotinis daiktų naudojimas mums yra ne tik 
tvarus pasirinkimas, bet ir visada buvo puiki kū-
rybinė galimybė.

Ar galėtumėte pasidalyti savo įkvėpimo šalti-
niu? Tai gali būti žmonės, patirtys... Prie ko vis 
grįžtate, kad toliau kurtumėte su didžiausiu 
užsidegimu?

– Kiekvienas mūsų projektas yra susietas su 
alchemija. Būtent ta alchemija skatina kūrybinį 
polėkį. Tai gali kilti iš susitikimo su ypatingu as-
meniu, stebuklinga vieta ar įmonės žiniomis. Dėl 
to kiekvienas projektas mums visada yra naujas 
ir įdomus nuotykis.

Kokie artimiausi projektai Jūsų laukia ateityje?

– Neseniai baigėme pilies Toskanoje ir įspūdingo 
viešbučio Florencijoje interjero projektus. Šiuo 
metu dirbame prie itin sudėtingo naujo „Como 
Hotel & Resort“ viešbučio renovacijos projekto 
Pietų Prancūzijoje ir dar vieno viešbučio projek-
to Atėnuose. O produktų dizaino komanda šiuo 
metu intensyviai dirba prie naujos kolekcijos 
kūrimo, kuri bus pristatyta kitoje „Milano Salone 
del Mobile“ parodoje Milane, Italijoje. 

– Kiekvienas mūsų projektas yra išskirtinis ir 
nepakartojamas, todėl ir turimi recepto ingre-
dientai kaskart skiriasi. Mums patinka sakyti, kad 
dizainas yra tarsi geras omletas. Norėtume savo 
klientui sukurti gerą omletą, kuris jam patinka. 
Tai nebūtinai turi būti grybų omletas, jis taip pat 
gali būti puikus su cukinijomis ar krevetėmis. 
Lygiai taip pat, kai kuriame kažką naujo, sumai-
šome geriausius turimus ingredientus su kitomis 
sudedamosiomis dalimis. Visa tai priklauso nuo 
mūsų kūrybiškumo. Svarbu tai, kad galų gale 
omletas yra puikus ir mūsų klientui šis patiekalas 
patinka!

Dažnai užmirštama, kad kiekvienas sukurtas 
daiktas, net jį išmetus, vis tiek lieka planetoje, 
jis nedingsta. Ką reiškia Jums ir „Studio OTTO“ 
turėti tvarų požiūrį į dizainą?

– Požiūris į tvarumą visada buvo „OTTO Studio“ 
kūrybos dalis. Mums patinka skatinti tvarumą 
įvairiais būdais, per paprastumą, lengvumą, 
linksmumo bei džiugesio prisilietimu, kurio 
mūsų darbuose niekada netrūksta. Mūsų 
kuriamame dizaine visada yra vietos perdirb-
tiems ištekliams arba medžiagoms, įkvėptoms 
amatininkų gamybos metodų ir pagamintoms 
iš paprastų bei natūralių medžiagų, išgau-
namų lokaliai. Savo kuriamuose interjeruose 
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ĮVERTINIMAS 
Patirčių įvairiuose projektuose gausa žymiai 
dizainerei atnešė ir ne vieną apdovanojimą. 
1999 metais P. Navone gavo du prestižinius ap-
dovanojimus: Prix d’éxcellence iš „Marie Claire 
Maison“ už „Andaman“ lovą ir metų kūrėjos ap-
dovanojimą nuo tarptautinės dizaino parodos 
Paryžiuje „Maison et Objet“ organizatorių. Jau 
kitais metais žurnalas „Architektur&Wohnen“ 
įteikė P. Navone tarptautinį metų dizainerės 
apdovanojimą. 

2011 metais dizainerei buvo skirti netgi du ap-
dovanojimai nuo „Elle Deco“ tarptautiniuose 
dizaino apdovanojimuose (EDIDA) už „Poliform“ 
„Bed Bug“ lovą ir Richardo Ginori „Metroqua-
dro“ indų kolekciją. 2018 metais ji laimėjo „Elle 
Deco International Design Awards“ lauko baldų 
kategorijoje. Ir tai tik maža dalis apdovanojimų, 
kuriais įvertintas šios dizainerės talentas.

Serax. Fish & Fish

CANDELNUT restoranas

BAXTER CHESTER MOON sofa
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„Mums patinka laisvai maišyti 
objektus, priklausančius skirtingiems 
pasauliams, atrandant bei siūlant 
draugiškus, neformalius ir netikėtus 
ryšius tarp daiktų, erdvių ir gyvenimo 
būdo. Tačiau tai tikrai nereiškia, 
kad tampame mažiau madingi.“

PAOLA NAVONE:
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P. Navone yra kūrusi baldus puikiai žinomiems 
baldų gamintojams („Casamilano“, „Poliform“, 
„Orizzonti“, „Baxter“, „Cappellini“, NLXL, „Ger-
vasoni“ ir kitiems), kūrė prekės ženklams nuo 
„Giorgio Armani“ namų linijos kolekcijos iki por-
celianinių indų kolekcijos pristatymo „Reichen-
bach“, nuo „McDonald’s“ interjero Paryžiuje, iki 
produktų serijos SERAX. 

Reichenbach Koi Koi 2022

SLIDE LOW LITA kėdė

CASAMILANO PILLOPIPE EVO kolekcija



Sofa Budapest Soft, ISTO interjero namai.
Nuotr.: „Baxter“

Sakoma, kad darbai kalba patys už save, o norėdami geriau 
pažinti asmenybę pažinkite jos darbus. 

Vienas iš dizainerės Paolos Navone kūrybinio braižo pavyzdžių 
aiškiai atsiskleidė bendradarbiaujant su „Baxter“. Aristokratijos 
baldų meistryste garsėjantis itališkų baldų gamintojas 
nevaržomai išpildė kūrėjos idėjas net su keletu kolekcijų. 

Atidžiau pažvelgę į P. Navone kurtus baldus atpažinsite jos 
maištingą, pietietišką dvasią, suderintą su santūria Vakarų 
filosofija. Tai drąsios geometrinės formos, iš pirmo žvilgsnio 
provokuojantys netobulumo elementai ir neabejotinas 
meistriškumas, kuris jungia P. Navonę ir senas odos apdirbimo 
tradicijas puoselėjantį „Baxter“.

Šio prekės ženklo sėkmės formulė atsiskleidė siekiant peržengti 
už įprasto odos apdirbimo ribų. Smalsumas ir iššūkiai, kartais 
net pačiam sau, paskatino P. Navone pasinerti į šią kūrybinę 
kelionę kartu su „Baxter“. Viena iš jos kurtų sofų Budapest ir 
Budapest Soft tapo gamintojo bestseleriu. Milano kolekcija 
puikiai iliustruoja autorės kūrybinę idėją – netobulo grožio 
sampratą, ir siejama su atsipalaidavusiu siluetu. 

Oficialus „Baxter“ gamintojo atstovas Lietuvoje – „ISTO interjero namai“. 

Kęstučio g. 26/24, Vilniuje  |  Lietuvininkų a. 7, Klaipėdoje

ISTO.LT

„Man patinka netobulas natūralių medžiagų grožis ir 
žmogaus rankų darbo, amato atskleidimas. Tai viskam 
suteikia neįkainojamo unikalumo“, – sako P. Navone. 

„Baxter“ gamintojo istorija – 100 proc. itališka, tačiau kupina 
kosmopolitiško požiūrio ir drąsiai interpretuojanti angliško 
dizaino braižą. Gamintojas siekia kurti jausmą, ypatingą 
nuotaiką ir patirtį, gimstančią žiūrint, liečiant ir pasineriant į 
jų kūrinius. Asmeninis dėmesys gamybos eigai ir kiekvieno 
kliento poreikiams leidžia kontroliuoti galutinio produkto 
kokybę iki smulkiausių detalių. Gamintojas meistriškumą 
įgyvendina nebijodamas šiuolaikiško dizaino, o kompanijos 
stiprybe tapo naudojamos natūralios medžiagos, kurioms 
taikomi aukščiausi standartai. 
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BALTAS NAMAS:
švarus, lakoniškas braižas 
gamtos fone
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Baltas namas iškilęs nedideliame Vilniaus priemiesčio kvartale, apsuptame 
gamtos. Premium NT segmentui priskiriamo prabangaus namo autorių 
pasirinkta architektūrinių sprendimų estetika demonstruoja nuosaikumą 
ir profesionalumą. Šiuolaikinės architektūros formų namo išvaizda yra 

pabrėžtinai lakoniška ir skoninga. Namą projektavusios architektūros studijos 
„Plazma“ architektai Rytis Mikulionis ir Evelina Talandzevičienė akcentuoja, kad 
namas suplanuotas harmoningai ir kokybiškai. 

OBJEKTAS: privatus gyvenamasis namas 

ARCHITEKTŪRA: Architektūros studija „Plazma“ 
(Rytis Mikulionis, Živilė Matijošiūtė, 
Justina Namirskaitė, Augustė Pilkaitė)

INTERJERAS: Architektūros studija „Plazma“
 (Evelina Talandzevičienė, Rytis Mikulionis, 
Živilė Matijošiūtė)

STATYBOS METAI: 2021 m. 
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GEOMETRINIŲ TŪRIŲ KOMPOZICIJA
Uždaras pagrindinis pastato fasadas 
orientuotas į gatvę, o atvirasis nukreiptas 
į gamtą. Minimalistinių formų fasadų ap-
daila – baltos, molinės rankų darbo plytos. 
Nestandartinė plytų forma sukuria struk-
tūrinio paviršiaus efektą.

Pastatas tarsi nusisukęs nuo gatvės ir at-
sivėręs į gamtą bei vidinį kiemą. Jo formą 
sudaro trijų tarpusavyje sujungtų geome-
trinių tūrių kompozicija. Centrinis tūris yra 
dviejų aukštų, kiti du – vieno aukšto skir-
tingų proporcijų tūriai.

Įėjimai į namą – iš gatvės ir iš vidinio kiemo, 
kaip ir laiptai iš požeminio garažo, visada 
veda į pagrindinį holą. Aukštyn kylantys 
laiptai jungia holą ir antrojo aukšto erdves.

Preciziškai sudėliota namo planinė struk-
tūra yra trijų lygių. Pirmasis aukštas skirtas 
bendram buvimui, čia suplanuota svetainė, 
pagrindinė ir pagalbinė virtuvės, valgoma-
sis. Taip pat įrengta SPA zona su baseinu ir 
pirtimi. 

Antrajame aukšte numatytos privačios vaikų 
ir tėvų miegamųjų zonos, sanmazgai bei dra-
bužinės. Požeminėje namo dalyje įrengtas 
garažas, į kurį įvažiavimas suformuotas iš 
šoninio fasado. Beveik visi pagrindinių pa-
talpų langai nukreipti į kiemo pusę, o pagal-
binės patalpos – prie sienos gatvės pusėje.

Baltas namas turi didelę kiemo terasą, kuri 
sąmoningai suplanuota taip, kad architektū-
rinės kompozicijos dėka būtų po stogu.
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o vakare tampa  teatrališku, dirbtinio apšvie-
timo pagalba sukurtu šviesos objektu. Kartu 
tai skiriamoji riba tarp funkcinių zonų bei iš-
skirtinis interjero akcentas.

Į vidaus erdves natūrali šviesa patenka ne 
tik per vidinį atrijų, bet ir per ilgą stoglangį 
svetainėje. 

Baltojo namo eksterjero ir interjero natūralių 
medžiagų derinimas kuria prabangos įspūdį ir 
atitinka premium klasės segmento reikalavi-
mus. Natūralios medžiagos ir santūrus stilius, 
asketiškos formos be pridėtinio blizgesio ir 
lakoniški sprendimai harmoningai susilieja 
interjere.

 

ŠVIESA UŽPILDYTOS ERDVĖS
Kaip teigia architektas R. Mikulionis, prestiži-
nės klasės pastatuose kuriama vidinių erdvių 
kompozicija ne tik funkciškai patogi, bet ir 
kuria emociją. Prabangioje architektūroje 
žaidžiama vidinių erdvių dinamika – jos pul-
suoja ir persilieja.

Dideli vitrininiai langai užtikrina daug natūra-
lios šviesos pagrindinėse patalpose.

Tarp svetainės ir valgomojo bei virtuvės zonų 
suprojektuotas išskirtinio dizaino vidinis atri-
jus: iškirstas tūris įstiklintas ir gerai izoliuotas 
– tai atvira lauko erdvė viduryje pastato, iš 
keturių pusių ribojama stiklo. Sukurtas didelis 
šviesos šulinys dieną užlieja natūralia šviesa, 
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LAKONIŠKA IR NATŪRALU 
Kaip pasakojo architektė E. Talandzevičienė, 
pagrindinė interjero idėja – natūralių, laikui 
nepavaldžių medžiagų ir interjero detalių 
dermė lakoniškose vidaus erdvėse bei har-
moningi vidaus ir išorės sprendimai.

Pastaruosius iliustruoja fasadinės  apdailos 
atsikartojimas viduje. Svetainės erdvėje 
didžioji dalis sienos dekoruota baltų plytų 
apdaila. Tokia pat apdaila matoma ir pirma-
jame aukšte suformuotame  vidinio atrijaus 
kiemelyje.

Ši atvira lauko erdvė namo viduryje – vienas 
iš interjero akcentų, natūrali gamtos sala. 
Čia vešantys klevai vasarą savo lapelių žalu-
ma susilieja su samanų paklote, dengiančia 
augalų vazonus, rudenį lapai ryškiai nuraus-
ta, o žiemą puošia grafiškai atrodančios 
medelių šakos.

Pirmojo aukšto gyvenamosios zonos grin-
dims pasirinktos nestandartinių proporcijų, 
natūralaus medžio parketlentės – labai 

plačios ir ilgos, storesniu, šukuoto pavir-
šiaus medienos sluoksniu. Tokio mastelio, 
spalvos bei struktūros  grindų danga įneša 
daug šilumos, tinkamai kontrastuoja su 
parinktų baldų paviršiais, stiklinių vitrinų 
atspindžiais.

SPA zonoje sienų, baseino ir grindų apdai-
lai panaudotas natūralus skeltas akmuo. 
Akmens tekstūra, jo spalva pratęsia pa-
sirinktos emocijos kūrimo ir natūralių me-
džiagų panaudojimo idėją.

Visose erdvėse apšvietimo sistema val-
doma automatizuotai. Santūrių formų 
prožektoriai pasirinkti  apšviesti aukštų 
lubų svetainę. Išskirtinio dizaino šviestu-
vai matomi virtuvės ir valgomojo zonoje. 
Kitose erdvėse šviesą skleidžia mažos LED 
„akutės“. Gyvenamojoje erdvėje žaliuzių ir 
užuolaidų valdymas taip pat automatizuo-
tas. Šildymo, vėdinimo ir vėsinimo funkci-
jos sujungtos į išmaniojo namo valdymo 
sistemą.
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IŠSKIRTINIO PROJEKTO BALDAI 
– TOBULOS ESTETIKOS IR 

NESENSTANČIO DIZAINO DERINYS
Balto namo svetainės poilsio zonoje puikiai 
dera komfortiška ir jaunatvišku dizainu išsi-
skirianti „Baxter“ gamintojo, architektės ir 
dizainerės Paolos Navones kurta „Damasco“ 
sofa. Aiškiai išreikštas neapdorotos siūlės di-
zainas puikiai atspindi gamintojo ir dizainerės 
stilistinį motyvą.

To paties gamintojo foteliai „Bruxelles“ su 
šviesiai rusvais minkštos odos apmušalais 
taip pat sukurti dizainerės P. Navone. Plona 
metalo konstrukcija įrėmina plačias pagalvė-
les, aptrauktas natūralia oda.

Svetainei žaismingumo suteikia dizainerių du-
eto „Draga & Aurel“ suprojektuoti moduliniai 
„Baxter“ gamintojo kavos staliukai „Jenga“. Jų 
paviršius padengtas šviesiai pilku cementu, o 
forma primena vaikiškas kaladėles.

Valgomajame dera elegantiška dizainerių 
„Matteo Thun & Antonio Rodriguez“ supro-
jektuota puošni „Bourgeois“ riešutmedžio 
paviršiaus „Baxter“ gamintojo komoda.

„Balto namo“ projekto baldų sprendimai 
įgyvendinti kartu su ISTO interjero namais. At-
rasti išskirtinių gamintojų baldai – tai tobulos 
estetikos ir nesenstančio dizaino derinys. 
Kiekvienas ISTO interjero namų gamintojas 
įsipareigoja kurti ilgalaikę vertę, puoselėti 
tvaraus dizaino idėjas, skirtas tikriems in-
terjero gurmanams. Tarp ISTO atstovaujamų 
prekės ženklų – itališkas tradicijas ir inovaci-
jas sujungiantis baldų gamintojas „B&B Italia“, 
„Baxter“, „Molteni&C“, unikalaus dizaino virtu-
vių gamintojai „Dada“, „Siematic“, apšvietimo 
meną tyrinėjantis ir kuriantis italų gamintojas 
FLOS bei daugelis kitų.

Svetainės baldų ansamblį tarsi sujungia ele-
gantiškas, tamsiai pilkos spalvos rankų darbo 
belgų įmonės „Limited edition“ kilimas.

Valgomajame žvilgsnis krypsta į lakoniško 
dizaino, glotnaus medinio paviršiaus „Ava“ 
stalą. Jį suprojektavo vieni inovatyviausių 
architektūros ir integruoto dizaino studijų 
pasaulyje – architektūros įmonė „Foster + 
Partners“, bendradarbiaudama kartu su italų 
įmone „Molteni&C“. Inovatyvų ir architektū-
rišką požiūrį atsiskleidė natūralios ir šiltos 
medžiagos, išpildančios lytėjimo, erdvės ir 
universalumo idėjas. 

Prie stalo pasirinktos aštuonios „Baxter“ ga-
mintojo, Federico Peri sukurtos lenktų formų 
odinės kėdės „T-CHAIR“, primenančios nedi-
delius fotelius. 
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TOBULAI ĮGYVENDINTI ARCHITEKTŲ 
IDĖJAS KURIAMI UNIKALŪS SPRENDIMAI
„Nenukrypstant nuo autorių idėjos ją 
galima realizuoti tik unikaliais ir drąsiais 
sprendimais. Visų pirma – namų darbai...“ 
– taip interjero gaminių projektavimo ir 
gamybos įmonės „TRYS 4“ vadovas Marius 
Obeliūnas pradeda pokalbį apie dalyvavi-
mą Balto namo projekte. 

Įgyvendindama interjero projektus, įmo-
nės komanda siekia tobulumo. Pasak paš-
nekovo, kad aukščiausio lygio architektų 
sukurta vizualizacija nesiskirtų nuo tikro 
gaminio nuotraukos, reikia ne tik drąsaus 
požiūrio į medžiagas ir technologijas, 
bet ir unikalaus konstruktorių darbo or-
ganizavimo. „Darna – tai tobulo gaminio 
funkcijos. Gražus, lengvas, kartais tarsi 
nematomas gaminys interjere kartu turi 
būti tvarus, patogus ir funkcionalus. Mes 
juk ne paveikslus piešiame, o gaminame 
laiptus, baldus, virtuves, duris, pertvaras, 
dušo kabinas – visa tai, ką naudojame 
kasdieniame gyvenime“, – nusijuokia paš-
nekovas.

Baltas namas – ne išimtis. Pasak M. Obeliū-
no, jau po pirmo susitikimo su architektais 
tapo aišku, kad prireiks unikalių sprendimų 
gaminant laiptų konstrukcijas ir tvirtinimo 
mazgus. 

Laiptai šiame name yra dveji, jie vizualiai 
atrodo panašūs, bet jų konstrukcijos yra 
visiškai skirtingos. Pagrindiniai laiptai 
– atviri ir erdvūs. Paslėpta plieninė kie-
kvienos pakopos laiptų konstrukcija turi 
specialų reguliavimą, kad įtempus ryšius 
(milteliniu būdu dažyti plieniniai lynai) 
pakopa būtų horizontali. Visas šis plieni-
nis konstruktyvas apsiūtas dažyto ir tris 
kartus lakuoto ąžuolo masyvo pakopomis. 

„Nepamatysite nė vieno varžto, vinies ar 
dangtelio, po kuriuo kas nors paslėpta“, – 
sako „TRYS 4“ vadovas. Plieninis milteliniu 
būdu dažytas porankis, kuris prasideda 
hole, o baigiasi antrojo aukšto holo pabai-
goje, yra nenutrūkstamas, siekia net 11,5 
metro ir jame nėra nė vienos matomos 
jungties. Antrojo aukšto laiptų aikštelės 
turėklai pagaminti iš 10 mm storio plieno 
lakštų. Kiekvieno svoris – apie 125 kg. Jie 
nudažyti milteliniu būdu ir sumontuoti 
prieš betonuojant grindis, tad buvo iššūkis 
juos išsaugoti namo statybos procese.

Balto namo erdvėse įmonės „TRYS 4“ su-
projektuoti ir pagaminti įvairios paskirties 
korpusiniai baldai: SPA spinta ir baras 
nišoje, vonios spintelės ir lentynėlės, vei-
drodžiai, svetainės ir svečių bei vaikų kam-
bario baldai. Gamyboje buvo naudojamos 
„Plazma“ architektų kruopščiai atrinktos 
žaliavos ir medžiagos, daugelio sprendimų 
ir mazgų suderinimui buvo gaminti atskiri 
pavyzdžiai, įsitikinant, kad gaminiai atitiks 
jiems keliamus dizaino ir funkcionalumo 
kriterijus. Naudotos faneruotos ir lakuo-
tos plokštės, dažytos MDF plokštės, HPL 
laminato plokštės, tamsintas ir dažytas 
stiklas, dirbtinis akmuo ir pan. 

Flagmanas tarp „TRYS 4“ gamintų korpu-
sinių baldų yra svetainės baldas. Jame 
už automatiškai pasikeliančio masyvaus 
faneruoto skydo paslėptas didelis plokš-
čiaekranis televizorius ir audio įranga. 
Dangtis valdomas nuotoliniu būdu, o pats 
pakėlimo mechanizmas suprojektuotas ir 
pagamintas „TRYS 4“ dirbtuvėse. Balde taip 
pat integruotas dujinis židinys.

„Nepamiršome atsakingai įvertinti tokio 
gaminio saugumo, todėl suprojektavome 
ir sumontavome net kelis saugumo da-
viklius, kurie neleidžia dangčiui nusileisti 
arba pakilti, jei yra pasipriešinimas arba 
kliūtis. Tai apsaugo smalsius vaikus ir sve-
čius“ – kalbėjo M. Obeliūnas.

„Kiekvienas mūsų projektas yra unikalus 
ir savitas, dažnai reikalaujantis netradi-
cinių, o kartais ir neįtikėtinų sprendimų. 
Nepatikėsite, bet vienam baldui šiame 
name pagaminti naudojome Klaipėdos 
laivų statyklos įrenginius, specialiai ga-
minome miltelinius dažus su blizgučiais, 
o viena iš baldinių žaliavų atkeliavo netgi 
iš Brazilijos“, – sako pašnekovas. Pasak jo, 
užduotis įgyvendinti architektų idėjas yra 
ne tik sudėtingas ir atsakingas gamybos 
procesas, bet ir unikali galimybė tobulėti 
bei privilegija kurti.
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DIRBTINĖS ŠVIESOS SRAUTO VALDYMAS 
LEIDO IŠRYŠKINTI DETALES

Baltojo namo vidaus erdvėse gausią natūra-
lią dienos šviesą papildo, o sutemus ją atsto-
ja stilingas ir išmanus dirbtinis apšvietimas. 

„Dirbdami su architektūros studija „Plazma“, 
derinome kelis apšvietimo aspektus: kaip 
apšvietimas bus integruotas į namo inter-
jerą, kaip bus pasiekta jo kokybė ir koks bus 
pasirinktas valdymas“, – pasakojo šviesos 
studijos THINK LIGHT vadovas Andrius Kleiza.
Pasak jo, name yra daug bendrųjų erdvių, 
pereinančių iš vienos funkcinės zonos į kitą, 
todėl tokiu atveju paprasti šviesos jungikliai 
nėra geras sprendimas. 

Šiame name įdiegta BASALTE protingo namo 
sistema leido apšvietimą valdyti iš anksto 
nustatytais scenarijais, kuriuos namo gyven-
tojai gali keisti iš namo valdymo vizualizacijos. 
Atskirų šviestuvų šviesos srauto valdymas 
leido sukurti įvairių scenarijų, išryškinant 
namo detales: paveikslus, vertikalius pavir-
šius, gyvenamojoje zonoje esantį lauko atri-
jaus kiemelį.

Užtikrinant apšvietimo kokybę panaudoti 
MOLTO LUCE dvigubos neakinančios op-
tikos šviestuvai. Toks sprendimas leido 

namo apšvietimą padaryti jaukų ir šiek tiek 
teatrališką, paryškinant namo akcentus, 
tačiau išlaikant vizualinį komfortą.

„Architektai siekė tvarkingo visų prietaisų 
išdėstymo lubose. Todėl panaudojome 
juostinę įleidžiamo profilio apšvietimo 
sistemą, į kurią integruoti ne tik įleidžiami 
šviestuvai ir šviesos prožektoriai, bet ir 
kita inžinerija, tokia kaip dūmų, apsaugos 

ir būvio jutikliai. Taip išvengta pavienių 
taškų patalpose. Ten, kur toks sprendimas 
nebuvo galimas, panaudoti įglaistomi, 
minimalistiniai, mažiau nei 1 cm gamintojo 
MOLTO LUCE šviestuvai“, – teigė A. Kleiza. 

Pasak jo, šį projektą galima vertinti kaip 
puikiai suderintą apšvietimo valdymo, 
šviesos kokybės bei apšvietimo integravi-
mo į interjerą visumą. 
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IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS GRINDŲ 
DANGA ŠILDO KOJAS  

Patyrę grindų meistrai sako, kad joks baldas 
namuose neužima tiek vietos, kiek grindys, 
todėl jos yra svarbiausias interjero ele-
mentas ir jas reikia rinktis itin rūpestingai. 
Namuose svarbu jausti ne tik tvirtą, bet ir 
malonų pagrindą po kojomis. 

UAB „Ogrinda“ vadovas Arūnas Vaitiekūnas 
pasakoja, kad įmonė, įrengdama Balto 
namo grindis, ypatingą dėmesį skyrė aukš-
tos kokybės medžiagų parinkimui ir darbų 
kokybei. Atsižvelgiant į architektų suma-
nymus, ieškota tinkamiausių medžiagų ir 
spalvinių sprendimų.

Gyvenamųjų kambarių grindims pasirinktos 
natūralaus medžio parketlentės. Architektų 
sumanymus lakoniško stiliaus interjere, pa-
sak A. Vaitiekūno, atitiko pasiūlytos nestan-
dartinės, grubesnės grindų lentos – plačios 
ir ilgos, storesniu paviršiaus medienos 
sluoksniu. 

Pagal „Ogrindos“ užsakymą vokiečių įmonė 
„ADLER Parkett“ specialiai šiam projektui 
pagamino unikalias 5 metrų ilgio ir 40 cm 
pločio ąžuolines grindų lentas. Šių pra-
bangių, išskirtiniam klientui skirtų produktų 

gamintoja puoselėja turtingas tradicijas ir 
siūlo alyvuotas grindų lentas. Šilti, auten-
tiški atspalviai, originali medžio struktūra 
ir kojoms malonus šiltas paviršius kartu su 
techniškai tobulu apdorojimu – tai tobulos 
grindys namams. Tradicinis apdorojimo 
aliejumi būdas leidžia medienai kvėpuoti. 
Natūraliai gražios lentos sukuria malonią ir 
natūralią kambario atmosferą, kuri teigia-
mai veikia žmonių savijautą.

„Rinkdami kilimines dangas Balto namo 
miegamųjų kambarių grindims, atsižvelgė-
me į tai, kad privačiuose namuose grindų 
danga patiria mažiau apkrovos nei viešo-
siose erdvėse, todėl galima naudoti švel-
nesnes, malonias liesti medžiagas, – sako 
A. Vaitiekūnas. – Kartu mums visada svarbu 
tiekiamų kilimų kokybė, kad gaminiai kuo 
ilgiau išliktų nepriekaištingos išvaizdos. 
Šiame name grindis dengia vilnoniai kilimai, 
išsiskiriantys itin aukšta kokybe bei siejami 
su prabanga, sukuriantys savotišką atmos-
ferą.“

Namo miegamųjų zonoje grindys išklotos 
stora, minkšta, tankia ir puria kaip miško sa-
manų guolis pastelinių spalvų kilimine dan-

ga JACARANDA. „Ogrinda“ vadovas sako, kad 
šią Indijoje gaminamą rankų darbo, iš natū-
ralių medžiagų audžiamą prabangią kiliminę 
dangą klientai mėgsta dėl to, kad ji yra ypač 
tankaus plauko, estetiškos išvaizdos, uni-
kalaus dizaino, įvairių natūralių spalvų ir il-
gaamžė. Tradicinėmis audimo staklėmis ga-
minamas inovatyvus produktas. JACARANDA 
kiliminės dangos gamybai derinama natūrali 
vilna ir modifikuotos viskozės pluoštas. Dėl 
to ši danga gerai sugeria drėgmę, o oro 
drėgnumui sumažėjus ją išskiria. Kartu ši 
danga yra tvirtesnė ir atsparesnė, nei ga-
minant su paprasta viskoze.

„Ogrindos“ vadovas A. Vaitiekūnas džiaugia-
si, kad kvalifikuoti įmonės meistrai „Balto 
namo“ projekte puikiai susidorojo su už-
duotimi ir įrengė klientui tinkamas grindis. 
UAB „Ogrinda“ rinkoje žinoma jau 25 metus, 
ji yra oficiali kilimų „Ege“, parketo „Meister 
Lindura“, plytelių „Porcelanosa“ bei „Mirage“ 
atstovė Lietuvoje. Įmonė sėkmingai dirba 
apdailos medžiagų tiekėja, yra sukaupusi 
didelės patirties, dirba su patikimais par-
tneriais. Įmonės „Ogrinda“ specialistai gali 
pasiūlyti gaminių tiekimą ir individualiuose, 
ir viešuosiuose projektuose. 
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STILINGOS IR MODERNIOS 
UŽUOLAIDOS ANT LANGŲ 

Šiuolaikinių namų statybos projektuose 
užuolaidos, žaliuzės ir kiti langų uždengimo 
dizaino sprendimai pasirenkami dar pro-
jektavimo stadijoje. „Namai dažnai statomi 
gražioje aplinkoje, jų langai dideli, o užuolai-
doms valdyti integruojamos automatizuotos 
sistemos, todėl svarbu iš anksto konsul-
tuojantis su architektais, išgryninti estetinę 
viziją ir techninius uždavinius, nes tai diktuoja 
užuolaidų audinių parinkimą“, – sako įmonės 
„Sonatos tekstilė“ įkūrėja ir vadovė Sonata 
Gurčinienė. 

Balto namo langai dideli, už jų atsiveria įspū-
dingi vaizdai. Lakoniško stiliaus interjere vir-
tuvės ir valgomojo langams uždengti įrengtos 
automatizuotai valdomos žaliuzės. Svetainės 
langų užuolaidoms siūti naudotas prabangus, 
išskirtinės kokybės prancūziškas žakardinis 
audinys, primenantis pilką betono faktūrą. 

Miegamuosiuose užuolaidoms pasirinktas 
matinio paviršiaus aksomas. Nepamirštant 
praktiškumo, naudotas šiuo metu populiarus 
užuolaidų pamušalas „Blackout“. Užuolaidos 
su pamušalu geriau apsaugo patalpas nuo 
saulės, be to, yra sunkesnės, todėl krinta 
tvarkingiau. 

Gyvenamųjų erdvių langams pasirinkti elek-
triniai užuolaidų karnizai, integruoti į išmani-
ojo namo sistemą. S. Gurčinienė akcentuoja, 
kad tokiems sprendimams įgyvendinti tinka 
ne visi užuolaidų audiniai. „Automatizuotai 
valdomos užuolaidos audinys turi būti minkš-
tas, lengvai krintantis. Renkantis audinį, būti-
na jį profesionaliai įvertinti ir konsultuotis su 
audinių specialistais“, – perspėja pašnekovė. 
Kalbėdama apie langų uždengimo dizaino 
tendencijas S. Gurčinienė sako, kad šiuo 
metu populiaru visų namo langų užuolaidas 

siūti iš vienos rūšies ir vienodos spalvos 
audinio, ypač įrengiant ir dienines užuolai-
das. Svarbu, kad didelius langus dengiančios 
užuolaidos, žiūrint iš lauko, kurtų darnų, vien-
tisą fasado vaizdą. 

„Uždavinys specialistams – viską suderinti 
taip, kad būtų pasiekta architekto vizija, no-
rimas estetinis vaizdas ir viduje, ir žiūrint iš 
išorės, o kartu užuolaidos maksimaliai atliktų 
savo funkciją“, – sako dailininkė, Dailės aka-
demijoje apgynusi tekstilės magistro laipsnį 
langų apipavidalinimo tema. Užuolaidų pro-
jektavimo ir gamybos salono „Sonatos teks-
tilė“ komanda sukaupė daugiau kaip 15 metų 
patirtį, daug dirba tiek su privačiais, tiek su 
visuomeniniais objektais. Ilgametė kūrybinė 
patirtis, nuolatinis tobulinimasis, tarptautinių 
parodų lankymas leidžia pasiūlyti geriausią 
sprendimą ir tobulą atlikimą. 

Baltasis namas iškilęs gamtos apsuptyje. Toliau nuo jo plyti miškas. Todėl aplinkos dizaino sprendimai sklype pasirinkti taip pat lakoniški: kiemo erdvė 
atvira ir švari, jokio akcentuoto apželdinimo, jokių tvorų ar augalų, kurie užstotų vaizdą ar viliotų atitraukti žvilgsnį nuo miško, – tik veja ir lakoniškas 
pievos su smilgomis fragmentas kiemo terasoje. Viską atperka miškas.

„Structum“ inf.
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ĮSPŪDINGĄ APDAILĄ KURIANTI ĮMONĖ NEBIJO IŠŠŪKIŲ: 
ĮGYVENDINA DRĄSIAUSIAS ARCHITEKTŲ IDĖJAS

Įspūdingi interjerai neretai reikalauja nestandartinių 

sprendimų, o paversti architektų ir dizainerių idėjas 

realybe gali būti tikras iššūkis. 

Ilgametės patirties turinti UAB „Tinkasas“, įkurta 

2003 metų pavasarį, priima ir įgyvendina net ir ypač 

sudėtingas užduotis, kai kiti meistrai laiko projekto 

įgyvendinimą neįmanomu.

„Mes galime pasiūlyti ne tik standartinius 

sprendimus, kuriuos bet kas sugebėtų padaryti. 

Esame sukaupę ilgametės patirties, atlikę daug 

įmantrių, net vienetinių, darbų, taigi galime išspręsti 

net sudėtingiausias užduotis“, – neabejojo kitąmet 

jau 20-ąją bendrovės veiklos sukaktį minėsiančios 

UAB „Tinkasas“ direktorius Artur Oganesian.

Dizainerė Aušrinė Samauskienė (Ausrine Studio 3D)
Nuotr.:  Mona Avik



UAB „TINKASAS“ – MES STATOME 
JŪSŲ ATEIČIAI.

Savo žodžius jis pagrindžia ir ypatingų darbų 

pavyzdžiais. Ne vienas šios įmonės specialistų 

įrengtas objektas savo sudėtingumu prilygsta 

meno kūriniui. Profesionali UAB „Tinkasas“ 

komanda moka ne tik nudažyti skirtingomis 

spalvomis sienas ar lubas, ką tikriausiai sugebėtų 

daugelis meistrų, bet ir padaryti tokią sienų, 

lubų ar pertvarų apdailą bei dekorą, kad vienoje 

plokštumoje subtiliai susijungtų skirtingo 

medžiagiškumo bei įvairių formų elementai.

„Architektai, norėdami ypatingo išskirtinumo, 

sukuria sudėtingų detalių, paviršių formų, struktūros 

elementų. Tokius sprendimus įgyvendinti yra itin 

sudėtinga, nes architektų interjero vizija ir rinkoje 

turimų medžiagų ar technologijų pasiūla nesutampa. 

Mes sukuriame sprendimus, kaip įgyvendinti 

sudėtingiausias architektų idėjas iš rinkoje turimų 

medžiagų už klientui priimtiną kainą. Šių išskirtinių 

užduočių sprendimų teikimas klientui ir kūrėjui-

architektui bei vėlesnis įgyvendinimas, dalyvavimas 

kelionėje nuo brėžinio iki virsmo suteikia visoms šalims 

džiaugsmo matyti galutinį rezultatą“, – džiaugiasi UAB 

„Tinkasas“ vadovas. 
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Žemutiniame Vilniaus 
naujamiestyje duris atveria išskirtinis 

ŠEIMOS BIURO PASTATAS

Šeimos biurų pastatas Vilniuje ženklina dviejų reikšmingų Dainavos ir Jasinskio gatvių sankryžą. 
2017 metais prasidėjęs kūrybinis darbas tarp vystytojų UAB „Monolitas 91“ ir architektų „Do 
architects“ šių metų vėlyvą rudenį atveria duris ir užpildys šį miesto kampą šviesa. Naujame biurų 
pastate įsikurs UAB „Juodeliai Group“ – sparčiai augančios įmonių grupės valdančioji kompanija, 

kurios veikla apima investicijų, medienos apdirbimo, logistikos ir internetinės veiklos vystymo sritis.

Nuotr.: Lukas Jusas (DO ARCHITECTS)

PAVADINIMAS: „Office Boutique“

ADRESAS: Dainavos g. 7, Vilnius

PASKIRTIS: verslo centras 

PROJEKTO VYSTYTOJAS: UAB „Monolitas 91“

PROJEKTO VALDYTOJAS: UAB „Newsec Project Management“

NUOMNINKAS: UAB „Juodeliai Group“

ARCHITEKTAI: UAB „DO architects“, projekto vadovė Gilma Teodora Gylytė

RANGOVAS: UAB „Sivysta“

ENERGINĖ KLASĖ: A+

PLOTAS: 1 962,00 m2 (antžeminė dalis – 1 555 kv. m, o požeminė – 407 kv. m)

AUKŠTAI: 5

PRADĖTA: 2017 m. I ketv.

BAIGTA: 2022 m. IV ketv.
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sunaikinta sovietmečiu, nutiesus Kudirkos gat-
vę ir užblokavus senąją gatvės atkarpą. Todėl 
pasukome šio pastato perimetrą, norėdami 
pagauti tą senąją gatvės trasą. Šis linkis ypač 
gražiai suvokiamas einant Pakalnės gatvele 
arba Dainavos gatve nuo Gedimino prospekto. 
Suprasti priežastingumus ypač vertinga“, – 
sako architektė. 

Ji priduria, kad taip pasukus pastato perimetrą 
natūraliai pastebėjo dar vieną Jasinskio ir 
Pamėnkalnio gatvių subtilumą – sankryžose 
stovintys pastatai išsiskiria nusklembtais kam-
pais – vietoje stataus kampo pastatų šiose 
gatvėse jie nusklembti, ženklinantys sankryžą, 
tapdami lokaliais orientyrais, taip pat sukurda-
mi daugiau erdvės pėsčiajam. Todėl šis pasta-
tas natūraliai buvo užprogramuotas ženkliškai 
architektūrai su vieša įėjimo ir susibūrimo erdve 
prieš pastatą.

KOPLYČIĄ MENANTI PASTATO 
FORMA – IŠ NORO DRAUGAUTI 
SU KAIMYNINIAIS PASTATAIS 

Išskirtinės šiuolaikinės architektūros Šeimos 
biurų pastatas Dainavos gatvėje, miestiečių 
jau pramintas koplyčia. Architektė tarsteli, kad 
mažame, bet reikšmingame sklype surasti tin-
kamus santykius užtruko: „Su projekto koman-
da pastato proporcijas ir mastelį tikrinomės 
ir tikrinomės maketuose, jų padarėme bent 
60, kol radome tinkamą draugišką santykį su 
supančia aplinka. Mums pavyko nuleidus pasta-
to kampus į kaimyninių pastatų karnizų aukštį, 
o kampą atsuktą į sankryžą išaukštinome, taip 
gavome pagarbią ir ženklišką architektūrą. Ne 
vienas, pamatęs mūsų projektą, pastebi, kad 
pastato forma primena koplytėlę“, – šypteli 
projekto vadovė.

CHARAKTERINGA ARCHITEKTŪRA, 
KURIĄ PADIKTAVO ISTORINĖS 

GATVĖS TRASA 
„Naują pastato tūrį kūrėme ieškodami urbanis-
tinio ir architektūrinio kontekstualumo ženklų, 
būdingų šiai Naujamiesčio daliai.

„Pastatą projektavome kaip dviejų reikšmingų 
gatvių sankirtoje esantį orientyrą – smailę, šalia 
savęs nusklembimu suformuojantį įėjimo skverą“, 
– pasakoja projektui vadovavusi architektė Gilma 
Teodora Gylytė.

Architektė prisimena, kad vaikystėje, grįždama 
namo iš B. Dvariono muzikos mokyklos, eidavo 
per čia labai ilgai buvusį tuščią sklypą į trolei-
busų stotelę. Takelis prie stotelės eidavo įstrižai, 
Pakalnės gatvės link. 

„Pradėjusi čia projektuoti, supratau, kad tas 
įstrižumas tarsi mena senąją Dainavos–Pa-
kalnės– Sierakausko gatvės trasą, kuri buvo 
viena iš pagrindinių kelių į Vilnių. Ši trasa buvo 
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PASTATAS-ŠVIESTUVAS 
Pasak pašnekovės, jau pirmo susitikimo metu 
sutarė su užsakovais, kad šis pastatas skleis 
šviesą ir bus tarsi šios miesto dalies šviestuvas.

„Puikiai prisimenu prieš daugiau nei penkerius 
metus vykusį pokalbį su mūsų klientu R. Čepu, 
kuris dalijosi savo noru sukurti daugiau šviesos 
rudeniniame ir žieminiame Vilniuje, kai šviesos 
taip trūksta. Dabar, lapkritį, gerai matoma jauki 
šviesa“, – sako ji. 

Šviesus, gelsvos plytos atspalvio tinkas taip 
pat pasirinktas apgalvotai – nors pirminiame 
variante buvo suplanuotas natūralaus akmens 
fasadas ir stogo danga, paprastinant sprend-
inius buvo pasirinktas labai vilnietiškas rupus 
tinkas. Dienos metu pastatas taip pat neša 
šviesą, o krintantys šešėliai nuo gilių angų rit-
miškai kuria žmogišką smulkų mastelį. Kiemo 
fasadas, gausiai apželdintas vijokliais, kuria dar 
jaukesnę naminę aplinką gyventojui.

KOMPAKTIŠKAS PASTATO 
SUPLANAVIMAS LEIDŽIA ĮVAIRIAS 

ATEITIES TRANSFORMACIJAS 
Penkių aukštų pastatas suplanuotas itin kompa-
ktiškai – dvi laiptinės ir du liftai suplanuoti prie 
besišliejančio kaimyninio pastato, kad liktų kuo 
daugiau erdvės įvairiausiems scenarijams, o 
automobiliai į aikštelės aukštą nuleidžiami auto-
mobiliniu liftu.

Projektavimo metu architektai turėjo pasiruošę ir 
atviro plano, ir uždaro plano biurų variantus, kad 
būtų maksimalus lankstumas įvairioms pastato 
nuomos galimybėms.

Pirmame pastato aukšte nuo pat pradžių buvo 
užprogramuota atviro plano erdvė su galimybe 
atsirasti dienos metu veikiančiai kavinei, resto-
ranui arba co-working biurui, todėl pastatą jau 
projektuojant „Juodelių“ grupei buvo tęsiama 
atvirumo idėja – čia suprojektuotas įėjimo holas 
tarsi pratęsia įėjimo skverą ir pastato pirmojo 
aukšto įgilinimą. 

„Kituose pastato aukštuose suprojektuotos 
darbo erdvės su bendromis erdvėmis kavai ir 
draugiškiems susitikimams. Išskirtinis, ypatingos 
geometrijos penktasis aukštas – iš jo atsiveria 
nuostabus vaizdas į Tauro kalną, ir iš čia esančios 
nedidukės stogo terasos bus galima stebėti 
koncertų salės statybas“, – dalijasi projektu G. T. 
Gylytė.

SOLIDUS INTERJERAS KVEPIA RIEŠUTU
Projekto interjero architektas Paulius Paskačimas 
pasakoja, kad interjere buvo derinamas iš pasta-
to architektūros atėjusios idėjos su „Juodeliai 
Group“ vidaus erdvių vizija. Interjere tęsiamos 
tekstūrinės, spalvinės ir erdvinės architektūrinės 
idėjos – medinės iš lauko į vidų pereinančios 
lubos, fasadinio tinko vidinės sienos, apšviet-
imas buvo kruopščiai derinamos su naujųjų 
šeimininkų poreikiais ir estetika. „Kartu su klien-
tais rinkomės riešuto faneruotes ir betoninius 
paviršius bendroms erdvėms norėdami sukurti 
ir solidų, ir šiltą interjerą“, – sako architektas P. 
Paskačimas.
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GENERALINĖS RANGOS DARBAI 
– KOKYBIŠKAM REZULTATUI

UAB „Sivysta“ šiame projekte atliko generalinio 
rangovo darbus. Įmonė nuo 2002 metų yra 
sukaupusi pakankamai patirties, vykdydama 
sudėtingus ir išskirtinius projektus, kuriems reikia 
aukštos kvalifikacijos vadovų ir darbuotojų. 

„Pagrindinis užsakovo reikalavimas buvo 
įgyvendinti projektą pagal pirminį jo sumanymą, 
nekeičiant sumanytos koncepcijos. Kadangi 
projektas buvo įgyvendinamas praktiškai pan-
demijos metais, kai  medžiagų tiekimo rinkose 
įsivyravo chaosas ir nežinomybė, didžiausias 
iššūkis buvo suvaldyti  projekto biudžetą. Teko 
siūlyti ir  priiminėti įvairius sprendimus bei derinti 
pakeitimus, kad būtų įgyvendinta pastato ar-
chitektų vizija,“– pasakoja UAB „Sivysta“ projektų 
vadovas Gediminas Tauras.

Svarbu paminėti, kad objektas yra kultūros pavel-
do teritorijoje, tačiau UAB „Sivysta“ komandai tai 
sunkumų nesukėlė. Įmonė sėkmingai įgyvendino 
ne vieną projektą senamiesčio teritorijoje.

Projektų vadovas atkreipia dėmesį, kad pats 
darbų įkarštis vyko pandemijos laikotarpiu, 
todėl iššūkių kėlė tai, kad pasitarimai ir bendra-
vimas turėjo vykti nuotoliniu būdu. Pagrindinės 

projekte darytos korekcijos buvo būtent dėl 
sudėtingo medžiagų tiekimo ir ekonominės situ-
acijos. „Tuo metu buvo ypač juntamas nuolatinis 
medžiagų trūkumas, jų brangimas. Pavyzdžiui, 
putų polistireną užsakėme ir atsivežėme 4 mė-
nesiais anksčiau, nei reikėjo, taip stengėmės 
išvengti brangimo ir atėjus laikui jo turėti“, – sako 
G. Tauras.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad projekto 
įgyvendinimo metu teko spręsti itin sudėtingus 
uždavinius. Ieškant pamatų sprendinių, pasiūlyta 
atsisakyti polinių pamatų ir juos pakeisti pavedi-
mo būdu įrengiamais pamatais. Šią technologiją 
komanda jau buvo naudojusi kituose projektuo-
se senamiestyje. Norint įgyvendinti šį sprendinį, 
reikėjo itin atsakingo ir kruopštaus darbo, visų 
statybos dalyvių grandžių, nuo darbininkų iki 
vadovų, susitelkimo.

„Šiame projekte  vienas statomo pastato šonas 
glaudžiasi su kaimyniniu pastatu. Paaiškėjo, kad 
mūsų automobilių stovėjimo aikštelė yra žemiau 
nei kaimyninio pastato pamatai. Dėl tokios situ-
acijos teko ne tik įrengti savo pastato pamatus, 
bet ir pagilinti kaimyninio. Vykdant darbus, svar-
bu buvo nepadaryti žalos kaimyniniam pastatui. 

Kiekvieną dieną geodezininkai stebėjo kaimynų 
pastato nuosėdį ir problemų pavyko išvengti“, – 
komentuoja G. Tauras.

Taip pat vietoje surenkamų perdangų  buvo pa-
siūlyta įrengti monolitines. Šis sprendinys surišo 
visą pastatą ir leido užsakovui turėti kur kas daugiau 
laisvės interjero įrengimo sprendinių priėmimui.

„Stogo konstruktyvas kėlė ne ką mažiau iššūkių. 
Kadangi šis pastatas neturi stačių kampų ir dar yra 
su šlaitiniu stogu, pirmiausia iššūkiai prasidėjo nuo 
stogo metalo konstrukcijų montavimo, o paskui 
ir medinės dalies. Pastato formą įprastuose po-
pieriniuose brėžiniuose aiškiai atvaizduoti yra labai 
sudėtinga. Dėl to buvo pasitelktas 3D modelis“, – 
sako projektų vadovas.

„Didžiuojamės, kad teko įgyvendinti šį projek-
tą ir džiaugiamės gautu rezultatu. Šiandienos 
didžiausia problema statybų rinkoje – stringantis 
medžiagų tiekimas. Džiugu, kad pavyko suvaldyti 
situaciją, įgyvendinant „Office Boutique“ projektą. 
Be to, atsižvelgiant į visas aplinkybes buvo ypač 
svarbus visų darbuotojų susitelkimas ir visų staty-
bos procesų suvaldymas“, – tikina UAB „Sivysta“ 
projektų vadovas G. Tauras.
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EFEKTYVIAUSIOS SISTEMOS 
UŽTIKRINA MIKROKLIMATO POREIKIUS

„Office Boutique“ pastate malonų patalpų 
mikroklimatą padės užtikrinti UAB „Airwave Lietu-
va“ parinkta oro kondicionavimo įranga. Kadangi 
statant šį verslo centrą daug dėmesio skirta 
efektyviam energijos naudojimui, į tai atsižvelgta 
ir parenkant oro kondicionierius. Be to, pagrin-
dinis užsakovo noras buvo pasirinkti patikimiausią 
rinkoje esantį tiekėją, kuris galėtų užtikrinti įrangos 
ilgaamžiškumą, priežiūrą ir įrangos tiekimo termi-
nus.

„Pagrindinė užduotis buvo išnaudoti 3-vamzdės 
sistemos privalumus, kad perteklinė šiluma 
nebūtų tiesiog išmetama į lauką. Tam panaudo-
jome hidromodulius, kuriais perteklinė šiluma 
nėra išmetama į lauką, o nukreipiama ruošti 
karštą vandenį. Taip pat pastatas pasižymi iš-
skirtiniu dizainu, todėl prie esamo stiliaus puikiai 
tiko DAIKIN dvikryptės kasetės“, – komentuoja 
„Airwave Lietuva“ projektų skyriaus vadovas Elvis 
Laurinavičius.

Suprojektuota ir sumontuota DAIKIN 3-vamzdė 
VRV sistema vienu metu gali užtikrinti tiek 
šildymo, tiek šaldymo poreikius skirtingose pa-
talpose. Šie sprendimai yra ypač aktualūs šiame 
pastate, nes jo fasadas yra orientuotas į tris skir-
tingas pasaulio šalis. Kaip minėta, šiai sistemai 
veikiant vėsinimo režimu, perteklinė šiluma nėra 
išmetama tiesiogiai į lauką, o yra panaudojama 
karštam vandeniui ruošti. Šiuo laikotarpiu, esant 
stipriai išaugusioms energetikos kainoms, karštas 
vanduo yra paruošiamas praktiškai nemokamai.

„Projekte buvo sumontuoti DAIKIN IV+ kartos 
VRV sistemos veikimo technologija, pagrįsta 
kintamu freono kiekiu ir jo temperatūros valdy-
mu sistemoje, kuris leidžia užtikrinti maksimalų 
komfortą ir išvengti diskomforto dėl per šalto 
oro pūtimo. Kombinuojami įrenginiai turi ne-
nutrūkstamo šildymo funkciją (angl. Continuous 
heating), kuri leidžia šildyti patalpas net ir atitirpi

nimo metu. Tokie įrenginiai yra sudaryti iš kelių 
blokų, kai vienas blokas atsitirpina, kitas blokas 
veikia šildymo režimu. Taip pat nuo 2019 metų 
DAIKIN siūlo produktus pagal DAIKIN žiedinės 
ekonomikos iniciatyvą DAIKIN LOOP. Šios lini-
jos produktai naudoja tik perdirbtą freoną, 
kuris yra surenkamas, gamykloje išvalomas ir 
grąžinamas į rinką naudoti pakartotinai. Taip 
DAIKIN gamintojas per metus sutaupo 400 
000 kg naujai pagaminamo freono. Pasirinktas 
žaliasis kursas padeda gauti papildomų taškų 
pastatams, siekiantiems BREEM sertifikato“,
– sako E. Laurinavičius.

Senas mikroklimato sistemų gamybos tradici-
jas puoselėjantis Japonijos gamintojas DAIKIN
vienintelis galėjo pasiūlyti tiek draugišką 
aplinkai, tiek aukščiausius energetinius reikala-
vimus atitinkančią įrangą. DAIKIN VRV įranga yra 
gaminama DAIKIN EUROPE gamykloje Belgijoje.
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„ERGOLAIN“ BALDŲ SPRENDIMAI 
KOMFORTIŠKOMS DARBO ERDVĖMS

Vienas iš didžiausių biurų projektavimo iššūkių 
– patogių darbo vietų planavimas. Šiuolaikinės 
darbo erdvės turi atitikti ergonomikos reikala-
vimus, kad darbuotojai galėtų patogiai ir kom-
fortiškai jose dirbti. Vis dėlto komfortišką darbo 
aplinką gali lemti ne tik darbui skirti baldai, bet ir 
tinkami interjero, akustikos sprendimai.

„Office Boutique“ įsikūrusios įmonės UAB „Juode-
liai Group“ darbo vietų erdves užpildyti baldais 
buvo patikėta  24 metus baldų srityje dirbančiai 
įmonei „Ergolain“. Įmonės bendradarbiauja ne 
vienerius metus, jų santykiai grįsti abipusiu pasit-
ikėjimu ir orientacija į kliento poreikius – aukštus 
kokybės ir griežtus laiko planavimo ir terminų lai-
kymosi standartus. Šio biuro visuose penkiuose 

aukštuose „Ergolain“ įrengė 58 nestandartines 
darbo vietas (darbo stalus su ergonomiškomis 
kėdėmis), posėdžių sales, spintas ir spinteles dai-
ktams ir dokumentams saugoti.

„Biuro išskirtinumas – prabangos ir komforto 
dermė. Kartu su aukštais kokybės standartais 
prioritetu buvo ir projekto įgyvendinimo ter-
minas – laiku pagaminti ir sumontuoti baldai. 
Penktajame pastato aukšte esančiuose vadovų 
kabinetuose parinkti itališki biuro baldai dvelkia 
šiuolaikiška prabanga. Natūralaus medžio darbo 
stalai stiklinėmis kojomis, odiniai paviršiai kuria 
išskirtinio dizaino konceptą“, – apie projekte 
įgyvendintus sprendimus pasakoja „Ergolain“ vyr. 
pardavimų projektų vadovė Raimonda Ruočkutė.

Daugumoje darbo vietų „Ergolain“ pagamino 
nestandartinius stilistiškai minimalistinius darbo 
stalus su akustinėmis pertvaromis. Kokybišką dar-
bą užtikrina ergonomiškos darbo kėdės. Vadovų 
darbo vietose vyrauja natūralių medžiagų baldai, 
komfortą užtikrina darbo kėdės aukštu atlošu.
„Sukurti darbo erdves, kurios atitiktų ir „Office 
Boutique“ klientų interesus, ir pačios kompanijos 
bei architektų sukurtą koncepciją, buvo malonus 
iššūkis. Projekto įgyvendinimą vertiname labai 
gerai, savalaikė komunikacija su užsakovais ir 
bendradarbiavimas su architektais vyko nuolat 
ir sklandžiai. Projekto išpildymas, įgyvendinimas 
parodo mūsų kompanijos galimybes ir atsidavimą, 
siekiant individualizuoti kliento poreikius“, – teigia 
R. Ruočkutė.
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SUBTILŪS SPRENDIMAI BIURŲ ERDVĖSE
Posėdžių salių ir laisvalaikio erdvių akcentais „Of-
fice Boutique“ verslo centro interjere pasirūpino 
gero dizaino ir kokybiškų baldų gurmanai – UAB 
„Subtilitas“.

Pasak UAB „Subtilitas“ direktoriaus Gyčio Vaitkev-
ičiaus, pagrindinis reikalavimas projekte – gaminių 
stilistinė atitiktis interjero koncepcijai. Užsakovui 
buvo svarbu rasti gero, išskirtinio ir nesenstančio 
dizaino baldus įvairioms objekto erdvėms. Taip pat 
daug dėmesio skirta baldų kokybei – pasirinkti pa-
tikrintų Europos gamintojų baldai bei medžiagos.

„Šis objektas išskirtinis savo solidžiu, tačiau nuos-
aikiu interjeru, atitinkamai priderinti ir pasirinkti bal-
diniai sprendimai. Gana sudėtingu procesu tapo 
interjero koncepciją atitinkančių laisvai pastatomų 
baldų variantų, jų apdailos atranka, neviršijant 
jiems skirto biudžeto ir pristatymo terminų. Taip pat 
buvo keliami aukšti reikalavimai logistikai, griežtos 
sąlygos pristatymui ir baldų surinkimui. Kadangi 
visame procese glaudžiai bendradarbiavome su 
architektais bei užsakovu, pavyko pasiekti visus 
džiuginantį rezultatą“, – sako G. Vaitkevičius.

Projekte naudotų produktų dizainas – šiuolai-
kinis ir kartu ilgaamžis. Baldų kokybė atsispindi 
ne tik jų techninėse charakteristikose, bet aiškiai 
matoma – buvo kruopščiai renkamos stilistiškai 
tinkamiausios medžiagos, ieškomi išskirtinių 
formų akcentiniai gaminiai.

„Subtilitas“ atstovauja pasaulinį pripažinimą pel-
niusius Italijos, Ispanijos, Vokietijos bei kitų šalių 
į dizainą orientuotus gamintojus ir tiekia jų pro-
dukciją. Projektui buvo pasirinkti keli skulptūriško 
dizaino kavos staleliai. Konferencijų patalpose 
parinktos aukšta dizaino kokybe garsėjančio 
gamintojo posėdžių kėdės, poilsio erdvėse 
– krėslai, sofos. Kitose objekto zonose stovi 
kruopščiai atrinktos sofos ir foteliukai. Dėmesys 
skirtas ir stogo terasai.

Įmonės specializacija – tiekti aukštos kokybės, 
viešai naudoti skirtus sertifikuotus nepriekaištin-
go dizaino gaminius. „Subtilitas“ visada gali 
pasiūlyti geriausius baldus, atsižvelgdama į 
pasaulio dizaino naujoves bei tendencijas, plan-
uojamą interjero stilių ir biudžetą.
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„KOALOS MEDIS“ INTERJERĄ 
PAPILDANTYS BALDAI IR DETALĖS S

Naujausi verslo centrai išsiskiria iš pirmo žvilgs-
nio, atrodytų, pastangų nereikalaujančiu mod-
ernumu. Toks įspūdis iš dalies yra pasiekiamas 
drąsiu skirtingų stilių ir detalių derinimu. Iš kitos 
pusės, naujas erdves gyvybės pripildo baldai ir 
jaukumą kuriančios detalės. Baldas padeda kurti 
ryšį su aplinka.

„Office Boutique“ verslo centrui pagaminta 
nemažai nestandartinio dizaino, individualiai 
kurtų baldų, kuriais rūpinosi UAB „Koalos Me-
dis“. Profesionalų komanda, gavusi architektų 
idėjas bei eskizus, suprojektavo, sukonstravo, 
pagamino ir sumontavo visus nestandartinius 
korpusinius baldus, dalį sienų apdailos skydų, 
taip pat įspūdingus baldus iš betono. Visi baldai 
pagaminti pačios bendrovės gamykloje.

„Kiekviename projekte kyla tam tikrų iššūkių, 
ypač kai kalbama apie nestandartinių baldų 
gamybą. Didžiausias iššūkis buvo betoninių 
baldų gamyba. Nors betonas pastaruoju metu 
interjere naudojamas vis dažniau, dėl kai kurių 
baldų dizaino ir gabaritų teko spręsti su baldų 
stabilumu, svoriu bei montavimu susijusias 
problemas. Tačiau su visais iššūkiais sėkmingai 
susitvarkėme ir dabar galime džiaugtis pasiektu 
puikiu rezultatu“, – apie projekto įgyvendinimą 
pasakoja UAB „Koalos Medis“ vadovas Edgaras 
Stankūnas.

Pasak pašnekovo, kiekviename gamintame 
balde buvo naudojamos tik aukštos kokybės 
natūralios medžiagos, tokios kaip natūraliu 
riešuto medžio lukštu dengtos baldinės plokštės 
ir sienų apdaila, betoniniai stalviršiai, metalo 
detalės. Šios medžiagos natūralios, suteikia 
prabangos ir modernumo įspūdį. Specialiai šiam 
verslo centrui suprojektuoti ir pagaminti baldai 
išsiskiria savo dydžiu, todėl puikiai dera didelėse 
erdvėse ir jas papildo.

„Stengiamės, kad mūsų gaminami baldai taptų 
interjero akcentais, kurie ne tik džiugina ir 
stebina akį, bet ir yra patogūs ir komfortiški. 
Noriu padėkoti drąsiems mūsų klientams už 
pasitikėjimą bei architektams už puikią viziją“, 
– sako E. Stankūnas.
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„Schindler-liftas“ pastate sumontavo du kelei-
vinius liftus (675 kg ir 1 125 kg) su stiklinėmis 
kabinos ir šachtos durimis, o kabinos vidaus kon-
strukcija buvo paruošta apdailai, tai reiškia, kad 
užsakovas turėjo galimybę pasirinkti ir susikurti 
bet kokią vidaus apdailą.

FASADINĖS SISTEMOS DERA SU 
SENĄJA ARCHITEKTŪRA 

Modernaus verslo centro „Office Boutique“ 
fasadui įrengti panaudotos užsakovo lūkesčius 
atitikusios „Reynaers Aluminium“ fasadinės siste-
mos CW50HI. Langams panaudota „MasterLine 
8 HV“ („Hidden Vent“) sistema su paslėptos 
varčios funkcija, t. y. ar langas varstomas, ar 
nevarstomas, vizualiai jie nesiskiria (standartiškai 
visi varstomi langai turi matomas varčias, šiuo 
atveju – jos nematomos). 

Lietuvoje išpopuliarėjusios „Reynaers“ CW50 ir 
„MasterLine 8“ sistemos plačiai naudojamos dėl 
architektų noro matyti kuo siauresnius aliuminio 
profilius bei idealiai dera įvairiose urbanistinėse 
aplinkose. Todėl naujajam objektui pasirinktos 
sistemos  harmoningai įsiliejo į senamiesčio 
aplinką ir neužgoždamos greta esančių paveldo 
objektų papildė naujai atgimstančios miesto 
erdvės veidą. 

Atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus, parink-
tos sistemos yra ekonomiškai efektyvios. Nuo-
latos atnaujinama ir tobulinama standartinė 
didesnės izoliacijos fasado sistema visiškai atit-
inka ne tik administracinės paskirties pastatams 
keliamus A++ energinės klasės reikalavimus, 
bet ir tenkina gyvenamosios paskirties A++  
reikalavimus. 

Daugiau nei penkis dešimtmečius veikianti vie-
na didžiausių Europoje aliuminio langų, durų ir 
stiklo bei aliuminio fasadų gamintoja „Reynaers“ 
siūlo sistemas, kurios nevaržo architektų kūry-
biškumo ir leidžia už prieinamą kainą suderinti 
eleganciją bei komfortą.  
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Lapkričio 10-ąją STRUCTUM atšventė savo jubiliejinį gimtadienį ir paminėjo 
sėkmingai jau visą dešimtmetį vystomus projektus architektūros, 
urbanistikos, interjero ir statybų sektoriuose. 
STRUCTUM pradžia siekia 2012 metus, kai buvo išleistas pirmasis žurnalo 

numeris. Per lyg akimirksniu prabėgusį dešimtmetį buvo atspausdintas vienas 
milijonas žurnalų. Per šį laiko tarpą leidinys išaugo į projektų kokybe, jų apimtimi ir 
kiekiu išsiskiriančią žiniasklaidos platformą, puikiai atpažįstamą visoje Lietuvoje.

Autorius: Agnė Tamošiūnaitė, Jokūbas Baltrukonis

Nuotr.: Darius Kučys
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Į magišką STRUCTUM „Wonderland“ gimtadienio 
šventę susirinko didelis būrys draugų ir verslo 
partnerių, tarp kurių – įmonių vadovai, architek-
tai ir kiti žinomi visuomenės veikėjai, su kuriais 
žurnalo redakcija bendradarbiauja ilgus metus.

Vakaro svečiai klaidžiuose ir blausiai apšviestuo-
se kiemuose turėjo rasti įėjimą į „stebuklų šalį“. 
Atradę spalvotais langais šviečiantį pastatą, jie 
mistiniu liftu buvo pakviesti įžengti į STRUCTUM 
pasaulį ir pamatyti jo viduje kuriamus stebuklus. 

Gimtadienio vakarėlio vietos pasirinkimą lėmė 
Vilniuje šiuo metu progresyvia laikoma senų in-
dustrinių erdvių regeneracijos idėja. Šventė vyko 
„Gallery 1986“ – pernai Vilniaus Naujamiesčio 
rajone, buvusioje radijo gamykloje, įsikūrusioje 
erdvėje, kurioje drąsiai eksperimentuojama su 
meno, erdvių ir urbanistikos elementais.
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STRUCTUM gimtadienio vakarėlyje buvo kūrybiš-
kai integruoti anglų rašytojo Charleso Dodgsono 
pasakos „Alisa stebuklų šalyje“ motyvai. Vakarą 
pripildė įspūdingos magiško miško dekoracijos, 
kuriomis rūpinosi „Flower Couture by Mantas 
Petruškevičius“, šviečiantys elementai, svečius 
triukais džiuginę „stebuklų šalies“ personažai ir 
muzikiniai pasirodymai.

Šventės pradžioje atvykusiuosius ant scenos 
sveikino ekscentriškasis stebuklų šalies veikėjas 
Skrybėlius, kurį įkūnijo vedėjas Giedrius Leškevi-
čius.

Jis visiems priminė apie įspūdingus skaičius 
darbų, projektų ir iniciatyvų, įgyvendintų per 
STRUCTUM veiklos dešimtmetį: 50 konferenci-
jų, 1 000 000 atspausdintų žurnalų, 122 išleisti 
žurnalai, 605 IŠMANIOJO MIESTO dalyviai, 2 800 
000 portalo lankytojų, 206 sukurti projektai, 15 
konkursų, 6 050 portalo naujienų, 25 SHOWROOM 
ekspozicijos, 9 IŠMANIOJO MIESTO projektai, 42 
IŠMANIAJAME MIESTE dalyvavusios savivaldybės.

„10 metų prabėgo kaip 
viena diena, tačiau 
apie įprasmintą laiką 
primena nuveikti darbai. 
Džiaugiuosi savo ambicingu 
kolektyvu, kuris nebijo 
iššūkių kurti įdomius, 
inovatyvius projektus.“

IGNĖ DUTOVA

2012-ųjų lapkričio mėnesį pradėtas leisti žur-
nalas prasidėjo nuo straipsnių apie inžinerinius 
įrenginius, interjerą, statybas, o vėliau išsiplėtė 
iki papildomų projektų – kurių šiandien net 7.
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Vakarėlį tęsė viktorina, kurioje dalyvavo per pen-
kiasdešimt dalyvių. Susirinkusieji savo telefonais 
atsakinėjo į suktus klausimus apie STRUCTUM is-
toriją. Konkurencingoje kovoje laimėjo Anykščių 
rajono vyriausioji architektė   Daiva Gasiūnienė, 
kuriai atiteko poilsio prie jūros kuponas.

STRUCTUM įkūrėja Ignė Dutova džiaugėsi įgyven-
dintais projektais, bet labiausiai per dešimtmetį 
sutiktais žmonėmis, kurie tapo ne tik partneriais, 
bet ir draugais.

„10 metų prabėgo kaip viena diena, tačiau apie 
įprasmintą laiką primena nuveikti darbai. Džiau-
giuosi savo ambicingu kolektyvu, kuris nebijo 
iššūkių kurti įdomius, inovatyvius projektus.

Per 10 metų vis dėlto svarbiausia buvo sutikti 
žmonės, kiek daug Jūsų teko pažinti ir kokie ta-
pote man svarbūs. Džiaugiuosi, kad tie santykiai 
yra ne tik apie darbą, jūs esate būtent tie žmo-
nės, kuriuos visada gera susitikti“, – sakė žurnalo 
įkūrėja.

Vienas ilgiausiai su žurnalu bendradarbiaujan-
čių klientų – „JUNG Vilnius“ vadovas Raimundas 
Skurdenis tarė sveikinimo žodį ir pabrėžė, kad 
šiandien STRUCTUM yra daug daugiau nei tik 
žurnalas. „STRUCTUM yra reiškinys, kuriam nėra 
analogų Lietuvoje. Labai norėčiau palinkėti, kad 
ir toliau STRUCTUM sėkmingai mus suJUNGtų“, – 
šmaikščiai sveikino „JUNG Vilnius“ vadovas.
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Įsibėgėjus vakarui šventinę nuotaiką palaikė at-
likėjos Evgenyos Redko muzikinis pasirodymas, 
kuri ragino svečius pakilti nuo kėdžių ir pajudėti 
nuotaikingos muzikos rimtu.

Pasibaigus pirmajai oficialiai šventės daliai, 
pakelti taures pakvietė „Barmen for you” profe-
sionaliai sukurta  šampano taurių piramidė, kurią 
pripildė STRUCTUM vadovė I. Dutova. Antroji šven-
tės dalis persikėlė į šokių aikštelę, kur visi svečiai 
turėjo progą pašokti, pabendrauti, pasimėgauti 
gardžiomis vaišėmis ir įsiamžinti su 360° asme-
nukių kamera.
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Renginio partneriai:
Gimtadienio tortas – „Queens desserts”, 
„Barmen for you” šampano piramidė, nealko-
holinis putojantys vynas „Freixenet 0.0 %”, STS 
– Scenos techninis servisas, „Draugams.lt“ 
pramogų nuomos paslaugos, pramogų idėjos 
– „Nesuk galvos“, magiško miško dekorą kūrė 
Flower Couture by Mantas Petruškevičius, 
„Gaja decor” – žalios augalų dekoracijos, 
„Neoninė palmė“ – rankų darbo led ženklai ir 
užrašai, šviečiančios dekoracijos – „Horeca 
line”, šviečiančių raidžių dekoracijos „Lights 
& letters“, „Biznio mašinų kompanija“ – ino-
vatyvius sprendimai apšvietimui, kava vaišino 
„Kavos sinergija”.
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STRUCTUM vadovė Ignė Dutova, „JUNG Vilnius“ vadovas Raimundas 
Skurdenis su žmona Nijole Skurdeniene

UAB „Medžio apdaila“ direktorius 
Andrius Jasiulionis

UAB „Scenos techninis servisas“ vadovas
 Laurynas Paškevičius su žmona Giedre Paškevičiene

Anykščių raj. savivaldybės vyr. architektė Daiva Gasiūnienė ir 
administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė su vakaro vedėju 
Giedriumi Leškevičiumi

„Grohe AG“ pardavimų atstovės Aistė Stankevičienė ir 
Sigita Avlosevičienė su STRUCTUM vadove 
Igne Dutova

Architektas Gintaras Čaikauskas su žmona  
Daiva Čaikauskiene 

UAB „Fogo“ direktorius Martynas Matulevičius su 
žmona Jurgita Matulevičiene

„Gaja Decor“ atstovės Milda Karpičienė ir Asta Krikščiukienė 
su STRUCTUM pardavimų vadove Audrone Dausevičiene

Interjero dizainerės 
Jūratė Miliauskaitė-Laurinaitienė 
ir Daiva Skirkevičiūtė

UAB „Praimas“ Arūnas Navarackas 
ir Jolanta Navarackienė

UAB „Barema rytai“ vadovė Jolanta 
Gaižutienė ir Rokas Gaižutis

UAB „VELVE M.S.T.“  direktorius 
Arnoldas Rašytinis ir projektų 
vadovas Artūras Ručinskas

UAB „YIT Lietuva“ ryšių su visuomene 
vadovė Akvilė Varanauskienė ir Vaidas 
Varanauskas

Architektas Tomas Lapė ir Rūta Lapė su renginio vedėju 
Giedriumi Leškevičiumi

UAB „Artechnika“ vadovas Arūnas 
Kazlauskas ir žmona Vilmantė Kazlauskienė

„Corian® Design“ Baltijos šalių pardavimų 
vadovė Emilia Cichocka ir STRUCTUM 
vadovė Ignė Dutova

UAB „Betono mozaika“ marketingo projektų vadovė 
Raimonda Mikalajūnienė ir produkto vadybininkė 
Gintarė Deveikienė
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UAB „Schneider Electric Lietuva“ Baltijos šalių 
marketingo vadovė Šarūnė Karmonaitė 
ir Augustas Žaltauskas

UAB „Gealan Baltic“ vadovas 
Rytis Šmerauskas ir Ignė Dutova

UAB „Beola“ direktorius Naglis Nasvytis 
ir Ignė Dutova

UAB „Naresta“ generalinis direktorius 
Arūnas Šlenys ir žmona Auksė Šlenė

„Plazma“ architektūros studijos vadovas 
Rytis Mikulionis ir architektė Dalia Treinytė

STRUCTUM pardavimų vadovė 
Audronė Dausevičienė ir „Argilla“ 
direktorius Jurgis Ulčinas

Architektai Sigitas Kuncevičius ir   
Loreta Kuncevičien su  Igne Dutova

Audronė Dausevičienė, Vaiva Didžiulytė, Neringa Ratkutė, Vida 
Danilevičiūtė Černiauskienė  

„Narbutas Lietuva“ marketingo direktorė Gabrielė Galdikienė
ir atstovė Ligita Jaugelienė 

STRUCTUM pardavimų vadovė Audronė Dausevičienė 
ir Dmitrijus Dutovas

UAB „Veesla” akcininkas Mantas Brazdėnas 
ir  projektų inžinierė Kamilė Ališauskaitė 

UAB „Selteka“ produkto vystymo direktorius 
Ramūnas Danauskas ir verslo plėtojimo vadovė 
Erika Jurgaitė

„DO Architects“ vadovaujanti partnerė 
Sabina Grincevičiūtė ir vyr. architektas 
Vadim Babij

STRUCTUM administratorė 
Gintarė Brukštaitė

STRUCTUM DNA+ tinklalaidės vedėja 
Agnė Tamašauskaitė ir „Išmanusis 
miestas“ projekto vadovė Ieva Šimoliūnienė

„Santoza“ atstovė Neringa Dailydžionytė 
ir STRUCTUM vadovė Ignė Dutova

UAB „Bonusera" vadovas Gintaras Pupininkas
 ir marketingo vadovė Eglė Kotovičius

UAB „Geberit“ direktorius Gediminas Repšys
 ir pardavimų vadovas Vytautas Dinda
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www.utugroup.com/lt

kompaktiskas sprendimas

Trys viename
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INTERJERO DIZAINERIAMS SUFORMAVUS TECHNINĘ UŽDUOTĮ, 
PATEIKSIME TRIS BALDŲ, SANTECHNIKOS IR APDAILOS MEDŽIAGŲ PASIŪLYMUS.  

KARTU PATEIKIAMI IR 3D FAILAI.

www.baldainamams.lt www.prabangusbaldai.lt www.alfadecor.lt  www.ceribaldai.lt 

Būstinės adresas: Karaliaus Mindaugo g. 23-2, Kaunas  | +370 653 37430  

www.interjerai3d.lt

Partneriai:

Vizualizacijos: Lukrecija Ramanauskaitė



www.topspynos.lt

TOP SPYNOS – lyderiaujanti durų furnitūros įmonė Lietuvoje!

durų rankenos | langų rankenos | durų atramėlės | stumdomųjų durų sistemos | spynos | vyriai | seifai
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+370 682 10685

Šiuolaikiškų  
rūbinių sprendimai

UAB "VIRKIDA" 
J. Kubiliaus 1-92, Vilnius

www.sedi.lt
info@sedi.lt
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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.

PARTNERIAI
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VIZIJA 
Apie ką dažniausiai svajoja sekinančio darbo 
ir streso išvarginti žmonės? Apie jaukų poilsį 
stilingoje aplinkoje, apsuptoje natūralios 
gamtos.Todėl pagrindinė viešbučio koncepcijos 
ašis – gamtos ir architektūros sintezė. Vietoj 
didelio gremėzdiško  viešbučio pastato 
projektuojami žmogui patrauklesni nedideli, 
natūraliai į kraštovaizdį įsiliejantys nameliai. 
Stilingi, skandinaviško dizaino pastatai skirti 
trumpalaikiam gyvybines jėgas atstatančiam 
poilsiui miške. Funkcinės zonos projektuojamos 
per du lygius ir taip atskiriamos aktyvios ir 
poilsio erdvės. Rytietiška ramybe dvelkianti 
aplinka skatina nurimti ir atsipalaiduoti. Jaukioje 
patalpos erdvėje svarbi natūrali šviesa ir vizualus 
ryšys su mišku. Pasigrožėti dangaus spalvomis 
ar žvaigždių mirgėjimu virš miegamojo lovos 
suprojektuotas didžiulis stoglangis. Netikėta 
detalė – sūkurinė vonia paslėpta terasoje, skirta 
šiltoms ir malonioms maudynėms nuo rudens 
iki pavasario. Tai ateities atostogų būstas – 
pabėgimas į gamtą, neatsisakant estetikos 
interjere ir kambarių aptarnavimo patogumų.

EGLĖ 
MIŠKINYTĖ

Interjero dizainerė

egle@me2architects.lt

+37064101728
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GROHE. Viešbučio pagrindinė idėja – glaudus 
žmogaus ir gamtos ryšys, todėl tvarūs ir gamtai 
draugiški sprendimai buvo labai svarbūs. Siekant 
išvengti vienkartinių plastiko pakuočių, kambariuose 
pasirinkta „GROHE Blue Pure“ sistema su įdiegta 
unikalia „GROHE Blue“ filtro technologija, kuri 
įprastą vandentiekio vandenį paverčia gaiviu 
geriamuoju vandeniu, pašalindama iš jo visas 
skoniui galinčias pakenkti medžiagas. Maišytuvas 
su chromuota GROHE StarLight apdaila turi atskirus 
vidinius kanalus – vienas skirtas filtruotam, o kitas – 
nefiltruotam vandeniui tiekti. Todėl „GROHE Blue“ 
vandens sistemos tiekiamas puikaus skonio vanduo 
patiks tiems, kurie mėgsta natūralų geriamąjį 
vandenį be jokių karbonizacijos pėdsakų. Filtro 
kasetė gali išvalyti iki 3000 litrų vandens. Be to, ji 
lengvai pakeičiama – tereikia atlikti kelis veiksmus. 
Vanduo tampa švarus ir gaivus, jame nelieka jokių 
chloro žymių, taip pat pašalinamas nemalonus 
kvapas. Pasirinktas lakoniško dizaino „GROHE Blue 
pure minta“ maišytuvas. Vonios erdvėje naudojama 
maišytuvų serija „Atrio“, išsiskirianti nepriekaištingu 
dizainu ir inovacija. Duše naudojama lietaus 
dušo galvutė „310 SmartActive“. Dušo sienoje 
sumontuota potinkinė sistema „Smart Control“. Visi 
maišytuvai pasirinkti su chromo apdaila.

UAB BRASA. Vonios kambariuose naudojami 
veidrodžiai, gaminami pagal specialų užsakymą. 
Individualios formos veidrodis idealiai pritaikomas 
patalpos geometrijai. Numatomas foninis šiltai 
baltas apšvietimas. Apsaugai nuo rasojimo 
numatomas šildomas kilimėlis. Veidrodžiai subtiliai 
užbaigia vonios kambarį, kurdami erdvės pojūtį.

AUDIOTONAS. Visose viešbučio erdvėse numa-
toma foninės muzikos sistema. Viešosiose 
erdvėse naudojami lakoniško, minimalistinio dizai-
no, montuojami į paviršių, garsiakalbiai „Biamp 
CM1008“. Kambariuose numatomi „Arylic WBC65
Wireless“ belaidžiai garsiakalbiai, kuriuos kiekvienas 
lankytojas galės valdyti savo mobiliajame telefone 
įdiegta programėle. Pasirinkta įranga ne tik 
harmoningai įsilieja į interjerą, bet ir leidžia mėgautis 
aukščiausios kokybės garsu.

GAJA DECOR. Viešbučio interjere labai svarbus 
gamtos ir erdvės integralumas. Riba tarp gamtos 
ir erdvės niveliuojama didelėmis vitrinomis ir 
stabilizuotais augalais. Natūraliai lauke augantys 
alyvmedžiai vidaus erdvėse atrodo kiek netikėtai, 
tačiau organiškai.

TORK. Viešbučio kambariuose parinkti „Tork 
Xpressnap Snack®“ servetėlių dozatoriai. Šis iš 
natūralių medžiagų pagamintas aptakių formų 
dozatorius dozuoja po vieną servetėlę, todėl palai-
koma geresnė higiena. Taip pat vonios kambaryje 
palaikyti hygieną padės „Tork“ dizaino linijos 
„Elevation“ 5l patogi šiukšliadėžė su automatiškai 
nusileidžiančiu dangčiu ir paslėptu šiukšlių maišu. 
„Tork Elevation“ praktiški šiuolaikiško dizaino 
dozatoriai viešbučio lankytojams paliks puikų įspūdį.

UAB JUNG VILNIUS.  Kambariuose naudota visus 
el. prietaisus valdanti sistema JUNG KNX, kuri 
leidžia skirtingas kambario funkcijas (apšvietimą, 
privatumo plėvele dengtą stiklą, vėdinimą, vandens 
tiekimą, šildymą bei garso sistemą) apjungti į keletą 
scenarijų ir valdyti vieno klavišo paspaudimu ar 
kortelės įdėjimu, o aptarnaujančiajam personalui 
efektyviau organizuoti darbus. Numatomos 
valdymo zonos: prieškambaryje projektuojamas 
kortelinis JUNG jungiklis, suaktyvinantis kambario 
sistemų komfortinius parametrus,  KNX jungikliai 
bei termostatai projektuojami bendrojo kambario 
zonoje, ant miegamojo lovos plokštės, vonios 
kambario zonoje. Ši sistema leidžia taupyti energiją 
ir taip prisideda prie gamtos tausojimo. Projekte 
naudoti serijos JUNG LS ZERO instaliacijos kom-
ponentai. Šios serijos komponentai pasirinkti dėl 
galimybės integruoti į įvairius paviršius, sukuriant 
švaresnes plokštumas. Parenkami aliuminio ir 
juodos spalvos prietaisai.

ARSAN. Vonios kambario estetika lakoniška ir mini-
malistinė, todėl pasirinktas „Radaway Kyntos C/F“ 
juodas stačiakampis dušo padėklas. Taisyklingos 
formos padėklas dailiai įsilieja į interjero visumą. 
Parinkta dušo sienelė nuo lubų iki grindų su rausvos 
spalvos stiklu, modelis – „Radaway MODO XL“.  

DUPONT. Centriniam gyvenamosios viešbučio 
erdvės elementui-salai pasirinkta „Corian® Solid 
Surface Neutral Concrete“ medžiaga. Pagrindinis 
jos privalumas – nematomos elementų sujungimo 
detalės. Toks baldas atitinka kuriamą minimalizmo 
estetiką. Pasirinkta medžiaga yra atspari įbrėžimams, 
karščiui ir chemikalams, todėl net intensyviai 
naudojama atrodys estetiškai.

TARKETT. Viešbučio kambariams pasirinkta 
„Acczent Essential“ kolekcijos vinilinė heterogeninė 
grindų danga. Pasirinktas dekoras – „Cement 
MEDIUM GREY“. Ši danga ypatingai patvari ir 
ekonomiška. Paviršius apdorotas „Top Clean XP“ 
paviršiaus apsauga, kuri efektyviai sumažina valymo 
išlaidas. Miegamojo zonoje pasirinktos natūralaus 
ąžuolo „OAK NATURE PLANK 1 Strip“ parketlentės. 
„Pure“ kolekcija pasižymi gamtos autentiškumu, 
išsaugodama nesenstančio ąžuolo medienos žave-
sį. Danga pasižymi gera kokybe ir puikiai dera su 
viešbučio kambaryje naudojama ąžuolo skydų 
apdaila.

AKMENSTATA. Vienu pagrindinių interjero akcentų 
tapo vestibiulio erdvėje suformuota didžiulė sala. 
Salos bazei naudojamas natūralus „Duke white“ 
granitas, kasamas Šiaurės Italijoje. Šio granito 
plokštės turi švelnų, horizontaliai akmeniu tekančias 
gyslas: baltos ir juodos spalvos. Natūralus akmuo 
baldui suteikia monumentalumo įspūdį. To paties 
granito plokšte dengiama vonios kambario siena, 
kavos staliukų stalviršiai, gaminamas praustuvas. 
Vestibiulio grindys gaminamos iš „Cosentino“ 
gamintojo dirbtinio akmens plytelių. Derinamos 
dvi „Dekton“ spalvos „Keon“ ir „Strato“ iš „Tech“ 
kolekcijos. Ši unikali medžiaga pasirinkta dėl techninių 
charakteristikų̨ – nulinio porėtumo, atsparumo 
smūgiams, subraižymams, karščiui, šalčiui, ugniai. 
„Keon“ spalvos plokštės naudojamos ir viešbučio 
vonios kambariuose. Juo dengiama siena, grindys, 
gaminamas suoliukas. Skirtingas medžiagos storis 
(4, 8, 12, 20 ir 30 mm) leidžia maksimaliai ir labai 
optimaliai pritaikyti medžiagą įvairioms aplikacijoms.

TOP SPYNOS. Viešbučio kambarių ir kitų erdvių durų 
rankenoms ir furnitūrai panaudoti „Olivari“ gamintojo 
produktai. Pasirinkta išskirtinio dizaino „Euclide“ durų 
rankena ir vonios kambario užraktas. Ši produktų linija 
pasirinkta dėl išbaigto dizaino, dėl kurio durų rankena 
tampa ne tik funkciniu, bet ir dekoratyviu elementu. 
Rankeną kūrė garsus dizaineris Nicola Novelletto. 
Kurdamas rankeną, dizaineris išsikėlė  sau tikslą 
kuo labiau sumažinti elementų, sudarančių rankeną, 
skaičių. Panaikino viską, išskyrus tris pagrindinius 
komponentus. Visa kita padaro krentanti šviesa. 
Pasirinktas SUPERFINISH® antracito padengimas, 
kuris puikiai dera prie interjere atsikartojančių tamsaus 
metalo detalių. Šis padengimas yra labai atsparus, 
jam suteikiama 10 metų garantija.
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VDA interjero dizaino studentės
emilija.kregzdyte@gmail.com
gintare.gudaityte@stud.vda.lt

 janulaityteieva@gmail.com

EMILIJA KREGŽDYTĖ

GINTARĖ GUDAITYTĖ 

IEVA JANULAITYTĖ

VIZIJA 
Šiuolaikiniame pasaulyje žmonės nuolatos skuba, 
yra įsitempę ir pririšti prie kasdienės rutinos rūpesčių. 
Aplink žmogų formuojasi vis didesnė monochrominių 
spalvų paletė, kuri kasdienybės tikrai nepalengvina. 
Viešbutis svečiams tampa tarsi pabėgimas bei 
atokvėpis nuo kasdienybės. Tad kodėl gi prie viso 
šio „pabėgimo“ nuo rutinos plano nepridėjus ryškių 
spalvų su šiltais medžio motyvais. Juk spalvos į 
kiekvieno gyvenimą įneša daugiau gerų pojūčių, 
praskaidrina nuotaiką ir padeda atsipalaiduoti. 
Viešbučio projekte naudojamos tokios spalvos kaip 
geltona, žalia, oranžinė. Kiekviena spalva kuria 
savotišką nuotaiką ir turi savo prasmę. Žalia spalva 
simbolizuoja ilgaamžiškumą, gerą savijautą, ramybę 
ir poilsį. Geltona – komfortas, gyvybingumas, 

energija bei laimė. Oranžinė – žvalumas, 
entuziazmas, skatinimas kūrybai. Interjere taip pat 
puoselėjamos grįžtančios tendencijos ir kuriamas 
žavingas modernizuoto retro stiliaus interjeras, 
kuriame naudojami vintažiniai, seni bei restauruoti 
baldai, išsiskiriantys savo formomis.

Viešbučio erdvės formuojamos taip, kad tarnautų 
svečio poreikiams. Kambariai erdvūs, su dideliais 
langais, kad patektų kuo daugiau dienos šviesos, 
o sutemus jaukumo jausmą suteikia moderni ir 
išmani apšvietimo sistema. Kambarys turi privačią 
poilsio zoną, kurioje galima atsipalaiduoti ant sofos 
ir pasimėgauti gera knyga ar filmu. Kiekvienas 
kambarys taip pat turi privačią vonios erdvę. 
Kambaryje formuojamos didelės erdvės, kad čia 
apsistojęs klientas nesijaustų suvaržytas ir galėtų 

maksimaliai mėgautis poilsiu. Iš kambario galima 
patekti į privačią terasą, kurioje įrengta vieta 
pasimėgauti puodeliu kavos ar tiesiog gamtos 
ramybe.

Recepcijos erdvė išdėstyta taip, kad būtų patogu 
atvykusiam svečiui, kuris čia lankosi pirmą ar 
dešimtą kartą. Jokių klaidžių koridorių, šalia 
registratūros įrengtas liftas ir patekimas į kambarius, 
kad įsiregistravęs svečias galėtų mėgautis poilsiu, o 
ne klaidžioti po viešbučio erdves ieškodamas savo 
kambario. Nors visos recepcijos zonos atviros, 
čia vietos atras visi: norintieji privataus pokalbio 
turės galimybę atokiau atsisėsti įrengtoje poilsio 
zonoje. Na, o žvarbiais vakarais, kai norisi šilumos 
ir jaukumo, taip pat įrengta erdvė su biožidiniu ir 
komfortiškomis atsisėdimo zonomis.
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AKMENSTATA. Registratūros baldo fasadas 
papuoštas „Cosentino“ gamintojo „Dekton®“ plok-
štėmis. Jos yra iš „Onirika“ kolekcijos, spalva 
„Trance“. Šis dirbtinai presuotas akmuo traukią akį 
vien įėjus pro viešbučio duris. Fonas atskleidžia 
kreminės ir pilkos spalvos tonų derinį, kuris 
susilieja tarp baltų atspalvių. Smulkūs dryžiai tarsi 
pereina ir oksiduojasi, vėliau išblunka iki rausvo 
aukso spalvos. Šis pasirinkimas ne tik gražiai 
dera interjere, bet taip pat „Dekton®“ yra unikali 
medžiaga dėl savo techninių charakteristikų 
– nulinio porėtumo, atsparumo smūgiams, 
įbrėžimams, karščiui, šalčiui, ugniai. WC patalpoje 
ir viešbučio registratūros erdvėje grindys yra 
taip pat iš didelio formato „Dekton®“ plokščių: 
„Chromica“ kolekcijos, spalva „Uyuni“. Taip susi-
darys minimalios sujungimų siūlės, o skirtingi 
medžiagos storiai leis maksimaliai ir labai optimaliai 
pritaikyti medžiagą įvairioms grindų aplikacijoms.

UAB BRASA. Viešbučio laukimo zonos WC 
panaudojome gaminamą pagal užsakymą apskritą 
veidrodį su LED apšvietimu (NW natūrali balta, 
4000 K). Kambario interjerui pagyvinti naudojamos 
juodos spalvos modulinės aliuminio profilių 
konstrukcijos CUBE. 

GAJA DECOR. Recepcijos erdvėje, laukiamojo 
zonoje numatyti „Ginerium plant SGI/0112“, kurie 
erdvei suteikia gyvybingumo pojūtį. Už registratūros 
stalo siena dekoruojama samanų plokštėmis 
BMB/1010. Kambariuose gyvybingumo suteikia 
esančios „Phoenix KPH/0180“ palmės.

GROHE. Vonios kambariui pasirinkome naudoti 
GROHE produkciją, kuri patraukia akį elegantiškais 
grafito spalvos maišytuvais ATRIO SINGLE-
LEVER BASIN MIXER 1/2 L-SIZE, dušo sistema su 
termostatiniu maišytuvu EUPHORIA SYSTEM 310, 
montuojamu ant grindų vonios maišytuvu ATRIO 
SINGLE-LEVER. Laukiamojo zonoje esančiame 
WC kambaryje panaudojome ALLURE TWO-HOLE 
BASIN MIXER S-SIZE maišytuvą. 

DUPONT. Viešbučio kambarys dažniausiai 
turi palaikyti šviežumą ir gaivą. Būtent tokiems 
paviršiams, kurie dažniausiai susibraižo ar 
išsipurvina, kaip rašomasis stalas ir arbatos 
staliukas prie sofos yra gaminami iš „Corian®“, 
kuris išlaiko smūgių įbrėžimus ir įpjovimus bei yra 
patvari ir universali medžiaga. Interjere naudojamos 
medžiagos „Corian® Blooming Green“ ir „Corian® 
Designer White“.

TOP SPYNOS.Pasirinkome ne tik ryškių spalvų 
baldus, bet ir durų rankenas, kurios yra būtent iš 
COLOMBO MOOD COLECTION, bei „mySafe“ 
gamintojo seifą. Žaismingų spalvų ir patogios formos 
durų rankenos ne tik atlieka savo funkciją, bet ir yra 
vienas iš svarbių interjero akcentų. Durų rankenas 
naudojome ONEQ. Naudojamos spalvos: „Strawbery 
Red“, „Silver“, „Lemon Yellow“, „Lime Green“. Seifas 
„mySafe 350 citrus El“. 

TARKETT. Mediena pasižymi stiprumu ir atsparumu 
laikui, kas viešbučio erdvėse yra būtinas dalykas. 
Būtent dėl šios priežasties viešbučio kambaryje 
pasirinkome panaudoti „Prestige“ kolekcijos medines 
grindis „PRESTIGE – OAK WHITE SAND 1 Strip“. 
Recepcijos zonos grindims paįvairinti panaudojome 
tekstūruotas kilimines plyteles „Fields – Fields B751 
7072“, „Fields – Fields B751 8812“ bei medines 
grindis „Segno – OAK LIME STONE 1 Strip“.

TORK. Laukimo zonoje esančiame WC, kuriame 
per dieną apsilanko nemažai skirtingų žmonių, 
panaudojome produktus, kurie yra iš nerūdijančiojo 
plieno ir svarbiausia padengti nuo pirštų žymių 
saugančia medžiaga. „Tork“ šiukšliadėžė, 50 
litrų, „Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius 
su „Intuition“ jutikliu, „Tork Xpress® Multifold“ 
popierinių rankšluosčių dozatorius, „Tork Mini 
Jumbo“ tualetinio popieriaus ritinių dozatorius.

UAB AUDIOTONAS. Patalpų lubose ir 
sienose įmontuoti „Arylic WBC65“ belaidžiai 
garsiakalbiai leis per programėles klausytis 
mėgstamos muzikos ir lengvai valdyti norimą 
garso lygį. Garsiakalbių sistema pajungta ir prie 
televizoriaus, kas suteiks geresnę garso kokybę.

UAB JUNG VILNIUS. Kambariuose ir recepcijoje 
puikuojasi „Le Corbusier Les Couleurs“ žavingų 
spalvų jungikliai bei kištukiniai lizdai „4320W le 
jaune vif“, „32090 rouge vermillon 31“, „32050 
vert foncé“. Vonios patalpoje įrengtas išmanusis 
veidrodis, iš kurio yra valdoma ir KNX sistema, 
svečias, mėgaudamasis karšta vonia ar rytine 
rutina, gali mėgautis mėgstama laida ar vaizdo 
įrašu. Recepcijos erdvė taip pat sujungta su 
išmaniąja KNX sistema, todėl personalas, 
nepalikdamas savo darbo vietos, gali reguliuoti 
erdvės apšvietimą, žaliuzes, biožidinį bei 
maksimaliai aptarnauti klientą.

ARSAN. Vonios kambaryje panaudojome dušo 
kabiną RADAWAY „Euphoria Walk-in V“ su įėjimu 
iš vieno šono, keramikinį praustuvą HATRIA 
HAPPY HOUR SLIM 06:00 S, pristatomą prie 
sienos unitazą AZZURA „FORMA EasyClean“ 
bei pristatomą prie sienos bidė iš tos pačios 
AZZURA gamintojo kolekcijos „FORMA 
EasyClean“.
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VIZIJA 
Šiandienis gyvenimo ritmas yra ypač intensyvus, 
šiuolaikinis žmogus gyvena aktyviai. Kiekvieną 
dieną mus supa labai daug darbų ir veiksmų, todėl 
neretai pamirštame sustoti ir pasimėgauti mus 
supančia aplinka.

Kuršių nerijoje esantis SPA viešbutis „Kopos“ – tai 
ypatinga vieta, kur laikas sustoja, o mus supantys 
rūpesčiai dingsta. Būtent čia žmogus gali atsikvėpti 
nuo kasdienės įtampos ir išgirsti savo mintis bei 
pajausti, ką gi mums šnabžda mūsų kūnas.

Viešbučio interjeras darniai susilieja su esamu 
gamtos landšaftu, o minkštos linijos interjere 
atkartoja kopų formas. Interjere panaudotas ramus 
pagrindas, sienos ir grindys susilieja į visumą. 
Parinkti baldai, tekstūros ir spalvos atskleidžia 
natūralumo teikiamą grožį ir privalumus.

Recepcijos zona išsiskiria šviesumu ir erdve. 
Ryškus akcentas, į kurį iš karto krinta žvilgsnis, – tai 
recepcijos baldas, pagamintas iš didelių akmens 
gabalų. 

GROHE. Norint išlaikyti patalpų vientisumą buvo 
naudojami prabangūs „GROHE Allure“ kolekcijos 
santechnikos prietaisai, kurie leidžia sukurti 
tobulą harmoniją vonios kambariams. Atspalvis, 
idealiai tinkantis bendroje stilistikoje, pasirinktas 
,,Allure brushed warm“. Naudojamas sieninis 
maišytuvas, vonios maišytuvas, dušo sistema 
(griežtos stačiakampio formos) gražiai kontrastuoja 
su lanksčiomis patalpos linijomis. Taip pat išrinkti 
aksesuarai iš tos pačios kolekcijos – lentyna 
šampūnams ir kabliukai. Bendrajame vonios 
kambaryje naudojamas kolekcijos „Lineare“ sieninis 
maišytuvas.

UAB BRASA. Viešbučio kambariuose naudojami 
patogūs spintų priedai „Dress Code“. Ši serija susideda 
iš labai patogių stalčių, kabyklos bei ištraukiamos 
batų lentynos. Naudojama modulinė plataus profilio 
sistema buvo lengvai integruota spintoje. Kambario 
vonioje naudojamas nestandartinis stačiakampio 
formos LED veidrodis su galiniu apšvietimu. Taip 
pat integruotas šildomas kilimėlis, kuris apsaugo 
nuo rasojimo. Šiais elementais kuriama itin moderni 
vonios kambario atmosfera.

VERONIKA VIRŠIČIŪTĖ

DMYTRO NOVYKOV 

VALENTYNA KATANOVA

Interjero dizainerė

Interjero dizaineris

Vizualizatorė

veronika@spaceliberty.lt

interior.spline@gmail.com 

v.katanova1997@gmail.com 

Interjero studija „Space & Liberty“
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TOP SPYNOS. Visuose viešbučio kambariuose 
ir kitose patalpose naudojamos italų gamintojo 
„Olivari Radial M235“ juodos spalvos rankenos, 
sukurtos Rudolfo Dordoni 2014m. Ergonomiškos, 
labai patogios rankenos, išsiskiriančios subtiliai 
prabangiu dizainu. Įėjimo duryms panaudotos JNF 
belaidė praliejimo kontrole. Kambarių spintose 
integruotas seifas „mySafe premium 350 EB Black“ 
su elektronine kodine ir biometrine spyna. Svečiai 
jausis užtikrintai galėdami savo asmeninius daiktus 
padėti saugiai.

UAB AUDIOTONAS. Visose viešbučio viešojo 
naudojimo patalpose į lubas integruoti AMC MC 
4EN garsiakalbiai. Jų minimalistinis dizainas tin-
ka bet kuriam interjerui. Kolonėlės nematomos, 
neapsunkina patalpos bei sukuria malonią atmo-
sferą. Jos prijungiamos į bendrą patalpos ar viso 
pastato garso sistemą. Be to, kolonėlės skirtos ir eva-
kuaciniams perspėjimams transliuoti, sertifikuotos 
pagal EN54-24 standartą kaip tinkamos naudoti 
garsinio perspėjimo apie gaisrą sistemose.

GAJA DECOR. Viešos paskirties patalpoms labai 
svarbu priežiūra ir ilgaamžiškumas. Stabilizuoti 
augalai nereikalauja nuolatinės priežiūros, laistymo, 
gali stovėti tamsioje patalpoje ir nekeičia formos. 
Augalai visada atrodo idealiai. Laukiamojo zoną 
puošia nestandartinės spalvos „Wide Nicoly“ 
stabilizuotas medis, kuris suteikia jaukumo. 
Recepcijos zonoje ir viešbučio kambariuose prie 
vonios panaudotas „Slim Nicoly“ žalios spalvos 
medis. Prie lovos išrinktas „Bonsai Procumbens 
medis“. Šie augalai tarsi atkartoja eksterjere esančių 
augalų formas. Vonios kambarius puošia raudonos 
spalvos „Hedera Arborea“ šakelė.

TORK. Recepcijos zonoje rankų dezinfekcijai 
išrinktas „Tork“ dezinfekantų stovas – ši detalė 
tampa svarbiu aksesuaru, būtinu po COVID-19 
pandemijos. Viešojoje WC zonoje parinktas 
minimalistinio dizaino juodos spalvos „Tork“ odos 
priežiūros priemonių dozatorius su „Intuition“ 
jutikliu. Taip pat „Tork Xpress® Multifold“ sulankstytų 
popierinių rankšluosčių dozatorius. Naudodami šį po 
vieną lapelį dozuojantį nedidelį ir patrauklų dozatorių 
sumažinamas popieriaus vartojimas ir atliekų kiekis. 
Taip pat pasirinkta juodos spalvos 50 l šiukšliadėžė.

UAB JUNG VILNIUS. Viešbučio numeriuose 
naudoti „LS Zero“ serijos mechanizmai (nerūdijančio 
plieno). Įeinantį į kambarį svečią pasitinka išmanusis 
kortelinis jungiklis, įjungiantis šviesą. Kartu 
šiame bloke yra ir dar 2 klavišų jungiklis. Vienu 
iš jų kviečiamas viešbučio personalas išvalyti 
kambarį arba paprašyti netrukdyti. Kambaryje 
taip pat sumontuotas KNX termostatas, kuriuo 
nustatoma svečiams tinkama temperatūra. Prie 
lovos sumontuoti kištukiniai lizdai su USB jungtimi 
greitam prietaisų įkrovimui. Šalia jų integruoti KNX 
sensoriniai jungikliai F 50, skirti įjungti dienos, 
nakties apšvietimą, visiškai išjungti šviesą, valdyti 
užuolaidas, įjungti / išjungti televizorių, o paskutinis 
mygtukas suteikia galimybę pripildyti vonią, 
neišlipant iš lovos. 

DUPONT. Pasirinktas „Corian®“ gamintojo 
raštuotas recepcijos baldo stalviršis „Corian® Solid 
Surface Carbon Aggregate“, kuris sudaro tobulą 
kontrastą su iš akmens gabalų pagaminto recepcijos 
baldo bazės. Bendrajame vonios kambaryje ant 
sienos naudojamas nuostabaus rašto „Carrara 
Crema“. Šis akmuo pripildo patalpą žaismingumo.

TARKETT. Laukiamojo ir koridorių zona išskirta su 
kiliminėmis plytelėmis „Grezzo 9930“. Jos patvarios, 
todėl tinka intensyvaus naudojimo patalpose. 
Netaisyklingas pynimas suteikia žaismingumo 
pojūtį.

ARSAN. Vonios kambariuose naudojami minima-
listinio dizaino pakabinami klozetai-bidė „Hatria 
NEXT PURE RIM RIMLESS“. Išskirtinio dizaino vonia 
sukurta žymaus dizainerio Antonio Lupi. Pirmasis 
šios vonios modelis pagamintas iš naujausios 
„Crystal Mood“ medžiagos. Pagrindinės medžiagos 
savybės yra lengvumas ir permatomumas. Nuosta-
biai dera su bendra kambario vizija: natūralumu ir 

lengvumu. Bendrajam vonios kambariui naudojamas 
nestandartinis praustuvas „PAA Modo Flow 
Silkstone“. Praustuvai gaminami iš vienalytės 
„Silkstone“ medžiagos. Atsiradus įbrėžimų ją galima 
lengvai nupoliruoti kempinėle, kas yra labai svarbu 
ir patogu viešojo naudojimo erdvėse. Taip pat 
šioje erdvėje naudojami „Novarone“ veidrodžiai su 
apšvietimu. Apskritas veidrodis CERCHIO su LED 
apšvietimu nuostabiai pagyvina interjerą. 

AKMENSTATA. Vonios kambariuose prie 
kriauklės esančiai sienai naudojamas „Cosentino“ 
gamintojo „Dekton Taga®“ dirbtinis akmuo. Jis yra 
gaminamas iš stiklo, porceliano ir kvarco mišinio, 
todėl yra itin stiprus – kas yra labai svarbu viešojo 
ir intensyvaus naudojimo patalpose. Be to, „Dekton 
Taga®“ išsiskiria labai gražiu ir natūraliu akmens 
raštu, kuris idealiai dera prie kitų vonios interjero 
detalių.
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VIZIJA 
Žvelgdami į aktualijas matome, kad tvarumo 
idėjos stipriai skatina esamų pastatų ir viešųjų 
erdvių konversijas ir pritaikymą šiuolaikinių žmonių 
poreikiams. Mūsų koncepcijos tikslas – nestatyti 
naujo, o pasiūlyti koncepciją ir apgyvendinti esamą 
Gulbinėnų dvarą. Norime kūrybiškai pažvelgti į 
neišnaudotus resursus. Siūlome dvaro pastatą 
pritaikyti viešbučio funkcijai. Dvaro pastatas jo 
gyvavimo laikotarpiu buvo apgyvendintas, todėl ši 
funkcija artima ir istoriškai. Kuriant restauravimo 
koncepciją mums buvo svarbu išsaugoti vertingas 
istorines dalis. Savo koncepcijoje siūlome atkurti ir 
nugriuvusį bokštelį su apžvalgos aikštele viršutinėje 
dalyje.

a.jurciukonyte@gmail.com 
+3706 22 03 253

austejanarusev@gmail.com 
+370 673 65 474

AUSTĖJA NARUSEVIČIŪTĖ

AUSTĖJA 
JURČIUKONYTĖ – OLIŠAUSKĖ

Interjero dizainerė

Architektė/interjero dizainerė 

Viešbučio interjere stengiamės išlaikyti pastato 
autentiškumą: išsaugojome lenktų lubų stilistiką, 
autentiškas krosnis. Interjero koncepte kuriamas 
ryšys tarp seno ir naujo. Maksimaliam komfortui 
užtikrinti ir šiuolaikinio žmogaus poreikiams 
įgyvendinti planuojamos išmaniosios sistemos. 

Interjere naudojamos glaudžiai su dvaro istorija 
susijusios natūralios medžiagos. Žemės spalvų 
koloritas suteikia jaukumo, o esamos krosnys 
tampa pagrindiniu erdvių akcentu. Kuriamas 
interjeras – lyg drobė, atskleidžianti dvaro istoriją.
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UAB BRASA. Viešbučio kambariuose siekiama 
sukurti maksimalų komfortą. Tam pasitelktos 
vokiško prekės ženklo „Hafele“ spintų sistemos – 
„DressCode“. Ištraukiamos ir pasukamos lentynos 
suteikia daugiau laisvės susidėlioti savo daiktus 
komfortiškai net ir mažoje spintoje. Vonios kambaryje 
naudojami taisyklingos formos apskriti veidrodžiai. 
Minimalistinis dizainas su šiltu apšvietimu 
elegantiškai dera dvaro vonios kambario interjere ir 
atlieka savo funkciją.

GROHE. Vonios kambariuose naudojama „Grohe 
Atrio“ santechnika: potinkinė dušo sistema „Grohe 
Smart Control„ su metaline 31 cm skersmens galva, 
grindinis maišytuvas voniai ir sieniniai maišytuvai 
praustuvui. Pasirinkta spalva – „Brushed Hard 
Graphite“. Modernus „Essence“ bide ir tualetas su 
Grohe TECTRON BAU E nuleidimo mygtuku puikiai 
atitinka kuriamą viešbučio konceptą ir išmanumą. 

UAB AUDIOTONAS. Foninės muzikos garso 
sistemai naudojami garsiakalbiai Bluesound 
BSP200. Garsiakalbiai veikia kompiuterinio tinklo 
pagrindu, lengvai instaliuojami, o lankstus zonų 
grupavimas leidžia valdyti paprastai valdyti visas 
atskiras dvaro erdves. Lengva integracija su kitomis 
valdymo sistemomis leidžia susieti visą dvaro 
valdymą. Kambariuose papildomai naudojami 
BSW150 žemųjų dažnių garsiakalbiai sustiprina 
sistemos skambesį.

UAB JUNG VILNIUS. Elektros instaliacija yra 
viena iš svarbiausių funkcinių dalių interjere siekiant 
išmanumo. Inovatyvūs bei šiuolaikiški sprendimai 
leidžia lankytojui savarankiškai įsikurti dvare 
pasitelkus saviregistracijos terminalą. Centralizuota 
JUNG KNX sistema leidžia valdyti vėdinimą, 
temperatūrą, kontroliuoti apšvietimą bei užuolaidas. 
Galimybė matyti visus prietaisus savo išmaniajame 
telefone bei centrinėje dvaro valdymo sistemoje 
leidžia darbuotojui padėti svečiui nuotoliniu būdu 
nepažeidžiant jo privatumo. Pavyzdžiui, svečiui 
kreipusis kambaryje įjungti apšvietimą, atverti 
užuolaidas ar kitas funkcijas. Išmanioji sistema 
leidžia matyti, kada svečias yra kambaryje, o 
kada galima užeiti kambarinei. Dvaro išmaniems 
sprendimams naudojami LS ZERO gaminių serijos 
LS 990 jungikliai ir kištukiniai lizdai. Modernus ir 
minimalistinis dizainas puikiai įsilieja interjere, o 
ilgaamžiškumas užtikrina kokybės svarbą.

ARSAN.Vonios kambaryje projektuojama unikalaus 
dizaino lietos akmens masės pastatoma vonia „Paa 
Amore“. Gera šilumos izoliacija išlaiko šilumą, todėl 
vonios patogumais galima mėgautis komfortiškai. 
Prie jos įsikomponuoja plastiškos formos grindinis 
maišytuvas STUDY EXCLUSIVE. Išlaikant minima-
listinę dušo sistemos zoną naudojama termostatinė 
potinkinė dušo sistema „TRES Block-system®“. 

TARKETT. Hole ir recepcijoje pasirinkta šviesi,
taškuotos tekstūros heterogeninė polivinilchlo-ridinė 
grindų danga „Century DAWN“ iš „iD Inspiration 55“ 
kolekcijos, kuri pasižymi aukšta kokybe ir atsparumu. 
Kambariuose numatomas pasikartojantis dabar-
tinėms dvare esančioms grindims – eglutės raštas. 
Pasirinktas natūralus parketas „Segno – OAK LIME 
STONE 1 Strip“. Grindų danga dėl savo tekstūros 
suteikia jaukų namų erdvės pojūtį.

TOP SPYNOS. Dvare pasirinktos minimalistinės, 
1956 m. sukurtos paties Gio Ponti,  OLIVARI durų 
rankenos. 2022 m. dizainas atgimė komplek-
tacijoje su plonesne bei šiuolaikiškesne rozete. 
Siaurėjančios formos CONO durų rankenos subtiliai 
dera interjere. Spalva – Antracitas (Grafitas). 
Kambariuose projektuojami modernaus dizaino 
mySafe premium 350 EB Black seifai.

TORK.  Po COVID-19 pandemijos sustiprėjęs higie-
nos poreikis diktuoja naujas taisykles viešbučiams. 
Bendroje erdvėje numatomi „Tork“ dezinfekantų 
stovai, kurie padeda darbuotojams ir svečiams 
laikytis rankų higienos. Bekontakčiam naudojimui 
pasirinkti modernūs „Tork“ odos priežiūros priemo-
nių dozatoriai su „Intuition™“ jutikliu, kuriuos galima 
pripildyti įvairių „Tork“ odos priežiūros produktų.

AKMENSTATA. Dvaro stilistikai išlaikyti naudoja-
mas „Cosentino“ gamintojo „Dekton“ dirbtinio 
akmens plokštės – „Onirika“ kolekcijos „Neural“ 
spalvos. Tvarus bei natūralus akmuo registratūros 
baldui suteikia skulptūriškumo ir vientiso tūrio 
estetiką. Ta pati medžiaga naudojama registratūros 
žurnaliniam staliukui. Postamentams skulptūroms 
pastatyti pasirinktas frezuotas „Cosentino“ gamin-
tojo „Silestone“ prekės ženklo „Basiq“ kolekcijos 
„Coral clay“ spalvos dirbtinis akmuo.

GAJA DECOR. Šalia esančio parko motyvai 
atsikartoja interjere, taip sukuriant glaudesnį 
ryšį su gamta. Visų aukštų bendrosiose erdvėse 
naudojami „Jumbo Thuja“ augalai, kurių stilius 
tinka interjero koncepcijoje. 
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VIZIJA 
Akivaizdu, kad šių dienų visuomenėje greitas 
gyvenimo tempas pamažu praranda fenomeno 
statusą. Pirmiausia todėl, kad daugeliui tai įprasta 
kasdienybė. Kiekvieną rytą mes vėl grįžtame į 
miesto šurmulio sukurtą rutiną, pamiršdami save. 
Pastebėjus gyvenimo tempo spartos pokyčius, 
sukurta natūralumu ir gamta spinduliuojanti erdvė, 
kurioje poilsis ir miegas taps prioritetu. 

KOTRYNA 
GARBALIAUSKAITĖ

Interjero dizainerė

GAJA DECOR. Viešbučio vestibiulį puošia 
„Gaja Decor“ „Bear grass“ augalai su papildomu 
minimalistiniu LED apšvietimu ir akcentiniais 
šviestuvais. Viešbučio kambariams naudojama 
augalų kompozicija iš „Gaja Decor“ „Parvifolia 
plant SPA/0107“, „Papyrus“, „Ivy – Hedera Arborea 
green“, „Bear grass“.

TARKETT. Viešbučio kambariuose naudojama 
vinilinė grindų danga  „Oak Clay“, kuri yra ilgaamžė, 
lengvai prižiūrima ir valoma. Vestibiulyje naudojama 
vinilinė danga „Patina Concrete Medium Grey“. 
Dangos pasirinktos iš „ID Inspiration“ kolekcijos.

TOP SPYNOS. Visuose viešbučio kambariuose 
ir vestibiulyje naudojamos minimalistinio dizaino 
ergonominės Rankenos „OLIVARI Serenella 
M130“, pasirinktas padengimas – antracitas, 
dėl specialios patentuotos SUPERFINISH® 
technologijos, rankenos yra ypač atsparios 
devėjimuisi: padidintai drėgmei, UV spinduliams, 
druskingumui, temperatūros svyravimams. Puikiai 
tinka naudoti lauko bei intensyvaus naudojimo 
sąlygomis, visuomeninės paskirties vietose. 
Taip pat viešbučio kambariuose naudojami seifai 
„Technomax TSW/4HN-S“ viešbučio svečių daiktų 
saugumui užtikrinti. 

dizainokampu@gmail.com
+ 370 695 15 136

studija „Dizaino Kampu“
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UAB BRASA. Viešbučio kambariuose naudojamas 
daugiafunkcinis „Aquasys“ veidrodis su LED 
apšvietimu. Du apšvietimo variantai – foninis už 
nugarėlės ir priekinis – suteikia erdvei jaukumo, o 
svečiui – patogumo. Veidrodžio pašildymas neleidžia 
veidrodžiui rasoti. O integruota garso sistema, 
valdoma „Bluetooth®“ funkcija, leidžia klausytis 
foninės muzikos jums norimu metu. 

UAB AUDIOTONAS. Viešbučio kambariuose 
naudojami lubiniai garsiakalbiai „Biamp Desono 
CM20DTS", kurie puikiai atkuria net žemus dažnius, 
todėl naudojant juos kino teatro pojūtis persikelia 
į viešbučio kambarį. Taip pat visose patalpose 
naudojami AMC MC 4EN lubiniai garsiakalbiai, 
sertifikuoti pagal „EN54-24“ standartą ir skirti 
perspėjimo apie evakuaciją sistemoms.

UAB JUNG VILNIUS. Visose viešbučio patalpose 
naudojama JUNG LS ZERO serija. Visi kištukiniai 
lizdai, jungikliai susilieja su interjeru, nes yra 
montuojami lygiai su siena. Taip ant jų nesikaupia 
papildomos dulkės. Patogumui sukurti, šalia lovų 
sumontuoti kištukiniai lizdai su USB jungtimis 
greitam prietaisų įkrovimui.

DUPONT. Viešbučio vonios kambariuose 
naudojamos praustuvo apačioje montuojamos 
dirbtinio akmens „Corian®“ lentynos – „Domino 
Terrazzo“. O pačiame kambaryje darbo arba grožio 
staliukui sukurti naudojamas „Corian®“ „Neutral 
Concrete“. Ši medžiaga pasirinkta todėl, kad 
nėra gaminama iš sveikatai pavojingų ar alergijų 
sukeliančių medžiagų. Taip pat ši medžiaga 
jungiama be matomų žymių. Taip interjere 
sukuriamas vientisumas.

ARSAN. Vonios kambaryje naudojamas praustuvas 
PAA „Modo Flow“ pagamintas iš „Silkstone“ 
medžiagos individualiai pagal užsakymą, kurį itin 
lengva prižiūrėti ir kuris turi paslėptą, dailiai atro-
dantį nubėgimą.  Dušo zonai izoliuoti naudojamos 
nestandartinės dušo durys, montuojamos į nišą 
RADAWAY NES DWS. Viešbučio kambariui nau-
dojama elegantiška, išskirtinė  pastatoma vonia 
„PAA Felice 1945x830“ iš „Silkstone“ medžiagos.

GROHE. Viešbučio vonios kambariuose naudojamas 
puikiai tinkantis privačioms ir viešosioms erdvėms 
naujasis GROHE „Tectron Bau E“ nuleidimo 
mygtukas. Jis pasižymi ypač mažu energijos 
suvartojimu, užtikrinančiu ilgą tarnavimo laiką. Taip 
pat vonioje naudojamas praustuvo maišytuvas „Grohe 
Plus M“, kuris užtikrina sklandžią vandens srauto 
ir temperatūros kontrolę. Dušo zonoje naudojama 
„TEMPESTA 250 CUBE“ dušo galva, „Grohe 

Grohtherm SmartControl“ potinkinis maišytuvas su 
dviem išėjimo kryptimis. Termostatinė maišytuvo 
kasetė užtikrins kokybišką ir ilgaamžį maišytuvo 
veikimą ir neleis nusideginti karštu vandeniu, nes turi 
saugumo režimą. Esant vandens srovės svyravimų ar 
netyčia nustačius per daug karštą vandenį, „SafeStop“ 
neleidžia didėti vandens temperatūrai, jeigu ji viršija 38 
laipsnius. Viešbučio kambariui naudojamas „Grohe 
Plus“ pastatomas vonios maišytuvas, puikiai derantis 
moderniame interjere.

AKMENSTATA. Viešbučio vonios grindims ir 
sienoms naudojamos „Cosentino“ natūralaus 
akmens plytelės iš „Sensa premium“ kolekcijos. 
Spalva „Colonial White“. Su šiomis plytelėmis 
vizualiai padidinamas nedidelis vonios 
kambarys. Pastatomos vonios kambario zonoje 
naudojamos „Cosentino“ gamintojo „Silestone“ 
dirbtinio akmens plokštės, „Basiq“ kolekcijos – 
spalva „Royal reef“. Vestibiulio akcentu tampa 

registratūros stalas, kurio fasadas gaminamas 
iš stiklo, porceliano ir kvarco mišinio pagaminto 
dirbtinio akmens „Dekton“ plokščių, „Natural“ 
kolekcijos, „Fossil“ spalvos. Jo paviršius išlaiko tą 
pačią savo išvaizdą per visą produkto gyvenimo 
ciklą. Stalviršiui naudojamas unikalus marmuras 
„Calacatta Viola“, pasižymintis purpurinėmis 
spalvingomis gyslomis ir gryna balta fono spalva.

TORK. Viešbučio vestibiulyje naudojamas „Tork“ 
dezifekantų stovas padedantis darbuotojams ir 
klientams laikytis rankų higienos, kai nėra galimybės 
nusiplauti rankų vandeniu. Vonios kambariuose 
naudojamas tualetinio popieriaus laikiklis „Tork“, 
„Tork“ higieninių paketų maišelių dozatorius ir „Tork“ 
šiukšlių dėžė. Po praustuvu integruojamas veido 
servetėlių dozatorius „Tork“. Su „Tork“ gaminama 
produkcija ir universaliomis spalvomis, vonios 
kambarys atrodo tvarkingas ir patogus tiek viešbučio 
svečiui, tiek patogus tvarkyti kambarinėms.
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VIZIJA 
Urvai ir olos buvo pirmasis natūralus ir saugus 
gamtos prieglobstis, o keliaudamas žmogus 
viešbutyje ne tik tikisi rasti komfortą, bet nori jaustis 
saugiai. Modernus viešbutis „Cave“, esantis toliau 
nuo miesto šurmulio, ima viską, kas geriausia buvo 
praeityje derindamas su naujausiais atradimais, 
tarp kurių išmanūs viešbučio valdymo sprendimai, 
natūralūs stabilizuoti augalai, „human centric 
lighting“, dirbtinis akmuo, profesionalus garso 
skambesys... – visa tai kartu padeda kurti jaukią 
poilsio užuovėją pandemijos nualintam turistui.

Viešbučio numeryje lyg iš senovinių olos piešinių 
atgijusios figūros, recepcijoje lyg stalaktikai lubose 
kabantys šviestuvai, ažūrinė vandens tėkmę 
simbolizuojanti centrinė recepcijos konstrukcija, 
aptakios formos, kūno ir biežinės spalvos koloritas, 
uolos fragmentai kambariuose – visa tai kuria 
saugaus prieglobsčio/urvo atmosferą. Būtent 
savo atmosfera ir išmaniais sprendimais viešbutis 
išsiskiria iš kitų rinkoje, nes ne tik aklai žiūri vien į 
ateitį, bet atsižvelgia į tūkstantmečius siekiančias 
žmogaus šaknis, žmogaus prigimtį, kuri keičiasi 
daug lėčiau nei vystosi technologijos.

EGLĖ 
SKULSČIŪTĖ

Interjero dizainerė

GROHE. Dėl naujausių tendencijų poreikio ir 
išteklių taupymo santechnikos įrangai pasirinkta 
nuolat tobulėti siekianti gamykla GROHE.  Atrinkti 
šie gaminiai: WC prausuvas Essence 3956400H, 
maišytuvas Plus 23958003, WC puodas Sensia 
Arena 39354SH1, vonia Essence 39611000, vonios 
mašytuvas Plus 23846003, maišytuvai dubeniui Plus 
32618003, praustuvas-dubuo Essence 3960800H, 
rankinis dušas Euphoria 26404000,dušo sistemų 
valdymui smart control 29119000 ir 29121000, 
dušo galvos 27938001. Aksesuarai Allure: lentynos 
40965001, rankšluoščių kabykla 40341000, tualetinio 
popieriaus laikiklis 40279001, tualetinis šepetys 
40340001, stiklinė 41029000 ir dozatorius 41028BE0 
Selection. 

UAB BRASA. Baldiniam sprendimui dėl plataus 
asortimento ir kokybiškų produktų pasirinkta įmonė 
BRASA. Drabužinei dėl patogaus būdo laikyti daiktus 
ir švelnaus uždarymo su pritraukimu pasirinkta 
daiktų laikymo sistema ELITE: rūbams krepšiai 
XWGKOSZ7010, batams stalčiai XWGKOSZM7010.  
Rūbams kabinti naudojama kartelė R-1/28T-2350 
su galiniais laikikliais R-110J. Draužinės spintos 
apšvietimui naudojama silikoninė juosta FLEXYLED 
A-FLED/AT6/2SWW. Spintos stalčiams dėl aptakios 
formos pasirinkta rankenėlė MN1109 Z-Hoop 
PAMAR. Veidrodžiai san.mazguose gaminami 
pagal užsakymą, su sensoriniu jungikliu, priekiniu 
apšvietimu ir apsauga nuo rasojimo.

info@interjero.guru

+370 687 29533

studija „Interjero guru“



KONKURSAS 79

TOP SPYNOS. Dėl didelės patikimų gaminių 
įvairovės pasirinkta įmonė TOP SPYNOS. Atrinkti 
produktai: durų rankena APRILE Lupina RT7S AS 
su suktukais sanmazguose, seifas „mySafe 430EL“ 
juodas su elektronine spyna.

DUPONT. Siekiant interjere perteikti urvo motyvą 
nuspręsta naudoti dirbtinį akmenį „Corian®“. 
Recepcijos baldas, grindų ir sienų danga vonioje 
pagaminta iš kūno spalvos dirbtinio akrilinio akmens 
„Corian® Solid Surface Abalone“.

UAB AUDIOTONAS. Dėl patikimo profesionalios 
audio įrangos asortimento pasirinkta bendrovė 
AUDIOTONAS. Numeryje kambariuose naudojami 
lubiniai garsiakalbiai AMC PC 6HP, svetainėje 
sumontuota profesionali garso sistema: Bluesound 
B160S stiprintuvas su integruotu internetiniu 
grotuvu, valdomas per Bluesound Professional 
CP100 kontrolines paneles. San. mazguose nau-
dojami drėgmei atsparūs garsiakalbiai AMC WP 5.  
Evakuacijai svetainėje - lubinis garsiakalbis AMC 
EVAC5.

TORK. Vonios ir WC patalpai reikėjo patikimų ir 
lengvai aptarnaujamų dozatorių bei kitų gaminių, 
todėl pasirinktas rinkoje gerai žinomas gamintojas 
„Tork“. San.mazgams pasirinkta produktų linija 
„Elevation“, nes užapvalintų formų baltos spalvos 
gaminiai gražiai įsilieja į bendrą spalvinę gamą. 
Parinkti šie gaminiai: odos priežiūros priemonių 
dozatoriai (vienas naudojamas muilo putoms, 
kitas kūno kremui), šiukšlių dėžė 564000, 566000 
higieninių paketų maišelių dozatorius, purškiamojo 
oro gaiviklio dozatorius 562000.

UAB JUNG VILNIUS. Siekiant įdiegti išmanius 
elektros prietaisų valdymo metodus dėl savo 
inovatyvių sprendimų ir galimybės produkciją 
ištestuoti vietinėje ekspozicijų erdvėje buvo 
pasirinkti JUNG gaminiai ir KNX sistema. Pastato 
valdymui naudojama programinė įranga „Visu 
Pro Hotel“, ji integruojama su viešbučio valdymo 
sistema. Kambarys nuo perkaitimo saugomas 
KNX orų stotelės pagalba. Pasirinkta produktų 
serija LS ZERO 0mm „blank ivoire“ spalvos iš 
„Les Couleurs® Le Corbusier“ spalvų paletės. 
Kiekvienoje viešbučio numerio patalpoje įrengtas 
termostatas TRD LS 9248 WW. Prie išėjimo 
durų – RFID kortelinis jungiklis bei specialus 
jungiklis „netrukdyti“ ir „sutvarkyti numerį“, dviejų 
klavišų jungiklis su indikacija viską išjungti ir lubų 
šviesai įjungti, SCHUCO kištukinis lizdas su 
LED. Kiekvienoje patalpoje įrengti būvio davikliai 
„KNX Presence Detector Mini“ 3361-1 M WW, 
JUNG dūmų detektoriai. Prie tualetinio staliuko 
sienoje sumontuoti tarptautiniai kištukiniai 
lizdai: G+I, SWISS SYSTEM ir SCHUCO 
Standard su USB A+C. Svetainėje ant sienos 
sumontuotas valdiklis „Smart Control 5“, kuris 
leidžia patogiai valdyti visas funkcijas vienoje 
vietoje.Prie lovos mygtukais reguliuojama ne tik 
šviesa, bet valdomos ir užuolaidos, įjungiami 
scenarijai „naktis“, „rytas“, funkcijos „netrukdyti“, 
„sutvarkyti numerį“ arba viskas išjungiama „on/
off“ mygtuku. San.mazguose veikia scenarijai 
„wc“ ir „vonia“, kas priskiriama šiems scenarijams 
gali būti laikui bėgant perprogramuojama. Naktį 
orientuotis kambariuose padeda kištukiniai lizdai 
su LED pašvietimu, o vonioje ir tualete – LED 
pilotinė švieselė LC 1539-OO LNW245.

GAJA DECOR. Stabilizuoti augalai yra natūralūs, 
nereikalauja priežiūros, todėl ypač tinkami 
viešbučiams. Dėl plataus jų asortimento pasirinkta 
įmonė GAJA DECOR. Recepcijos zoną pagyvina 
baltų samanų kamuoliukai „Lichen Natural 
MOI5000“. Svetainėje prie valgomojo staliuko 
įrengta aukštos žolės „sala“ Green BEA 0105 .

TARKETT. Dėl galimybės praktiškai susikurti norimų 
spalvų ir rašto kilimą pasirinkta bendrovė TARKETT. 
Akmenukų vandenyje įspūdžiui sudaryti numeryje 
naudojamas savo spalvomis perkomponuota 
„Axminster“ kiliminė danga J21829 –J701. 
Recepcijoje dėl savo ilgaamžiškumo paklota kūno 
spalvos vinilinių plytelių danga „iD Inspiration 55 – 
Century DAWN“.

ARSAN. Vonios kambario įrangai papildyti pasirintos 
aukščiausios kokybės patikimų ir žinomų Europos 
santechnikos gamintojų prekės, kurias tiekia įmonė 
ARSAN. San.mazguose įrengtas išmanus ir taupus 
elektrinis rankšluosčių džiovintuvas „Einar 1680x90“, 
pripjautas „Radaway Teos C/F“ baltas dušo padėklas,  
„Idea Black DWD Factory“ dušo durelės.

AKMENSTATA. Dėl aukštos kokybės produkcijos iš 
natūralaus akmens pasirinkta įmonė AKMENSTATA. 
Kuriant urvo atmosferą interjere, pasirinktos  „Grigio 
Olivo“ granito plokštės. Šių plokščių paviršius yra  
dekoruotos  „Crust“ apdirbimo būdu: įmituojamas 
grubus skaldymas. Tokio tipo plokštės naudojamos 
kaip uolos fragmentai miegamajame, WC ir vonioje. 
Svetainėje žurnalinio staliuko stalviršis taip pat 
pagamintas iš  „Grigio Olivo“ granito poliruotos 
plokštės, o ten pat stovinčios akmeninės pakylos 
statuloms padarytos iš šukuoto  „Travertino Brushed“ 
marmuro. Vonios grindims parinktos plokštės, kurias 
gamina tarptautinė ispanų įmonė „Cosentino“ — 
kurianti naujoviškus architektūros ir dizaino paviršius. 
„Dekton®“ „Kraftizen“ kolekcijos „Nacre“ splavos 
presuoto akmens plokštės yra didelio formato, taip 
susidaro minimalių sujungimų siūles. Galimi ir skirtingi 
medžiagos storiai, kurie leidžia maksimaliai ir labai 
optimaliai pritaikyti šią medžiagą įvairioms aplikacijoms.
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VIZIJA 
Kaip jau parodė pandemija, kartais tenka nemažai 
laiko praleisti viduje. Šiuo projektu norėjosi kuo 
daugiau gamtos perkelti į vidų, kad viešbučio svečiai 
jaustųsi tarsi gamtoje, džiunglėse. Spalviškai 
pasirinktas žemiškų atspalvių koloritas su keliais 
akcentais ir taip dar labiau paryškinamas gamtos 
pojūtis erdvėse. Aptakios formos, natūralios 
medžiagos ir gamtos elementai bei komfortiški 
modernūs sprendimai paverčia svečių patirtį puikiu 
pabėgimu nuo realaus niekada nesustojančio 
gyvenimo. 

EVELINA 
DELEKAITĖ 

Interjero dizainerė

GROHE. Viešbučio kambaryje pasirinkta naudoti 
„Brushed Hard Graphite“ spalvos „GROHE Atrio“ 
kolekcija. Ši kolekcija ir pasirinkta spalva alsuoja 
prabanga ir kokybe, bet kartu savo aptakiomis 
formomis puikiai dera bendrame kambario interjere. 
Dušui pasirinkta potinkinė termostatinė dušo 
sistema „Smart control“, o WC patalpoje panaudotas 
sensorinis vandens nuleidimas „Tectron Bau E“, 
tai puikus sprendimas reaguojant į vis didesnį 
susirūpinimą higiena ir švara, kai mygtuko net 
nereikia paliesti, o jis veikia nuo inovatyvios „Infrared“ 
sistemos, kuri užtikriną didesnę kambario higieną bei 
mažesnį energijos suvartojimą. 

savo funkciją, bet kartu įsilies ir neišsiskirs iš bendro 
interjero konteksto. Kambarių įėjimams pasirinktos 
naudoti JNF IN.27.400.E. „Titanium Black“ spalvos 
kodinės durų rankenos. Tai patogus ir inovatyvus 
sprendimas, svečiams nebereikia nešiotis kortelių, 
taip pat užsisakius kambarį internetu durų kodą galima 
gauti tiesiai į telefoną ir taip nebereikia atvykus keliauti 
į recepciją, gaišti laiko ir turėti papildomą, nebūtiną 
kontaktą. WC patalpoms bei kitoms viešbučio 
erdvėms panaudota JNF YOKOHAMA EASY FIX 
IN.00.179.EF.R01NS.TB rankena, minimaliu savo 
dizainu ir labai greitu sumontavimu yra puikus 
sprendimas tokio tipo erdvėms

UAB BRASA. Viešbučio kambariams pasirinkta 
naudoti modulinė profilių sistema drabužinėms – 
STILI. Tai puikus ir prabangus sprendimas viešbučio 
erdvei, platus sistemos dalių pasirinkimas leidžia 
gerai pritaikyti drabužinės baldą prie viešbučio svečių 
poreikių. Taip nereikia derinti kelių skirtingų baldų, o 
galima sujungti juos į estetišką visumą. Šią sistemą 
labai papildo galimybė integruoti LED apšvietimą. 

TOP SPYNOS. Svečiams brangių daiktų saugumui 
užtikrinti pasirinktas ir kambariuose naudojamas 
„MySafe 430 EL“ optimalaus dydžio ir dailaus, aptakių 
formų dizaino seifas, juodos spalvos puikiai atliks 

evedele@gmail.com 

+ 370 605 18 954 
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UAB AUDIOTONAS. Vaizdas ir garsas yra 
labai svarbios svečių patirtį paveikiančios dalys, 
tad recepcijos zonoje pasirinkti naudoti HELGI 
HC7520M 75 colių informaciniai ekranai, kuriais 
svečiai gauna visą aktualią informaciją. Dėl 
pasirinkto bendrų erdvių lubų dekoro panaudotos 
juodos spalvos sieninės foninės muzikos kolonėlės 
AMC VIVA 3. Šis sprendimas sujungia geriausią 
dizainą ir puikų garsą. Jos nedidelės, tad neatitraukia 
dėmesio nuo lubų apdailos. Viešbučio kambariuose 
panaudotos baltos spalvos į lubas įleistos muzikos 
kolonėlės AMC PC 6HP. Tai yra stiprūs ir galingi 
garsiakalbiai, turintys beveik neribotą pritaikymą 
namų foninei muzikai, taip pat viešosioms erdvėms, 
kur reikalinga aukštos kokybės foninė muzika.

GAJA DECOR. Augalai ir gamta yra labai didelė ir 
svarbi projekto dalis. Jie padeda kurti džiunglių ir 
gamtos oazės potyrį erdvėse. „Gaja Decor“ platus 
siūlomų augalų pasirinkimas bei jų kokybė padeda 
išgauti norimą rezultatą interjere. Panaudoti tokie 
augalai kaip „Phoenix Yuruguano Trunk YPH/0300“, 
„Phoenix Palm Tree KPB/0200“, „Citron Green AMA 
4124“, „Sprengeri Green SPR 0108“, „Ivy – Hedera 
Helix mini HEP 9103“, „Parvifolia PAR 0104“ ir t. t.

TORK. Bendrose viešbučio erdvėse norint 
užtikrinti svečių higieną pasirinktas naudoti „Tork“ 
dezinfekantų stovas su „Tork“ odos priežiūros 
priemonių dozatoriumi su „Intuition™“ jutikliu. 
Taip pat kiekviename viešbučio kambaryje prie 
įėjimo durų svečius pasitiks dar vienas „Tork“ odos 
priežiūros priemonių dozatorius su „Intuition™“ 
jutikliu tam, kad po likusią savo kambario erdvę 
nebebūtų skleidžiamos bakterijos ir kitos dalelės, 
atsineštos iš lauko ar bendrų erdvių. Kambario WC 
erdvėje panaudotas „Tork“ sulankstyto tualetinio 
popieriaus dozatorius bei  5 l. šiukšliadėžė, juoda 
spalva ir minimalus dizainas puikiai įsilieja į bendrą 
kambario dizainą ir užtikrina svečių komfortą. 

UAB JUNG VILNIUS. Projekte pasirinkta įrengti 
išmaniąją JUNG KNX sistemą. Ši sistema leidžia 
sujungti ir valdyti visas sistemas (apšvietimo, 
multimedijos, mikroklimato, temperatūros, 
užuolaidų, saugos sistemas ir t. t.) centralizuotai. 
Valdymas yra ne tik patogesnis, tačiau taip 
pat taupesnis bei saugesnis. O modernus ir 
minimalistinis valdymo blokų dizainas puikiai įsilieja 
į bendrą interjero visumą. Kambariuose panaudota 
JUNG LS Zero serija „Graphite Black Matt“. 
Estetiškai ši serija dar mažiau krinta į akis ir padeda 
išgauti dar estetiškesnį vaizdą, kai lieka nematoma iš 
montavimo paviršiaus. Svečių patogumui prie lovos 
įrengti kištukiniai lizdai su USB jungtimis bei „Plug 
& Light“ LED skaitymo šviestuvėliai, kurie leidžia 
išlaikyti maksimaliai vientisą vaizdą neįvedant jokių 
papildomų elementų. 

DUPONT. Dirbtinis akmuo interjere pritaikomas vis 
plačiau. Bene populiariausia medžiaga – „Corian®“, 
arba dirbtinis lietasis akmuo, kai kuriomis savybėmis 
pranokstantis net ir natūralų akmenį. „Corian®“ 
danga yra itin patogus ir lankstus sprendimas 
norint išgauti įvairių formų be siūlių ir itin atsparius 
baldus ir gaminius. Šiame projekte bendroje 
erdvėje pasirinkta naudoti „Corian® Willow“ dekorą 
recepcijos stalviršiui bei restorano barui. „Corian®“ 
medžiaga atspari drėgmei, tinkama sąlyčiui su 
maistu, ilgaamžė su galimybe nesunkiai atnaujinti. 

TARKETT. Bendrai viešbučio kambario zonai 
pasirinkta modulinė vinilinė danga „iD Inspiration 55“ 
– „Delicate Oak CLAY“, gamtos įkvėpta spalva, kurią 
sustiprina didelės raiškos spaudos realistiškumas, 
leidžiantis pasirinkti geriausią natūralaus 
dizaino raštą, kai negali naudoti parketlenčių 
dėl santechnikos prietaisų, esančių patalpoje. 
Dušo ir klozeto zonose naudota AQUARELLE 
FLOOR – „Rust Metal DARK COPPER“ spalva. 
Tai vandeniui atspari vinilinė grindų danga dušo ir 
vonios kambariams, ją galima naudoti tiek grindims, 
tiek sienoms, taip pat spalvinis pasirinkimas tampa 
puikiu kambario akcentu. Bendrose viešbučio 
zonose pasirinkta kiliminė danga plytelėmis „Desert 
AirMaster“ – „Desert AirMaster AA36 5227“ spalva, 
danga padeda suminkštinti ir prisijaukinti erdvę. Taip 
pat dar vienas dangos išskirtinumas – vaikštant, 
darinėjant duris, neleidžiama nukritusioms ant 
žemės dulkėms ir kitoms smulkiosioms dalelėms kilti 
į viršų iki kvėpavimo takų – sulaiko dulkes apačioje ir 
taip leidžia kvėpuoti švaresniu oru. 

ARSAN.  Pasirinkta naudoti „Silkstone“ medžiagos 
laisvai pastatoma vonia „PAA Deco Nudo“ (matinės 
caffe late spalvos). Ne baltos spalvos vonia padeda 
ją geriau įlieti į bendrą kambario dizaino koncepciją 
bei maskuoti, kad dalis vonios kambario yra bendroje 
miegamojo erdvėje. aip pat panaudoti apskriti 
veidrodžiai NOVARONE CERCHIO R su rėmu, LED 
apšvietimu, jie ne tik puikiai tinka dažymuisi, bet ir 
tampa puikia interjero detale. 

AKMENSTATA. Bendroje viešbučio erdvėje pasirin-
ktos naudoti „Cosentino“ gamintojo „Dekton“ 
plačiaformatės plytelės grindims. Pasirinktas 
„Onirika“ kolekcijos dekoras, „Awake“ spalvos. Šis 
pasirinkimas spalviškai puikiai papildo akcentinę 
interjero spalvą, taip pat suteikia erdvei prabangos 
bei ilgaamžiškumo pojūtį. Šios plokštės yra didelio 
formato, taip išgaunamas itin vientisas vaizdas su 
mažai siūlių, platus medžiagos storiuo pasirinkimas, 
tai leidžia labai plačiai pritaikyti šį produktą aplinkoje. 
„Dekton“ yra unikali medžiaga dėl savo techninių 
charakteristikų – nulinio porėtumo, atsparumo 
smūgiams, subraižymams, karščiui, šalčiui, ugniai. 
Viešbučio kambaryje sienos apdailai panaudotas 
marmuras „Sahara Noir“ iš Tuniso. Tai juodos spalvos 
marmuras, išmargintas vario ir baltos spalvos gijomis. 
Jis tarsi paveikslas, kuris puikiai papildo viešbučio 
kambario interjerą bei tęsia natūralumo ir gamtos 
temą projekte. Naktinių staliukų bazės gaminamos 
iš „Calacatta Viola“ marmuro – tai juodas ir baltas 
marmuras, margintas stambiu vyšninės spalvos vyno 
raštu. Tai dar vienas prabangos akcentas interjere, 
spalviškai papildantis bendrą vaizdą.
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VIZIJA 
Įdomus, patogus, vizualiai patrauklus – moderniam 
viešbučiui nepakanka atitikti šiuos paprastus 
mūsų vertinimo kriterijus. Šiuolaikiniais komforto, 
kokybiško gyvenimo simboliais tampa gamtos ir kitų 
išteklių taupymas, žiediniai funkcionavimo procesai, 
ekologiškos statybų ir įrengimo medžiagos, jų 
ilgaamžiškumas bei perdirbimo galimybės ir gamtą 
tausojančios priežiūros priemonės. 

MODERNAUS VIEŠBUČIO projektui pasirinkome 
prabangaus minimalizmo koncepciją, kurią 
lengvai galima pritaikyti ir atskiriems nedideliems 

nameliams, ir didesnio viešbučio tipo pastatui 
su privačiais poilsio kambariais. Patogus erdvių 
suplanavimas, ergonomiški sprendimai, apgalvotas 
funkcionalumas  užtikrina komfortišką buvimą 
ir kokybišką poilsį. Tikros, lengvai prižiūrimos 
ilgaamžės medžiagos (medis, stiklas, betonas, 
akmuo, metalas), derinamos su švarių formų baldais 
ir kitais interjero elementais, užtikrina funkcionalumą, 
estetiką bei komfortą, o natūralios faktūros ir spalvos 
( balta, pilka, ir visi žemės atspalviai) nekonkuruoja 
su atsiveriančiais per panoraminius langus gamtos 
vaizdais. 

Dizaino studija „AD Interjerai“
ana_dru@yahoo.com

+ 370 686 56 390

ANA DRUTEL

ALINA PONOMAR
Interjero dizainerė

Interjero dizainerė

Kambariuose bei registratūros erdvėse pritaikyti 
inovatyvūs inžineriniai sprendimai, leidžiantys 
optimizuoti šildymo, kondicionavimo ir apšvietimo 
sprendimus, taupyti gamtos bei žmogiškuosius 
išteklius. 

Inovatyvūs bei patikimi produktai ir sprendimai 
– raktas į tokio lygio projekto išpildymą, todėl 
rinkomės partnerius, kurie skiria ypatingą dėmesį 
efektyvioms technologijoms, inovacijoms, bet 
nepamiršta estetikos ir naudojimo komforto. 
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UAB BRASA. Šio partnerio modulines aliuminio 
juodų profilių „Cube“ konstrukcijas pritaikėme 
ir kambaryje virš stalo, ir vonios zonoje, nes 
metalas kaip medžiaga bei įvairiausio dydžio / 
formų galimybė leido lengvai modeliuoti reikiamus 
interjero elementus, užtikrinant patogumą, 
funkcionalumą bei lengvą priežiūrą. Mažas 
kvadratinis šviečiantis veidrodėlis užtikrina malonią 
ir funkcionalią kasdienę rytinę svečių rutiną bei 
puikiai dera prie visų lakoniškų erdvės formų. 

DUPONT. Vonios erdvėje rinkomės individualizuotą 
kriauklę iš „Corian®“ lieto pilko akmens. Nuostabu 
turėti galimybę kurti įdomesnį dizainą bei dėlioti 
matmenis pagal erdvę, o lengva šios medžiagos 
priežiūra bei atnaujinimo galimybės, higieniškumas 
ir plati spalvų ir apdirbimo paletė – tai papildomi 
privalumai, kurie daro šį produktą nepakeičiamą 
HORECA sektoriuje. 

ARSAN.  Minimalistiniam interjerui reikia lakoniškų, 
bet įdomių formų bei išskirtinio medžiagiškumo 
daiktų, todėl santechniką rinkomės iš patikimo, 
didelį pasirinkimą turinčio partnerio. PAA BELLA 
GRAPHITE iš Silkstone medžiagos laisvai 
pastatoma vonia pasižymi lakoniškumu, aptakiomis 
formomis bei talpumu ir puikiai pritapo atviroje 
vonios erdvėje. Nestandartinė spalva įdomiai dera 
visame interjere, o „Silkstone“ medžiagos savybės 
lengvai atitinka visus aukščiausius ilgaamžiškumo, 
naudojimo komforto bei priežiūros standartus. 

TOP SPYNOS.  Minimalistinio stiliaus  juodos 
spalvos rankenos „JNF IN.00 Slim“ puikiai įsiliejo 
į bendrą lakonišką dizaino konceptą ir garantuoja 
nepriekaištingą funkcionalumą ilgus metus. Svečių 
asmeninių daiktų saugumui užtikrinti kambaryje 
instaliuotas nedidelis stilingas seifas „mySafe 
premium 350 EB Black“ su elektronine spyna.

TORK. Lengvai pasiekiama, matoma, mažų 
sąnaudų, nekenksminga aplinkai dezinfekcija 
tapo mūsų dienų būtinybe. Estetiški sprendimai 
iš „Tork“ viešoms ir privačioms erdvėms leidžia 
turėti estetiškus  sprendimus tiek recepcijos, tiek 
privačiuose kambariuose ir užtikrinti tinkamus 
higienos standartus. Panaudota „Tork“ higienos 
produktų stendas recepcijoje, bei „Tork Xpressnap 
Snack®“ servetėlių dozatorius kambariuose.

GAJA DECOR. Viešbučio recepcijos erdvėje 
panaudojome išskirtinio dizaino interjero elementus 
iš stabilizuotų augalų – tai ilgaamžis, unikalus, 
šiuolaikiškas dekoro elementas, kuris pagyvina 
erdvę ir suteikia jai išskirtinumo ir gamtos motyvų. 

UAB JUNG VILNIUS. Šio gamintojo produktų įvairovė 
išties įspūdinga, pasižymi patikimumu bei inovatyvumu, 
lakoniškomis formomis, apgalvotais sprendimais. 
Viešbučio recepcijos zonoje siūlome įrengti SELF 
CHECK IN terminalą ir jį integruoti su viešbučio 
valdymo bei KNX sistema, kas užtikrina operatyvumą, 
paslaugų individualizaciją bei išmanųjį būdą naudotis 
kambario galimybėmis.. Individualus temperatūros, 
kondicionavimo, apšvietimo valdymas pagal poreikius 
suteikia svečiui maksimalų komfortą, o viešbučiui 
leidžia taupyti išteklius bei gauti papildomus lojalumo 
taškus iš patenkinto paslaugų vartotojo. Kambariui 
rinkomės KNX protingą sistemą, leidžiančią ne tik 
patogiau ir paprasčiau valdyti apšvietimą scenarijais, 
bet ir lengvai valdyti temperatūrą, įjungti mėgstamą 
muziką bei patogiai naudotis automatizuotu užuolaidų 
valdymu.  Lakoniška jungiklių / kištukinių lizdų / daviklių 
serija LS ZERO, platus spalvų pasirinkimas leido 
palaikyti vientiso ir minimalistinio interjero koncepciją. 

UAB AUDIOTONAS. Viešbučio garso sistemos 
komponentai parinkti atsižvelgiant į erdvių specifiką. 
Šiam projektui buvo parinkti minimalistinio dizaino 
BLUESOUND BSP200 sieniniai juodos spalvos 
garsiakalbiai, veikiantys PoE tinklo pagrindu. Viso 
viešbučio sistema lengvai valdoma kompiuterio 
pagalba, gali būti sudeliota į atskiras zonas be 
papildomų garso stiprintuvų ar grotuvų.

GROHE. Tobulas lakoniškas dizainas, lengva 
priežiūra bei ilgaamžiškumas, patogus valdymas 
ir vandens taupymas – tai, ko reikia žalio 
viešbučio vonios erdvėms. Prie mūsų prabangaus 
minimalizmo koncepcijos puikiai tiko „Grohe SPA 
Allure“ serijos chromo maišytuvas iš grindų voniai 
bei chromo maišytuvas kriauklei (L dydžio).

TARKETT. Prabangaus minimalizmo koncepcija 
reikalauja vientisų apdailos sprendimų, įdomesnių 
bei malonių faktūrų, patikimumo, lengvos 
priežiūros ir paviršių atsparumo naudojant. Būtent 
tokias medžiagas siūlo šis partneris, iš kurio 
rinkomės apdailą sanitariniam mazgui bei luboms. 
Vientisumui užtikrinti vonios erdvės grindų ir sienų 
apdailai rinkomės „Aquarelle floor“ dangą, „Kiruma 
Aluminimium“ dizainą – praktiškas sprendimas 
šlapioms erdvėms. Luboms kambaryje rinkomės 
medžio faktūrą „Walnut original“ iš LVT lentelių 
kolekcijos „iD Inspiration“. Natūralaus medžio raštas, 
spalva ir šiluma suteikia erdvėms autentiškumo bei 
jaukumo.

AKMENSTATA. Natūralaus akmens interjero 
elementai – ilgaamžiai, nepasikartojantys, eko-
logiški ir lengvai perdirbami. Kambario interjerui 
rinkomės šviečiančius kubus-staliukus prie lovos, 
pagamintus iš tikro persišviečiančio „Oniksas 
Ivory“. Tai įspūdingas, retas mineralas, turintis 
unikalią savybę – persišviesti. Taip pat turi stiprų 
relaksacinį poveikį – atpalaiduoja, todėl labai tinka 
šio viešbučio kambario interjere. O atsikėlus naktį 
atsigerti vandens, jo blanki šviesa nepažadins, 
o subtilus raštas puikiai dera prie minimalistinio 
interjero ir vyraujančių interjero gamtos spalvų. 
Panašus sprendimas parinktas ir registratūros 
baldo išpildymui – lieto persišviečiančio akmens „Hi 
macs m603 Pavia“ registartūros  viršutinė dalis 
subtiliai ir minkštai pašviesta, ir kūria ramią, 
atpalaiduojančią atmosferą viešbučio svečiams. 





UAB „Vudra“ – medienos apdirbimo įmonė, įsikūrusi Telšių 
rajone. Naują produktą – degintą medieną (yakisugi) 
pradėjome tiekti rinkai prieš dvejus metus ir jau galime 
pasidžiaugti, kad mūsų mediena „gyvena“ gražiausiuose 
Lietuvos kampeliuose. 

Esame ne vieninteliai degintojai Lietuvoje, bet išsiskiriame 
iš kitų: esame bene vieninteliai, kurie dengia medieną tris 
kartus ir siūlo plačiausią spalvų paletę – 50 atspalvių. 

Ilgai dirbome su gerai žinomo prek4s ženklo „Tikkurila“ 
atstovais, kol išsirinkome mums tinkamą degintos 
medienos padengimą. Padengimas išsiskiria tuo, kad 
neuždengia degintos medienos grožio, bet suteikia 
reikiamą atspalvį. 

Yakisugi – tai viena seniausių medienos apdirbimo 
technologijų, atkeliavusių Iš Japonijos. Medienos 
deginimas suteikia ne tik išskirtinį vaizdą, bet ir atsparumą 
išorės veiksniams bei ilgaamžiškumą. 

Degintos medienos produktai turi platų panaudojimo 
spektrą: luboms, sienoms, grindims, baldams, terasoms 
ir t. t. Parinkus tinkamą apšvietimą, faktūros grožis 
atsiskleidžia dar labiau.

Esame ne tik degintojai, bet ir kitų medienos produktų 
gamintojai, todėl klientui galime pasiūlyti specialius 
produktus. Pavyzdžiui, neseniai gaminome masyvias 
deginto uosio kolonas, kurių matmenys – 40 x 40 x 500 
cm arba deginto fasado dailylentes, kurių plotis – 22 cm.

info@vudra. l t   |     +  370 673 42 522 www.vudra. l t / l t



GYVŲ AUGALŲ PAVEIKSLAI IR KOMPOZICIJOS KURIAMI INDIVIDUALIAI IR PRITAIKOMI KIEKVIENAM INTERJERUI

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



MODERNUS DRĖKINIMO SPRENDIMAS
ŽALIUOJANČIAME SAMANŲ PAVEIKSLE

Nuo senovės žmonės yra linkę ieškoti ryšio su gamta, nepriklausomai nuo to, kur ir kokiomis sąlygomis gyvena. 
Architektams vis dažniau atsigręžiant į gamtą, atsiranda vis daugiau sprendimų, kaip galima įsileisti daugiau 
gamtos į gyvenamąjį būstą, biurą ar kitas bet kokios paskirties erdves. „Gaja Decor“ siūlo naują drėkinimo 

sistemą, kurią supa ne tik jaukumą kurianti, bet ir daug kitų privalumų turinti žaluma.

STABILIZUOTI AUGALAI – AKCENTAS, PUOŠIANTIS 
INTERJERĄ

„Gaja Decor Group“ – profesionalų komanda, kurianti išskirtinio dizaino interjerą 
iš stabilizuotų augalų. Kiekvienas įmonės projektas – unikalus ir ypatingas.

„Gaja Decor Group“ stabilizuoti augalai suteikia erdvėms gyvybės ir tampa 
organišku akcentu – samanų ir augalų kūriniais, kurių forma priklauso tik nuo 
fantazijos ir poreikių. Tai puikus pasirinkimas biurų erdvėms, nes šie augalai 
ilgainiui nepraranda vaizdo, tekstūros, spalvos ir sutaupo lėšų bei laiko, nes 
jiems nereikia ypatingos priežiūros.

Jų kuriamas vaizdas – visiškai gyvas ir tarsi atkeliavęs tiesiai iš gamtos. 
Stabilizuotų augalų kompozicijos kuria jaukumą, įneša šilumos, subtilumo, 
estetikos. 

„Gaja Decor “ įmonės vadovė Milda Karpičienė pastebi, kad šalti orai 
ir šildymas neatsiejami nuo išsausėjusio patalpų oro. Taip pat tai 
problema, kurią netrunka pajusti vos spustelėjus šaltukui biuruose 
daugiau laiko praleidžiantys darbuotojai. Dėl šios priežasties, atėjus 
žiemos sezonui, klientai ima skųstis ypač sausu oru biuruose, kuris 
daro neigiamą poveikį ne tik darbuotojams, bet ir erdves puošiančioms 
samanoms ar kitiems augalams.
„Tikra tiesa, kad oro drėkinimas – ne prabanga, o būtinybė. Dėl labai 
sauso oro biuruose ne tik ten esantiems augalams, bet ir žmonėms 
nėra gerai, tad kilo mintis sukurti modernų drėkintuvą, kuris atliktų ne 
tik drėkinimo funkciją, bet ir taptų dekoro akcentu. Pastaruoju metu 
ypač pastebime išaugusį dėmesį biurų mikroklimato kokybei“, – 
komentuoja pašnekovė.
Naujoji sistema buvo sukurta bendradarbiaujant su VGTU „LinkMenų 
fabriku“, kurie integravo visus elektroninius sprendimus: lengvą 
valdymą, programinę įrangą, garų sistemos sukūrimą bei pritaikymą 
sąlyginai mažam korpusui konstrukciją. Taip pat kai kurios detalės 
spausdintos 3D formatu, pavyzdžiui, jungtys vandens rezervuarui 
pildyti. Visa ši technologija sukurta iš pagrindų, nes iki šiol nebuvo 
nieko panašaus. Vertas dėmesio išskirtinis tiek paties drėkintuvo, 
tiek galimos kompozicijos dizainas. Kompozicijos derinamos ir 
gaminamos atsižvelgiant į individualius kliento reikalavimus.

SPRENDŽIA SAUSO ORO PROBLEMĄ BIURUOSE

• SUKURTA ORIENTUOJANTIS Į BIURŲ ERDVES IR NUOLATINĘ 
   SAUSO ORO PROBLEMĄ.

• 1 x 1 M DYDIS TALPINA 15 L VANDENS. TURI PATOGIAS ĮPYLIMO 
   BEI IŠLEIDIMO ANGAS. VANDENS UŽTENKA ILGAM LAIKO TARPUI.

• KORPUSAS PARINKTAS MODERNAUS, KLASIKINIO DIZAINO  
  (JUODAS METALAS, DAŽYTAS MILTELINIU BŪDU, YRA ILGAAMŽIS, 
  NEREIKALAUJANTIS PAPILDOMOS PRIEŽIŪROS).

• DRĖKINTUVAS UŽPROGRAMUOJAMAS IR VEIKIA TIK TADA, KAI SANTYKINĖ  
   DRĖGMĖ NUKRINTA ŽEMIAU NUSTATYTOS NORMOS (PAVYZDŽIUI, 30 %.). 
   PASIEKUS SANTYKINĘ DRĖGMĘ, DRĖKINTUVAS IŠSIJUNGIA, TODĖL   
   ĮRENGINIO  VEIKIMO METU ELEKTROS SĄNAUDOS LABAI MINIMALIOS.



MAGIŠKI RECEPTAI, 
KURIANTYS UŽBURIANČIAS 

JŪSŲ NAMŲ ERDVES

VISKAS PRASIDĖJO NUO TIKĖJIMO BURTAIS IR SUPANČIA MAGIJA. LYG UŽBURIANTIS 

ŽAIDIMAS IR RITUALAS GIMĖ SMELLS LIKE SPELLS“ MAGIŠKA RECEPTŲ KNYGA, LEIDŽIANTI 

KASDIEN MĖGAUTIS UNIKALIAIS PARFUMERIJOS RECEPTAIS IR NEMATOMA MAGIJOS 

PAGALBA, KURI, TIKIMA, PADEDA PRITRAUKTI MEILĘ, DŽIAUGSMĄ AR GAUSĄ Į MŪSŲ 

GYVENIMĄ. SEPTYNERIUS METUS KVAPŲ SIMBOLIKOS KURIAMA PRABANGA – UNIKALIOS 

ŽVAKĖS, SMILKALAI, ETERINIAI ALIEJAI IR NAMŲ KVEPALAI ŠIEMET PASIPILDĖ NAMŲ KVAPO 

LAZDELĖMIS, KURIŲ LENGVO IR NUOSEKLAUS KVAPO SVARBIAUSIAS INGREDIENTAS – 

DĖMESYS ŽMOGAUS NORAMS IR POREIKIAMS.



NAMŲ KVEPALAI SU LAZDELĖMIS

Naujausi, tik šį rudenį pristatyti „Smells Like Spells“ magiški receptai – rankų darbo 
namų kvepalai su lazdelėmis sukurti remiantis senaisiais papročiais ir tradicijomis. 
Šių kvapų raganiškuose receptuose kiekvienas augalas bei jo aromatas atlieka 
labai reikšmingą aromaterapinę ir magišką funkciją, o pagrindinės kvapų natos, 
papildydamos viena kitą aromaterapinėmis savybėmis, sukuria aukštajai parfumerijai 
būdingą kvapų piramidę.

„Mūsų turimais purškiamais namų kvapais gali išpurkšti dideles erdves, patalynę, 
rankšluosčius, užuolaidas ir t. t., o naujieji namų kvapai su lazdelėmis skleidžia nuolat 
besidriekiantį, tolygų kvapą ir sukuria švelnaus aromato pripildytą namų atmosferą. 
Kurdami namų kvepalus nenaudojame denatūruoto alkoholio, o tik nedenatūruotą, 
maistinį, todėl galima mėgautis alkoholį denatūruojančių medžiagų neužgožtu 
aromatu“, – pasakoja M. Bartkevičius.

Namų kvepalų buteliuke – net 30 proc. kvapiųjų esencijų, o kiekviename recepte 
3–5 mėnesius skleisis net iki 13–15 kvapų natų. Namų kvepalų lazdelės pagamintos 
iš rotango medžio su solos medžio gėlių žiedais. Lyg augalo kamienu lazdelėmis 
kylantys namų kvepalai pagirdys gėlių žiedus, taip padidės paviršius, kuris skleis 
namų kvepalų aromatą. Dar svarbu nepamiršti reguliariai apversti lazdelių.

Kaip ir su kiekvienu „Smells Like Spells“ magišku produktu, prie šių namų kvepalų 
pridedamas detalus paskirties aprašymas, nesudėtingas meditacijų / afirmacijų 
ritualas bei patarimai, kur geriau laikyti namų kvepalus, kad jie paskleistų magiškas 
galias. Burtai ir magija stikliniuose buteliukuose – tik dalis „Smells Like Spells“ istorijos. 
Visą kitą kasdien kuria kiekviena šiuolaikinė ragana.

„Smells Like Spells“ asortimente nėra nieko kasdieniško. Iš pirmo žvilgsnio įprasti 
namų dekoro elementai nešasi gilią prasmę ir raganišką prieskonį. „Kiekvienas per 
septynerius metus sukurtas produktas turi savo istoriją, savo receptą, kuris pirmiausia 
kuriamas ne dėl to, kad skaniai kvepėtų, nors tai taip pat yra mūsų tikslas, o kad atliktų 
tam tikrą funkciją žmogui: generuotų meilės, gausos, sėkmės, ramybės ar džiaugsmo 
energijas“, – sako „Smells Like Spells“ įkūrėjai Vilius Malinauskas ir Marius Bartkevičius.

Pradėję magija kvepiančių namų aromatų kūrybą nuo runų ženklais raižytų žvakių 
„Smells Like Spells“ burtų šeimą pildė smilkalais, eteriniais aliejais, purškiamais namų 
kvapais. Pasak V. Malinausko, receptai turi tam tikras magiškas taisykles, tad jų kūrimas 
nėra lengvas procesas. Kiekvienas kvapas užgimsta, keičiasi ir išauga į tą užburiantį 
receptą. „Bandai sudėlioti, koks tas receptas turi būti. Ir kad skaniai kvepėtų, ir kad 
atitiktų visus šiuolaikinius parfumerijos kanonus, taisykles, o kartais tas taisykles ir 
sulaužome. Finalinis produktas gimsta po truputį“, – pasakoja M. Bartkevičius.

TROKŠTAMA INTENCIJA KIEKVIENAM

V. Malinauskas ir M. Bartkevičius tinkamo magiško recepto, pirmiausia, siūlo ieškoti 
mąstant apie linkėjimą brangiam žmogui ar sau pačiam. Ko nori palinkėti sau ar žmogui, 
kuriam tai dovanosi? Sėkmės, meilės, gausos, ryžto, džiaugsmo, kūrybiškumo? 
Gausus unikalių burtų pasirinkimas leidžia atrasti trūkstamą ar trokštamą intenciją 
kiekvienam.

Kurdami savo asortimentą „Smells Like Spells“ įkūrėjai naudoja tiek natūralius, 
tiek kvapniuosius eterinius aliejus ir ragina savo klientus nepamesti galvos dėl 
natūralumo, nes tai tikrai nevisuomet geriausias pasirinkimas. „Tarp žmonių neretai 
vyrauja įsitikinimas, kad natūralu – gerai, o chemija – blogai. Bet kai kalbame apie 
eterinius aliejus, taip nėra, – pasakoja V. Malinauskas. – Kiekvieną kartą kurdami 
receptą darome ne tik raganišką, ne tik parfumerinį, bet ir chemiko darbą. Tikriname 
iš viso pasaulio atvykstančių eterinių ir kvapiųjų aliejų sudėtį, saugos duomenų 
lapus, tirpiname aliejus vaške ar nedenatūruotame alkoholyje, priklausant nuo 
to, ar gaminame žvakes, ar namų kvepalus. Galiausiai žiūrime, kokia medžiagų 
koncentracija liko. Eteriniuose aliejuose paprastai gausu dirginančių, alergizuojančių 
medžiagų, kurias kvapiuosiuose aliejuose lengva kontroliuoti, o eteriniuose aliejuose 
– neįmanoma. Todėl „cheminis“ kvapusis aliejus gali būti visiškai saugus, o eterinis 
aliejus, ypač didelėmis dozėmis, – žalingas. Viskas pagal griežtus ir mokslu pagrįstus 
ES reglamentus. Vėliau visa tai sugula į etiketes, apie visas sudėtines dalis norime ir 
privalome informuoti kiekvieną vartotoją.“

ASORTIMENTAS, KURIO NERASITE KITUR

„Smells Like Spells“ išskirtinumas – unikalūs „Smells Like Spells“ kuriami aromatų 
receptai. Kvapai seka madas, kaip ir visa kita mūsų kasdienybėje. Didieji parfumerijos 
gamintojai kuria „trendus“, numato ar dirbtinai sukuria tendencijas, o dauguma prekių 
ženklų patys nekuria receptų ir net negamina savo produktų, jiems pasiūloma tai, 
kas bus „madinga“. „Galime pastebėti, kad nuvykus į tarptautines kvapų parodas 
dauguma produktų kvepia labai panašiai arba net vienodai. O mūsų tikslas – kvapus, 
pirmiausia, kurti pagal maginę jų paskirtį. Mes iš tikrųjų dirbame kaip parfumeriai, todėl 
mūsų aromatų atpažinti kitur nelabai pavyks“, – sako V. Malinauskas.
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MODERNAUS 
NAMO KOKYBĖS 
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Namai yra daugiau nei namo sie-
nos, langai ir stogas, daugiau nei 
plytos ar mediena. Kiekvienas no-
rime namų kaip saugios tvirtovės 

ir jaukios užuovėjos, kuri traukia sugrįžti 
iš bet kurios pasaulio vietos. 

Kiekvienas nusipelnėme gero namo – su-
planuoto taip apgalvotai, kad jo pato-
gumas kasdien džiugintų maksimaliomis 
galimybėmis, pastatyto taip rūpestingai, 
kad jo kokybė daug metų išliktų neprie-
kaištinga, o dizainas nesenstantis. Taip 
pat svarbu, kad pasirinkta namui statyti 
vieta nenuviltų ir bėgant metams nekel-
tų problemų. Šiuolaikinės architektūros 
namas neatsiejamas ir nuo technologijų 
pažangos bei buities inovacijų – jos taip 
pat turi būti ne tik patogiai suplanuotos, 
bet ir suderintos 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 turi būti 
šiuolaikiniuose kokybiškuose namuose, o ko 
vengti? Ar įmanoma turėti aukščiausios kokybės 
namą, neviršijant protingų finansinių galimybių, 
metų metus nevargstant dėl statybų broko ar 
planavimo spragų ir nebijant namo išlaikymo 
išlaidų? 

STRUCTUM projektas – „Modernaus namo ko-
kybės DNR“ – tai kokybiškos statybos ląstelės 
branduolyje užkoduota genetinė informacija, 
kuri turi būti specialistų „atkoduota“ ir perduo-
dama kitoms „ląstelėms“ – naujų namų statyto-
jams. 

Šio projekto straipsnių ciklas žurnale veda nuo 
pirmosios minties apie nuosavą namą, nuo jo 
vizijos nugludinimo, tik jam tinkamos ir nulemtos 
vietos pasirinkimo, per klaidžius projektavimo ir 
statybos takus iki plačių vidaus įrengimo galimy-
bių ir interjero dizaino kūrimo. 

Šios „ląstelės branduolio“ misijos STRUCTUM 
projekte ėmęsis architektas Tomas Lapė, daly-
vaudamas straipsnių cikle, dalijasi žiniomis, pa-
aiškindamas svarbiausius veiksmus bei spren-
dimus panorusiesiems pasistatyti šiuolaikinį 
kokybišką namą.

AUTORIUS: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė



 
NAMAS, 
APGLĖBĘS 
EŽERO VAIZDĄ 

GERAS VAIZDAS – ŠIUOLAIKINIS 
PRIORITETAS 

Architektas pateikia konkretaus gyvenamo-
jo namo, projektuojamo vidurio Lietuvoje, 
vaizdingoje vietovėje prie ežero, pavyzdį. 

Šiuolaikinės architektūros namui statyti 
pasirinktas sklypas yra naujai suplanuotame 
sklypų masyve. Dviem šoninėmis kraštinėmis 
jis glaudžiasi su kaimyniniais sklypais, viena 
jo kraštinė šlaitu leidžiasi prie ežero, kur 
atsiveria graži gamtos panorama, o ketvirta, 
pietinė kraštinė, ribojasi su privažiavimu prie 
sklypo. 

Į sklypą atvažiuojama iš pietų pusės, o pui-
kus gamtos vaizdas su ežeru yra į priešingą 
pusę. Tad, kaip nurodo architektas, sklypo 
padėtį saulės atžvilgiu galima laikyti iššūkiu 
projektuojant. Bet jis primena, kad šiuolaiki-
nė architektūra pirmiausia siekia maksima-
liai išnaudoti gerus aplinkos vaizdus. 

Iš sklypo atsiveria gražus vaizdas, jis yra 
svarbesnis ir vertingesnis nei sklypo orien-
tacija. Namas orientuojamas į šį vaizdą, o ne 
į pietinę ar rytinę saulę ir pan. 

Apsisprendę pasistatyti namą, išsirinkę jam vietą ir sklypą toje 
vietoje, būsimojo namo savininkas kartu su architektu pradeda 
kurti savo svajonių namus. Pasak architekto T. Lapės, dviejų 
bendradarbiaujančių šalių dialogas padeda sukurti kokybišką namą, 

kuris geriausiai atitinka jo statytojo poreikius. 
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Nuotr., vizualizacijos ir schemos:  „Studija lape“ (architektai Tomas Lapė, Ieva Viliūtė)
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PATEKIMAS Į SKLYPĄ

Š

„Šiuolaikinės 
architektūros 
užduotis – iš esamos 
realybės paimti 
tai, kas geriausia, 
ir sustiprinti. Saulė 
tikrai yra kiekviename 
sklype, o vaizdą 
į ežerą ar į mišką 
turi ne kiekvienas 
sklypas, tad namas 
orientuojamas į 
vertingą vaizdą, o 
įsileisti į namus saulę 
ir natūralią šviesą 
padeda šiuolaikinės 
architektūros 
išraiškos priemonės“, 
– sako architektas 
T. Lapė.

Pasak T. Lapės, vaizdas yra neginčijamas 
argumentas ir dominuojantis veiksnys pro-
jekto sprendiniams pasirinkti.

Esamas privažiavimas prie pasirinkto sklypo, 
kaip sako architektas, taip pat yra dar vie-
nas svarbus argumentas namo orientacijai 
sklype. Namų kvartalo vystytojų suplanuotas 
jo išdėstymas, bendri keliai ir privažiavimai 
yra dalis esamos infrastruktūros ir svarbus, 
neginčijamas argumentas projektavimo 
sprendimams. 

Kitas svarbus veiksnys yra kaimynystė: na-
mas bus statomas kvartale, tai būtina įver-
tinti kaip neišvengiamą argumentą. Žinant, 
kad šalia namo atsiras kaimynai, ir nenorint 
prarasti privatumo jausmo, galima tai iš 
anksto įvertinti ir pasiruošti, pasirenkant 
tinkamus architektūrinius sprendinius.

Papildomas argumentas, kurį projektuojant 
taip pat mažai galima paveikti, – vietovės rel-
jefas. Šiame sklype jis gana lygus, bet ežero 
link šlaitas leidžiasi gana greitai, tad namą 
tenka nuo jo atitraukti, o reljefo subtilybes 
panaudoti architektūriniuose sprendimuo-
se kaip raiškos priemones. 
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„Sklypo vertybių ir nekintamų 
duotybių visuma – tai sklypo 

konstitucija, kuri padeda 
dėlioti argumentus ir lemia 

architektūrinius sprendinius. 
Architektas turi ne kariauti 

su vėjo malūnais, o atsižvelgti 
į esamus argumentus, kad 

architektūriniai sprendiniai 
jiems neprieštarautų“, 

– sako T. Lapė.

„Užmiesčio name akcentuojamas 
gyvenimas lauke, kur praleidžiama daug 
laiko, todėl didelė terasa pratęsia namo 

erdvių funkcijas kieme“, – sako T. Lapė.

Architektas Tomas Lapė

Sklypo konstitucija

NULEMTOS NETRADICINĖS FORMOS 
Minėtų argumentų visuma lėmė netradici-
nius aptariamo namo projektavimo spren-
dinius – schemą, tūrius ir geriausią šiam 
sklypui namo formą.

Pirmasis projektuojamo namo aukštas tru-
putį sulenktas, kaip bumerangas – jis for-
muoja privačią erdvę, orientuotą į geriausią 
vaizdą. Užsisukdamas namas atsiriboja nuo 
kaimyninio užstatymo: užsidaroma, vaizdas 
įrėminamas, namas pasisuka kampu ir vienu 
šonu užsidengia nuo kaimynų žvilgsnių, atsi-
sukdamas į vakarus.

Kaip tik ten yra ideali vieta poilsio erdvei lau-
ke, kieme arba terasoje: atsigręžus į vakarų 
saulę ir į geriausią vaizdą.

Namo fasadas planuojamas betoninis, ver-
tikaliai reljefinis. Pagrindiniame fasade iš pi-
etų pusės, nuo gatvės, langų nedaug, bet jo 
vaizdą ir nuotaiką per dieną pagyvins saulės 
ir šešėlių žaismas. Fasadas nėra aklinas: nuo 
įvažiavimo pusės projektuojami du dideli 

geometrinių formų langai įleis į vidų daug 
dienos šviesos. Apskritas langas apšvies 
valgomąjį, trikampis – gyvenamąjį kambarį, 
šoniniame fasade stačiakampis langas 
skirtas virtuvei, kuri suprojektuota trans-
formuojama: mini virtuvė gali būti atverta ir 
tapti didele virtuve. 

Dviejų aukštų namo formą sudaro du tūriai. 
Antrojo aukšto tūris uždėtas ne tiesiai ant 
pirmojo aukšto, o lyg stumtelėtas į priekį. 
Tokiu architektūriniu sprendimu po antrojo 
aukšto tūriu suformuojama didelė lauko 
terasa, kuri bus įrengta po namo dalimi lyg 
po stogu. Pasislinkęs antrojo aukšto tūris 
įleidžia į terasą saulę iš pietų pusės.

Terasoje, kaip ir name, formuojamos atski-
ros funkcinės zonos. Prieš namo gyvena-
mojo kambario langus terasoje yra poilsio 
zona su minkštais baldais, kur galima prisėsti 
bendrauti ir grožėtis vakaru. Terasa projek-
tuojama atvira, kiaurai permatoma, tad ji ne-
užstoja vaizdo – iš namo vidaus per terasą 
netrukdomai matoma graži panorama.

Greta šios poilsio zonos, susietos ir su namo 
pirties zona, numatyta sūkurinė vonia.

Valgomojo zona lauko terasoje planuojama 
prieš namo valgomojo langus. Joje bus inte-
gruota lauko virtuvė su grilio sala ir kitomis 
funkcijomis. 

Dominuojantis vizualinis ryšys

Pastato orientacija

Saulės kelias

Namo tūrinė koncepcija
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PAPRASTAS ERDVIŲ PLANAVIMAS
Tiek pirmojo, tiek ir antrojo aukšto patalpų 
pagrindinius langus atsukus į ežerą, namo 
funkcinės schemos komponuojamos tradi-
cinės, pailgos. 

Pirmajame aukšte – gyvenamasis kambarys, 
darbo kambarys, SPA zona, virtuvė su sandė-
liuku ir garažas, antrajame aukšte – miega-
mieji kambariai, sporto ir laisvalaikio zona.

Visos antrojo aukšto patalpos išdėstytos 
eile – greta viena kitos, visų kambarių langai 
orientuoti į geriausią vaizdą. Prie uždaros pi-
etinės sienos antrajame aukšte projektuo-
jamas koridorius, o viršutinę dienos šviesą iš 
pietinės pusės įleidžia švieslangiai. 

Prie namo pirmojo aukšto, vakariniame jo 
gale, lyg priestatas suprojektuotas darbo 
kambarys, šalia kurio numatyta nedidelė 
atskira terasa ir išėjimas į kiemą.

Ilgo namo viduje yra pagrindinė laiptinė, o 
iš lauko terasos laiptai kyla į antrąjį aukštą 
– jais, neinant per visą ilgą namą iki pagrin-
dinių laiptų, galima iš miegamųjų nusileisti 
tiesiai į baseiną.

VANDENS VAIZDAS PRIE 
NAMŲ SLENKSČIO

Namo kiemo erdvės sprendimai pasirinkti 
nuo pat pradžių, kuriant namo koncepciją. 

Prieš terasą projektuojamas nuo namo 
nutolęs didelis baseinas. Per visą terasos 
ilgį bus įrengtas negilus vandens telkinys, 
kurio paviršiaus plotas bus labai didelis, o 
gylis – tik 10 cm. Čia vanduo atlieka deko-
ratyvinę funkciją – „prisitraukia“ ežero van-
dens vaizdą arti namų. Tyrame vandenyje 
matomas gražus telkinio dugnas, vandens 
augalai vazonuose – tai maža ežero kopija 
arčiau namų. Kartu tai yra natūralus „lauko 
kondicionierius“ – didelis vandens paviršiaus 
plotas karštą vasaros dieną garuoja ir kuria 
malonų mikroklimatą.

Šios įlankos centre projektuojamas gilus 
baseinas, skirtas plaukioti, jos dydis – apie 
ketvirtis viso vandens telkinio ploto. 

Taigi ežero vaizdas ir jo funkcija architek-
tūriniais sprendimais atkeliama prie namų 
slenksčio. 

„Namo statytojo ir architekto 
bendradarbiavimas padeda greitai 
atsakyti į keliamus klausimus. 
Apsikeitus argumentais ir radus 
reikalingus atsakymus, atsiranda namo 
forma. Kartais tai pavyksta greitai, 
kartais užtrunka ilgiau, bet visada 
reikia eiti į tą pačią pusę – į sutarimą. 
Kito kelio nelabai įsivaizduoju“, 
– sako architektas T. Lapė.
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Vilniaus rajono savivaldybė siekia Europos ge-
ografiniame centre (toliau EGC) atrasti įdomių, 
šiuolaikiškų sprendimų, kurie sudomintų lankyto-
jus ir paskatintų čia grįžti ne vieną kartą. „Architek-
tūros linijos“ architektai Faustas Lasys ir Simonas 
Čaikauskas šią teritoriją pasirinko matydami vietos 
potencialą ir labai įdomią architektūrinę užduotį. 
„Ši vieta išskirtinė tiek politiškai, tiek urbanistiš-
kai. Visų pirma, ši vieta yra nutolusi nuo miestų, 
tiesiog skendėja miškų ir laukų apsuptyje. Netgi 
lankantis šioje teritorijoje apima nepaaiškinamas 
ramybės jausmas. Matydami tokį vietos potencia-
lą ir labai įdomią architektūrinę užduotį nutarėme 
pasirinkti šią teritoriją“, – sako architektai.

„ARCHITEKTŪROS LINIJOS“ PROFESIONALAI: 
EUROPOS GEOGRAFINIO CENTRO TERITORIJA 
NUSIPELNĖ ESTETIŠKO IR MODERNAUS 
LANKYTOJŲ CENTRO

Aplink Vilniaus miesto savivaldybę vystomi perspektyviniai 
seniūnijų centrai, kuriuose numatomas reikšmingas urbanizacijos 
procesas. Viena unikaliausių savo lokacija ir istorija teritorijų – 
Europos geografinis centras, kurio potencialą įžvelgė žinomos 

architektų studijos „Architektūros linija“ profesionalai. Jie sieks stiprinti 
teritoriją kaip turistų traukos objektą, suteikti jam estetišką ir modernų 
lankytojų centrą.

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” 
KOMANDA: „ARCHITEKTŪROS LINIJA”

KOMANDĄ SUDARO: Simonas Čaikauskas ir Faustas Lasys

KATEGORIJA: Profesionalai

TERITORIJA: Vilniaus raj., Europos geografinis centras

Architektai su šypsena prisimena dalyvavimą 
ankstesniame projekte „Išmanusis miestas“. 
Pasak jų, šis projektas studentams suteikia ga-
limybę „pasimatuoti“ architekto batus – tenka 
bendrauti su vietos bendruomene, atliepti jų 
poreikius – visi šie procesai yra neatsiejama 
architekto praktikos dalis. Dalyvavimą šių metų 
projekte „Išmanusis miestas 9“ F. Lasys ir S. Čai-
kauskas vadina gera proto mankšta. „Mūsų pa-
grindinis lūkestis yra perskaityti vietovę, įžvelgi, 
ko jai trūksta, ir remiantis savo architektūrinė-
mis įžvalgomis pasiūlyti projektą – vietoženklį, 
kuris leistų geriau pritaikyti Europos geografinį 
centrą turizmui ir visuomenės poreikiams.“ 

F. Lasys ir S. Čaikauskas įsitikinę, kad miestai, 
norėdami kurti darnias ir žmonėms palankias 
erdves, visų pirma turi turėti aiškią viziją ir jos 
nuosekliai laikytis. „Miesto tikslai neturėtų keis-
tis kiekvienos politinės kadencijos metu. Taip 
pat visi svarbūs objektai, esantys jautriose 
miestui vietose, turi būti statomi architektū-
rinių konkursų pagrindu. Tai turėtų galioti ne 
tik sostinei, bet ir mažesniems miestams. Da-
bar dažnai turime situaciją, kai mažų mieste-
lių senamiesčiuose, jautriose kultūros paveldo 
zonose, projektuotojai parenkami pigiausios 
kainos principu. Jeigu visoms paslaugoms ir 
gaminiams taikome taisyklę, kad kaina atspin-
di kokybę, kodėl manome, kad tai aplenkia 
architektūrą?“ – svarsto „Architektūros linijos“ 
profesionalai.



IŠMANUSIS MIESTAS98

Šiandien Kurorto parko teritorijoje esanti takų 
sistema užgožta želdinių ir reikalaujanti prie-
žiūros, dangos blogos būklės, mažosios archi-
tektūros elementai – nusidėvėję. Tai vieta, ku-
rioje galimas poilsis, sveikatinimasis, aktyvaus 
laisvalaikio ir sporto veikla, tačiau jos prieigos 
neišnaudotos, nors turi potencialo tapti pui-
kiomis laisvalaikio praleidimo galimybėmis. Tai 
įžvelgė „Žalieji paukščiai“ – Vytauto Didžiojo 
universiteto, trečiojo kurso kraštovaizdžio dizai-
no studentų komanda – Dominyka Vaštakaitė, 
Evelina Lapinskaitė, Ieva Baškevičiūtė, Ieva Sa-
vickaitė, Matas Česnavičius ir Ridas Kairys.

„Šiuo metu erdvė, esanti Anykščių miesto cen-
tre, ne iki galo išnaudoja savo gamtinį potenci-
alą, o kai kurie egzistuojantys elementai yra ap-
leisti. Tačiau būtent tai paskatino mus pasirinkti 
šią teritoriją. Tai puiki darbo sritis kraštovaiz-
džio dizaineriams. Stengsimės šią perspektyvią 
miesto dalį dar labiau pritaikyti gyventojų bei 
turistų poreikiams“, – sako projekto dalyviai.

„Žaliųjų paukščių“ komanda įsitikinusi, kad tiek 
Anykščiai, tiek bet kuris kitas Lietuvos miestas 
visų pirma yra tarsi gyvas besikeičiantis orga-
nizmas, sudarytas iš žmonių istorijų. „Svarbiau-
sias miesto elementas – žmogus. Tad reikėtų 
sudaryti sąlygas žmonėms judėti, bendrauti, 
jaustis saugiai. Plačios automobilių gatvės ir kiti 
pėsčiųjų judėjimą trikdantys elementai, deja, 
prie to ne itin prisideda, – sako VDU studen-
tai. – Miesto planavimas turėtų vykti įtraukiant 
pačius gyventojus ir stengiantis kurti žmogaus 
masteliui tinkamas, jaukias erdves. Judėjimas 
pėsčiomis, dviračiu ar viešuoju transportu tu-
rėtų būti kuo geriau išvystytas. Gamta taip pat 
svarbi kūrybos sąlyga, į kurią privalu atsižvelgti 
kuriant erdves. Apie jos svarbą turėtų būti pa-
sakojama tiek žvaliam pirmokui, tiek ant suole-
lio rymančiam senoliui.“

KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTAI KETINA PRIKELTI
CENTRINĘ ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJĄ

© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės
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Numatoma:
Nagrinėjama teritorija

Planuojamos jungtys

Kurorto parkas su mineralinio vandens biuvete

Kurorto balkonas

Esama padėtis:
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Sklypų ribos
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Anykščių savivaldybė daug dėmesio skiria miesto centro, bendros aplinkos, 
nuoseklios urbanistikos, darnios architektūros, tvarios estetikos puoselėjimui. 
Stengiamasi sukurti tvarų, ekologišką ir sveiką, ramų, kokybišką, konkurencingą ir 
savitą kurortą, atitinkantį XXI amžiaus tendencijas. Jaunų kraštovaizdžio dizaino 

studentų komanda pasirinko Anykščių miesto centrinėje dalyje esančią teritoriją – 
Kurorto parką tam, kad šią perspektyvią miesto dalį dar labiau pritaikytų gyventojų ir 
turistų poreikiams.

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” KOMANDA: ŽALIEJI PAUKŠČIAI

KOMANDĄ SUDARO: Dominyka Vaštakaitė, Evelina Lapinskaitė, Ieva Baškevičiūtė, Ieva Savickaitė, 
Matas Česnavičius ir Ridas Kairys

KATEGORIJA: Studentai

VADOVAS: Aurelija Lozūraitienė ir doc. Alvydas Žickis

TERITORIJA: Anykščiai, Kurorto parkas
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Mažeikių rajono savivaldybė deda pastangas kurti 
darbo vietas, saugią ir sveiką socialinę aplinką. Įvai-
rūs projektai padeda kurti patogią gyventi aplin-
ką, gyventojų gerovei reikalingas sutvarkytas ir 
laisvalaikiui bei poilsiui pritaikytas viešąsias erdves, 
rekreacines zonas. „Išmaniojo miesto 9“ dalyviai 
Martynas ir Lukrecija sako šią Mažeikių teritoriją pa-
sirinko būtent dėl apibrėžto intriguojančio tikslo iš 
savivaldybės. Apie 85 tūkst. kv. m ploto teritorijoje 
KTU studentai planuoja išpildyti užsakovo lūkesčius 
ir užtikrinti patrauklią bei funkcionalią erdvę miesto 
žmonėms bei jų keturkojams draugams.

„Dažnai planuojant ir vystant teritorijas nepakan-
kamai atsižvelgiama į jų potencialą. Teritorijos vys-
tomos be aiškios vizijos arba išpildomos iš dalies. 
Mes savo praktikoje siekiame atlikti detalią terito-
rijos analizę ir išsiaiškinti galimas vystymo kryptis, 
jas išpildyti miesto ir jo gyventojų naudai“, – sako 
„Lootus“ komanda.

ARCHITEKTŪROS STUDENTAI 
MAŽEIKIUOSE KURIA PARKĄ
ŽMONĖMS IR JŲ AUGINTINIAMS 

Šių metų projekte Mažeikių rajono savivaldybė pateikė tris gamtos supamas teritorijas, 
kurioms keliami rekreacinio augimo tikslai. Viena jų – tarp Žemaitijos ir Viekšnių gatvių 
esanti teritorija, kurioje siekiama įrengti poilsio parką gyvūnėlių augintojams. Suplanuoti 
šios teritorijos kompleksinį architektūrinį sprendimą ryžosi komanda „Lootus“ – Kauno 

technologijos universiteto architektūros studijų programos trečiojo kurso studentai – Lukrecija 
Ramanauskaitė ir Martynas Stakvilevičius.

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” KOMANDA: „LOOTUS”

KOMANDĄ SUDARO: Lukrecija Ramanauskaitė ir Martynas Stakvilevičius

KATEGORIJA: Studentai

VADOVĖ: Jurga Vitkuvienė

TERITORIJA: Mažeikiai, Poilsio parkas gyvūnėlių augintojams

Pasak Lukrecijos ir Martyno, noras kurti darnius ir 
žmonėms palankius miestus reikalauja kitokio po-
žiūrio į projektavimą ir planavimą. „Ypač svarbu 
yra įvairių sričių profesionalų bendradarbiavimas, 
visuomenės įsitraukimas ir nauji įsisenėjusių proble-
mų sprendimo būdai“, – įsitikinę projekto dalyviai.
Šiandien aktyviam ar pasyviam poilsiui nepritai-
kytoje teritorijoje „Lootus“ kuria gyvūnų augintojų 
traukos centrą su poilsio, prekybos zonomis, suo-
liukais, pavėsinėmis ir reikiama infrastruktūra pa-
togiam parko teritorijos lankymui. Šią miesto dalį 
jie siekia integruoti į bendrą urbanistinį audinį ir 
paversti svarbia Mažeikių dalimi.
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„Kaip dailės akademijos studentai, labai gerai 
suprantame menininkų rezidencijų svarbą. Me-
nininkai, gamta, festivaliai – tai žodžiai, kurie 
leido suprasti, kad šis projektas kaip tik mums. 
Sieksime įvairiais sprendimais teritorijai suteikti 
unikalumo, nepamiršti supančios gamtos“, – 
sako „KK“ komandos nariai Kipras Ališauskas ir 
Kevinas Bykovas.

DAILĖS AKADEMIJOS STUDENTAI, KURIANTYS 
MENININKŲ  REZIDENCIJĄ ANYKŠČIUOSE: 
LABAI GERAI SUPRANTAME TOKIO PASTATO SVARBĄ

Anykščių miesto senosios dvarvietės teritorija (ONIXTI) didžiąja dalimi šiandien yra 
neurbanizuota ir neužimta infrastruktūros, tad turi daug potencialo vystytis. Rajono 
savivaldybė siekia, kad teritorija atspindėtų ir reprezentuotų savo istorinį, kultūrinį 
kontekstą, taptų šiuolaikiška menininkų rezidencija. Suplanuoti teritoriją ėmėsi Vilniaus 

dailės akademijos studentai – komanda „KK“. Jie kurs vietą, kurioje menininkai jaustųsi įkvėpti, 
galėtų atsipalaiduoti, pabūti su savimi, savo kūryba. 

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” KOMANDA: „KK”

KOMANDĄ SUDARO: Kevinas Bykovas ir Kipras Ališauskas 

KATEGORIJA: Studentai

TERITORIJA: Anykščiai, Menininkų rezidencija ONIXTI
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1 - Anykščių menų inkubatorius
2,3 - Anykščių regioninio parko direkcija - lankytojų centras
4 - Anykščių Šv. Aleksandro Neviskio cerkvė
5, 6, 7, 8 - Savivaldybės išnuomoti sklypai verslui ir pritaikyti (-omi) rekreacinei veiklai

Dalyvaudami projekte „Išmanusis miestas 9“ 
architektūros studentai siekia įgyti naudingos 
patirties, susipažinti su Anykščių miestu ne tik 
kaip lankytojai, bet kaip žmonės, kurie prisidės 
prie miesto ateities formavimo. „Sieksime su-
formuluoti viziją suprantamai ir paprastai, taip, 
kad ji įkvėptų kitus kurti. Be to, sukurti tvarią 
erdvę, kuri pritrauktų ne tik menininkus į šią 
istorinę vietą. Ieškosime idėjų bei sprendimų, 
kaip sukurti išties unikalų projektą“, – sako K. 
Ališauskas ir K. Bykovas.

Anykščių savivaldybės lūkesčiai Menininkų re-
zidenciją projektuoti iš kelių dalių: festivalių 
pievos, menininkų rezidencijos su gyvenamąja 
erdve, kūrybinių dirbtuvių erdvės ir kt. Projekto 
dalyviai sieks užtikrinti, kad konkrečioje terito-
rijoje būtų derinama kraštovaizdžio apsauga, 
tvarkymas, ūkinių veiklų plėtra ir geros kraš-
tovaizdžio būklės ar / ir jo funkcijų atkūrimas, 
aiškus, patogus judėjimas.

Pasak „KK“ komandos, šiandieniai Lietuvos 
miestai neturi lengvai suprantamų suplanavi-
mų, daug įvairios paskirties pastatų yra išbars-
tyti, atsirado ten, kur buvo vietos. „Kad miestai 
būtų palankūs žmonėms, svarbu atsižvelgti į 
bendruomenę, jos poreikius, norus. Miestuose 
trūksta viešų bendruomenės vietų, tokių, ku-
riose gyventojai rinktųsi, o ne susitiktų šalia jų. 
Dažnai fontanas ar tam tikras paminklas tampa 
atskaitos tašku, orientyru, bet ne vieta, kurioje 
galima leisti laiką turiningai. Be to, miestuose 
svarbus yra judėjimas, kuris turėtų būti aiškus, 
patogus ir prieinamas, kad ir tarp orientyrų“, – 
įsitikinę architektūros studentai.
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Šalčininkų rajono teritorija pasižymi sąlyginai 
menku kultūrinio gyvenimo aktyvumu, o vyks-
tantis kultūrinis gyvenimas yra geografiškai de-
koncentruotas. Meno renginių dalyvių skaičius 
dažniausiai nedidelis, tai yra lemiama nedide-
lės kultūrinių renginių turinio įvairovės. Norėda-
ma keisti susiklosčiusią padėtį Šalčininkų savi-
valdybė siekia turėti didelę teritoriją įvairioms 
koncertinėms veikloms, galimybę savivaldybės 
teritorijoje tolygiau, dekoncentruotai plėtoti 
kultūrinį gyvenimą, kultūros traukos taškus plė-
tojant ne vien savivaldybės centre.

Pavlovo Respublikos teritorija T. Tamošiūnai-
tę sudomino savo problematika – kultūrinio 
gyvenimo bei bendro žmonių susidomėjimo 
trūkumu. Taip pat architektūros studentė įsiti-
kinusi, kad Pavlovo Respublikoje esantys kultū-
ros paveldo objektai suteikia išskirtinumo, kurių 
atitinkamas integravimas į naujai planuojamą 
teritoriją tampa itin svarbus, išlaikant istorinę 
reikšmę. 

KULTŪRINIŲ INOVACIJŲ DIEGIMAS 
ŠALČININKŲ SAVIVALDYBĖJE

„Lietuvos miestų planavime trūksta daugiau 
dėmesio bei atsižvelgimo į žmonių, nuolat 
gyvenančių projektuojamoje teritorijoje, porei-
kius. Vykdant tam tikros teritorijos analizę bei 
ten gyvenančių žmonių apklausą, gaunamos 
individualios nuomonės, patirtys. Atsižvel-
giant į esmines teritorijos problemas, gaunami 
efektyvūs projektiniai sprendiniai, kurie ne tik 
išsprendžia teritorijos planavimo, bet ir sociali-
nes problemas“, – sako projekto dalyvė.

Šalčininkų rajono savivaldybė intensyviai siekia skatinti gyventojų aktyvumą kultūrinėse ir 
kūrybinėse veiklose, tad viena iš šių metų projekte pateiktų užduočių – kultūrinių inovacijų 
diegimas Pavlovo Respublikos teritorijoje. Šio projekto ėmėsi VILNIUS TECH Architektūros 
fakulteto penktojo kurso studentė Toma Tamošiūnaitė, kuri sieks sustiprinti vietos kultūros 

paveldo objektų išskirtinumą, integruojant juos į naujai planuojamą teritoriją.

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” 
DALYVĖ: Toma Tamošiūnaitė

KATEGORIJA: Studentai

VADOVAS: Doc. Saulius Pamerneckis

TERITORIJA: Šalčininkai, kultūrinių inovacijų diegimas 
Pavlovo Respublikos teritorijoje

Dalyvaudama projekte „Išmanusis miestas 9“, 
T. Tamošiūnaitė siekia parengti pagrįstus pro-
jektinius pasiūlymus Pavlovo Respublikos te-
ritorijoje, pateikti sprendimus, kurie išspręstų 
esamą teritorijos nepatrauklumą bei kultūrinio 
gyvenimo trūkumą. Vienu svarbiausių aspektų, 
kuriant Lietuvos ateities miestus, VILNIUS TECH 
studentė įvardija dėmesį žmonių poreikiams, 
kurie, nors ir tiesiogiai nedalyvauja projekto 
eigoje, jų nuomonė yra svarbi dėl projektinių 
sprendinių efektyvumo realizavus projektą. 
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Druskininkų Nemuno krantinės teritoriją ko-
manda pasirinko dėl jos lokacijos ir didžiulio 
potencialo. „Matome didelį potencialą išplėtoti 
Nemuno krantines, sieksime sutvarkyti krantinę 
su rekreacinėmis poilsio ir aktyvaus sporto zo-
nomis, taip pat pritaikyti daug energijos ir van-
dens gylio nereikalaujančių transporto priemo-
nių naudojimą vandens turizmui plėtoti, – sako 
„77 Carat Architects“. – Mūsų tikslas – pritraukti 
užsienio ir Lietuvos turistus kuo ilgesniam laikui 
ir išlaikyti jų susidomėjimą keliant miestui ben-
drą ekonominę vertę ir socialinį potencialą.“

Architektai neabejoja, kad šiandien Lietuvos 
miestų atsinaujinimo progresas turi ženkliai 
daugiau potencialo nei prieš dešimt metų, ta-
čiau pagrindiniai plėtros iššūkiai tebėra finan-
savimo paskirstymas ypatingiems pastatams ir 
besivystančiai infrastruktūrai. „Didieji miestai 
dažnai sulaukia didžiausio projektų finansavi-
mo, bet svarbu akcentuoti mažesnių Lietuvos 
savivaldybių plėtrą, nes tai esminis principas 
pritraukti žmones į mažesnius miestus, subregi-
onus ir gerinti ekonominę pusiausvyrą mažes-
niuose regionuose“, – sako projekto dalyviai.

Komanda ,,77 Carat Architects“ save įvardija 
kaip novatoriškų idėjų generatorę, technologijų 
puoselėtoją, stebinčią naujausias architektūros 
tendencijas pasaulinėje rinkoje ir mėginančią 
įsitvirtinti ir pritaikyti jas Lietuvoje ir Europoje. 
Tomo Ambrozos, kompanijos įkūrėjo, turinčio 
beveik 10 metų patirtį, tikslas – architektū-
ros dizaino, aplinkos planavimo ir naujausių 
technologijų puoselėjimas žmonių poreikiams 
pritaikyti. Kitas komandos narys – architektas 
iš Vietnamo Phan Mạnh Cường kurdamas pro-
jektus visuomet remiasi tvariosios architektūros 
principais ir edves sieja su natūralia aplinka.

ATNAUJINAMA
NEMUNO UPĖS KRANTINĖ DRUSKININKUOSE
SU REKREACINĖMIS ZONOMIS, VANDENS TURIZMU

Druskininkų Nemuno krantą sudaro miško plotai ir dalis betonuotos krantinės, kuri 
patenka į miesto istorinės dalies teritoriją. Jai numatyta bendrojo naudojimo 
erdvių, želdynų zona, tad Druskininkų savivaldybė siekia šią teritoriją įveiklinti, 
sujungti su pačia upe. Nemuno upės krantinės Druskininkuose pritaikymo ir 

plėtros ėmėsi tarptautinė komanda „77 Carat Architects“, kurią sudaro architektai 
Tomas Ambroza ir Phan Mạnh Cường. Jie projektuos ne tik ekonomiką pagyvinančius 
statinius, bet ir bendrą modernumo jausmą Druskininkams kuriančias erdves.

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” KOMANDA: 
„77 CARAT ARCHITECTS“

KOMANDĄ SUDARO: Tomas Ambroza ir Phan Mạnh Cường

KATEGORIJA: Profesionalai

TERITORIJA: Druskininkai, Nemuno krantinės pritaikymas ir plėtra

Projekte „Išmanusis miestas 9“ „77 Carat Archi-
tects“ dalyvauja jau antrąjį kartą, nes yra įsitikinę, 
kad būtent šiuo projektu architektams kaip pro-
fesionalams / studentams sukuriama platforma 
atskleisti savo talentus bei patirti naujus įspūdžius. 
„Išmanumas mums asocijuojasi su tobulėjimu, 

tad pagrindinis mūsų dalyvavimo tikslas – to-
bulėti, dalytis idėjomis, įgyti patirties, įsiklausyti 
į Druskininkų gyventojų poreikius, lūkesčius bei 
išklausyti konstruktyvią kritiką. Kurdami žmonėms, 
nepamiršdami pasaulio mes kuriame miestus su 
ateities vizija“, – sako „77 Carat Architects“.
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Parengti Molėtų kultūrinės ir pramoginės pa-
skirties centro projektinius pasiūlymus ėmėsi 
VILNIUS TECH penkto kurso architektūros stu-
dentas Rokas Šimbrotas su vadovu Linu Nau-
jokaičiu. R. Šimbrotas sako būtent šią teritori-
ją pasirinkęs dėl jos tematikos panašumo su 
rengiamo magistro baigiamojo darbo tema 
– rekreacine architektūra. Projektavimui skirta 
teritorija yra šalia neseniai įgyvendintų kultūri-
nių rekreacinių paskirčių objektų, išsidėsčiusių 
aplink miesto ežerus, patogioje privažiuoti, ge-
rai matomoje vaizdingoje vietoje, šalia ežero ir 
miško.

„Ši teritorija jau iš pirmo žvilgsnio įkvepia neį-
prastiems ir įdomiems sprendiniams, kurių ten 
galėtų atsirasti. Molėtų rajone gausu nuostabių 
gamtos kampelių ir šalia jų išsidėsčiusių kaimo 
turizmo sodybų bei kitų lankytinų objektų, tarp 
kurių vienas unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir Eu-
ropoje – Lietuvos etnokosmologijos muziejus“, 
– sako architektas.

NAUJAS TRAUKOS CENTRAS MOLĖTUOSE 
APIMS KULTŪRĄ IR PRAMOGAS

Vis dėlto, pasak R. Šimbroto, Molėtų mieste 
jaučiamas ryškesnių traukos objektų trūkumas. 
„Siekiant šią problemą išspręsti reikėtų per-
žvelgti, kuo Molėtų kraštas unikalus, kaip tai 
būtų galima sustiprinti ir perteikti pasirinktoje 
teritorijoje ir kartu sukurti unikalų traukos cen-
trą Molėtų mieste“, – pasakoja projekto dalyvis 
ir pabrėžia, kad darnaus miesto stiprybė yra 
jame gyvenantys žmonės. 

Molėtai pamažu, bet kryptingai siekia įgauti kurortui būdingus aplinkos 
bruožus. Šiandien realizuotais infrastruktūros pokyčiais daugiausia 
džiaugiasi miesto gyventojai, nes kol kas nėra kertinio vardiklio – 
Nacionalinės reikšmės, didelius turizmo srautus galinčio generuoti 

laisvalaikio leidimo objekto. Tad savivaldybė šių metų projekte pateikė upės 
pakrantės teritoriją mieste, kurioje tikisi sukurti ištisus metus veikiantį 
kultūrinės ir pramoginės paskirties objektą – unikalų traukos centrą.

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” 
DALYVIS: Rokas Šimbrotas

KATEGORIJA: Studentai

VADOVAS: Doc. Linas Naujokaitis

TERITORIJA: Molėtai, Kultūrinės ir pramoginės 

paskirties centras

„Turbūt viena didžiausių miestų planavimo 
problemų būtų galima laikyti jų traukimąsi. Be 
Vilniaus ir dar kelių didesnių miestų, mažesni 
miestai traukiasi dėl gyventojų skaičiaus mažė-
jimo, – sako R. Šimbrotas. – Žmogui palankus 
miestas pirmiausia turėtų būti jam patogus. 
Tiek veiklos ir bendruomenės, tiek darbo, tiek 
judėjimo ir pasiekiamumo aspektais. Stiprinant 
juos turėtų stiprėti ir pats miestas.“

Iliustracijose: Ketvirtame kurse rengtas kursinis 
projektas – Anykščių turgavietės atnaujinimas 
/ regeneracija. 

Projekto sprendinius lėmė naujos miesto trau-
kos ašies formavimo konceptas, kuriame tur-
gavietė veikė kaip vienas iš trijų ašies centrų. 
Sprendiniuose esamas turgavietės pastatas 
buvo atnaujinamas iš dalies išlaikant pastato 
konstrukcijas ir suplanavimą ir kartu formuojant 
naujus tūrius bei didinant intensyvumą. Atvira 
erdvė, kurioje paprastai vyksta turgaus preky-
ba, sutvarkoma, jai pritaikant aikštės paskirtį, 
kurioje gali vykti ir kiti viešieji renginiai.
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Jautri, kūrybai palanki teritorija patraukė ar-
chitektūros studento akį dėl įžvelgiamų pers-
pektyvų. „Tai labai graži, perspektyvi, daug 
potencialo kūrybai turinti teritorija, – sako T. 
Zykevičius. – Siekiama sukurti daugiafunkcės 
dailės mokyklos, o kartu ir vidaus / išorės viešą-
sias erdves. Pastatas turi būti traukiantis užeiti. 
Kol vaikai kuria, aplinkiniai ir svečiai gali ma-
tyti jų dar nebaigtus ir jau pabaigtus darbus. 
Tai – „open-space“ konceptas. Kaip garsiuose 
restoranuose klientai mato, kaip gaminamas 
jų maistas, čia svečiai ar vaikų tėvai mato, kaip 
vaikai yra pasinėrę į kūrybinį procesą.“

MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ 
MENO MOKYKLA DRUSKININKUOSE

Ne pirmą kartą projekte „Išmanusis miestas“ 
dalyvaujantis T. Zykevičius šioje teritorijoje sie-
kia parengti kuo realistiškesnių darnumo princi-
pų besilaikančius projektinius pasiūlymus Drus-
kininkų miestui, o jo didžiausias lūkestis, kad 
pasiūlytos idėjos būtų įgyvendintos. „Jaukios, 
šiltos vidaus patalpos su nuostabiais vaizdais 
į šalia esantį Vijūnėlės ežerą tikrai suteiks ne-
mažai kūrybinio įkvėpimo kiekvienam. Poilsio, 
susibūrimo, privatumo erdvės bus išdėstytos 
tiek pastate, tiek sklype aplink. Tai tūrėtų būti 
ne tik paprasta mokykla, bet ir visas kultūrinis 
traukos centras Druskininkuose“, – savo vizija 
dalijasi KTU studentas.

Besiplečianti M. K. Čiurlionio meno mokykla Druskininkuose pasirengusi dideliems 
pokyčiams. Dalyvaudama projekte „Išmanusis miestas 9“ savivaldybė tikisi naujo pastato 
idėjų, kuriame vietos atsirastų įvairių vaizduojamosios dailės sričių mokymams, patalpų, 
skirtų ne tik edukacinėms veikloms, bet ir parodoms bei įvairaus pobūdžio renginiams 

organizuoti. Modernios meno mokyklos architektūrinius pasiūlymus rengti ėmėsi Kauno 
technologijų universiteto ketvirto kurso studentas Tautvydas Zykevičius.

KONKURSO „IŠMANUSIS MIESTAS 9” 
DALYVIS: Tautvydas Zykevičius

KATEGORIJA: Studentai

TERITORIJA: Druskininkai, 

M. K. Čiurlionio meno mokykla

Pasak projekto dalyvio, kuriant darnius ateities 
miestus reikia būti ypač drąsiems ir žmogų lai-
kyti prioritetu. „Miestai po industrinės revoliu-
cijos labai greitai tapo miestai mašinoms, ne 
žmonėms. Europoje ta problema senamies-
čiuose ne tokia žymi, nes miestai transformavo-
si iš pėsčiųjų į ratuotųjų miestus. Pagrindiniuo-
se Lietuvos miestuose po truputį vis daugėja 
draudimų automobiliams įvažiuoti į centrines 
miesto dalis, tačiau tai vis daroma su baime“, 
– sako T. Zykevičius. – Manau, reikia būti drą-
siems ir siekti senuosius miestų centrus visiškai 
transformuoti į žaliuosius pėsčiųjų takus. Sukur-
ti 10 km/h zonas, leidžiamas pasiekti tik specia-
liajam arba viešajam transportui. Žmonės dau-
giau vaikščiotų, sumažėtų oro tarša, pagyvėtų 
smulkieji verslai.“ 





Kai už langų subaltuoja žiema, nesibaigiančią žalią vasarą namuose, biure 
ar žiemos sode gali sukurti gyvi augalai. Jie pagerina atmosferą, žmonių 
savijautą, darbingumą, kūrybingumą ir nuotaiką, didina oro drėgnumą ir 
deguonies koncentraciją. 

Dešimtis lauko ir vidaus erdvių dekoravimo augalais projektų sukūrusio 
„Efectum garden design“ verslo savininkė ir vadovė Monika Janulevičienė 
sako, kad Lietuvoje įmonių vadovai noriai dekoruoja biurų interjerą 
augalais, o darbuotojai džiaugiasi žalia aplinka. Dizainerė pastebi, kad 
žalios viešosios erdvės žmones labai traukia, pavyzdžiui, jose įrengti 
žiemos sodai ar augalų sienos tampa įmonių renginių fotosesijų vieta. 

Kuriant gamtos zonas vidaus patalpose, sodinamos įvairių subtropinių 
augalų kompozicijos, kuriose dominuoja lapiniai augalai. Pasak M. 
Janulevičienės, į specialiai suprojektuotus didelės talpos vazonus 
gausiai sodinami egzotiniai augalai, tarpusavyje kontrastuojantys lapų 
tekstūromis, formomis, dydžiu, taip pat margais ar tamsiai raudonais, 
oranžiniais lapais. Populiariausiųjų sąraše – fikusai, gausi filodendrų 
įvairovė, hovėjos, chamedorėjos, rapipalmės, nendrinės palmės arba 
dipsiai. Sanseverijos, zamiokulkai ir įvairiausi kaktusai taip pat dažni 
interjeruose dėl jų lengvos priežiūros ir mažo reiklumo ypatingoms 
sąlygoms. 

Žydintys augalai interjero projektuose pasitaiko gana retai. Pagrindinė 
to priežastis – augalams reikalingas ramybės periodas, kurio metu jie 
netenka savo antžeminės dalies ir tampa nebedekoratyvūs. Vis dėlto yra 
labai populiarių žydinčių augalų vidaus patalpoms – tai vėzdūnės, kurioms 
tinka tamsesnės patalpos, bei puošnioji pasiflora, kuri labai gerai jaučiasi 
itin saulėtose patalpose. Dizainerė sako, kad vidaus erdvėse neįmanoma 
sukurti artimos gamtai smilgų pievos ar bambukų giraitės, nes lauko 
augalams taip pat reikalingas ramybės periodas. 

Architektai dažnai nori sukurti patalpose džiunglių vaizdą, nors tvarūs, 
energiją taupantys ir gamtai draugiški pastatų eksploatavimo sprendimai 
labai kenkia augalams, kuriems svarbu ne tik geras dirvožemis, bet ir oras. 
Neretai patalpose temperatūra visą dieną kinta, o naktį labai sumažinama 
dėl taupymo. Ryškūs temperatūros svyravimai, oro kondicionieriai ir 
šildytuvai augalams kelia stresą. Biuruose oras visada yra labai sausas 
– vos 30 proc. santykinė drėgmė, o kartu palaikoma ir per aukšta – net 
26–29 °C šiluma, kuri dar labiau išsausina patalpų orą. Stengiantis 
apsaugoti patalpas nuo stiprių saulės spindulių neretai langai uždengiami 
veidrodinėmis plėvelėmis ar tamsiomis žaliuzėmis, kurios taip pat 
neprisideda prie tinkamų augalams sąlygų palaikymo, taigi tenka rinktis 
kantriausius ir mažiausiai reiklius augalus bei sugalvoti kompozicijas, 
kurios neatrodys nuobodžiai. 

„Norint vešlių džiunglių vaizdo, augalams reikia saulės, drėgmės ir 
žmogaus rankos, nes jokios automatizuotos priežiūros sistemos jos 
neatstoja“, – sako M. Janulevičienė. Specialistai stengiasi palengvinti 
augalų būklę įvairiomis priemonėmis: naktį ir savaitgaliais augalų zonoje 
oras prisotinamas drėgmės naudojant rūko sistemas arba įrengiami 
stacionarūs oro drėkintuvai ir taip sukuriamas palankus mikroklimatas arti 
augalų kompozicijų bei nepadaroma žalos biurų įrangai. Blogiausiu atveju, 
kai patalpose sąlygos ypač nepalankios, tačiau noras turėti gyvų augalų 
yra stipresnis, augalai nuolat keičiami naujais. 

Vietiniai augalai, medeliai ir krūmeliai patalpose paprastai nesodinami, 
tačiau dizainerė džiaugiasi išskirtiniu įgyvendintu projektu, kuriame biurų 
pastato centre įrengtas atrijus po atviru dangumi. Dekoruojant šią poilsio 
erdvę augalais, sukurtas natūraliai gamtai artimas vaizdas – pasodinta 
medlievų, sedulų, ožekšnių ir kitų žolinių augalų, būdingų Lietuvos klimatui. 
Žalia oazė biuro centre yra matoma iš visų biuro patalpų ir kviečia išeiti į 
žaliuojantį sodelį nuo ankstyvo pavasario iki vėlaus rudens.

AMŽINA VASARA NAMUOSE 
IR DARBO VIETOJE

+370 624 95139  |  efectumgarden.lt@gmail.com Efectum garden design



Taip veikia ir novatoriškas infraraudonųjų spindulių šildytuvas – 
pirmiausia jis šildo daiktus ir žmones, o tik tada – orą. Tai sveikas, 
patogus ir ekonomiškas šildymas. 

Modernia technologija pagrįsto šildymo prietaiso pagrindinis 
kaitinimo elementas pagamintas iš anglies pluošto ir 100 proc. 
ekologiškų medžiagų. 

Infraraudonųjų spindulių šildytuvo sukurta šiluma yra švelni, atrodo, 
kad jus šildo saulės spinduliai malonią vasaros dieną. Ilgosios 
infraraudonųjų spindulių bangos tiesiogiai šildo tiek daiktą, tiek 
žmogų, todėl nebūtina šildyti viso kambario oro. Toks šildytuvas 
nedegina deguonies, nesausina oro ir nesukelia kvėpavimo sunkumų. 

Infraraudonieji spinduliai yra saugūs ir teigiamai veikia žmogaus 
organizmą (dėl emisijos artimu žmogaus kūnui dažniu, kuris yra 6–20 
mkm). Ši spinduliuotė dažnai naudojama medicininėse procedūrose 
ir teigiamai veikia daugelį mūsų kūno procesų. 

Svarbu ir tai, kad šis šildymo prietaisas yra labai ekonomiškas ir 
leidžia taupyti energiją bei mažinti išlaidas. Aukšto efektyvumo 
technologija leidžia pasiekti iki 4 kartų mažesnes elektros sąnaudas, 
palyginti su įprastais šildytuvais. Prietaisas šildo iki 12 kv. metrų 
patalpą tiek, kiek reikia sušilti jums, o ne orui. Jausitės patogiai 

MĖGAUKITĖS SAULĖS ŠILUMA SAVO NAMUOSE

MĖGAUKITĖS ŠILUMA TIEK, KIEK JOS REIKIA TUO METU.

Infraraudonieji spinduliai yra ta saulės šviesos dalis, kurios nematome, bet objektai sugeria 
šiuos spindulius ir paverčia juos šilumos energija. Saulės spinduliai mus visada sušildo, net 
tada, kai oras vėsus.

esant +20 °C, palyginti su +25 °C, kai naudojate įprastą šildytuvą 
su dideliu energijos nuostoliu. 

Prietaisas greitai įkaista ir pradeda šildyti jau per 40–60 
sekundžių. Jis lengvai reguliuojamas: temperatūra palaikoma 
termostato. Šildytuvo paviršiaus temperatūra saugi aplinkai ir 
žmogui – iki +70 °C.

Universalus prietaisas tinka naudoti bet kokiose patalpose – 
miegamajame, svečių ar vaikų kambaryje, taip pat balkone, 
garaže, tiek gyvenamosiose, tiek ir komercinėse erdvėse – biure ar 
parduotuvėje. Drėgnoms patalpoms šildyti tinkamas šildytuvas gali 
būti naudojamas, pavyzdžiui, vonios kambaryje.

Sieninis  infraraudonųjų spindulių šildytuvas lengvai transportuojamas 
ir montuojamas. Patogus, kompaktiškas prietaisas užima mažai 
vietos ir sveria tik iki 1 kg. O paprastas ir universalus pakabinimo 
mechanizmas nekelia montavimo rūpesčių.

Estetiškas šildytuvas puikiai papildo bet kokį interjerą. Gausus 
siūlomų vaizdų asortimentas derės prie bet kokio dizaino. Taip pat 
galime pagaminti nestandartinius vaizdus pagal jūsų pageidavimus 
– tam naudojamos šeimos nuotraukos, įmonės reklama ar bet 
koks kitas vaizdas ar informacija.

JŪSŲ SVEČIAI NUSTEBS PAMATĘ, KAD DAILUS PAVEIKSLAS ANT SIENOS JUOS ŠILDO. 

www.siltacia.lt   | + 370 655 14 049  |  info@siltacia.lt
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I lgėjant naktims ir per Kalėdas užklupus 
šalčiams, nežiemokite pilkoje prieblandoje. 
Dalį namų erdvės pavertę jaukiu, visada 
žaliuojančiu sodu po stogu, nė nepastebėsite 

žvarbių dienų už lango. Dėl nepalankaus oro ir 
įtempto gyvenimo tempo daugelis neturime 
laisvo laiko pabūti gamoje, todėl daug gerų 
emocijų teikia nuo seno Europoje ir Lietuvoje 
pamėgti žiemos sodai – unikali pastato dalis, 
tarsi sujungianti namus ir kiemo erdvę, vieta, 
kurioje susilieja gamta ir gyvenamoji aplinka. 

ŽIEMOS SODAI: 
žaliuojanti 
saulėta oazė  
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Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Įspūdingas Šefildo žiemos sodas yra vie-
nas didžiausių vidutinio klimato šiltnamių, 
pastatytų Jungtinėje Karalystėje per pas-
taruosius šimtą metų, ir didžiausias miesto 
šiltnamis visoje Europoje. Pastatas yra 70 
metrų ilgio ir 22 metrų aukščio. Jame auga 
daugiau nei 2 500 augalų iš viso pasaulio. 
Didelis stiklinis kupolas pilnas medžių ir au-
galų, kurie ne tik puošia šias erdves, bet ir 
sukuria ramų prieglobstį lankytojams.

augo bananų medžiai, kaktusai, apelsin-
medžiai, laurai, citrinmedžiai ir kt., sieno-
mis raizgėsi vijokliai, uolomis žemyn krito 
krioklys, kurio vanduo tekėjo į nedidelius 
tvenkinius, juose nardė dekoratyvinės 
žuvys, tryško fontanas. Reti augalai buvo 
rūpestingai prižiūrimi. Žiemos sodas buvo 
sudėtinė Kretingos rūmų interjero dalis, 
sujungta su reprezentacinėmis salėmis ir 
grafų apartamentais.

Istoriškai žiemos sodas – namų prabangos 
dalis. XVIII amžiaus pabaigoje Anglijoje jis 
atsirado kaip rezidencijos pratęsimas žel-
diniuose, tarsi tam tikras šiltnamis-svetai-
nė, kurioje galima auginti dekoratyvinius 
ir egzotinius augalus, jautrius atšiauriam 
klimatui. Išpopuliarėjęs Europoje jis tapo 
svarbiu namų architektūriniu elementu. 
Bėgant laikui žiemos soduose žmonės 
norėjo praleisti daugiau laikos – juose 

įrengtos skaityklos, poilsio kambariai, ve-
randos, valgomieji, darbo ir poilsio erdvės.

Lietuvoje XIX amžiuje Kretingos dvaro Žie-
mos sodas buvo didžiausias tarp esančių 
to meto Europos privačiose valdose. Kre-
tingos dvarą 1875 metais nupirkęs grafas 
Juozapas Tiškevičius rekonstravo rūmus 
ir pristatė oranžeriją, kurioje įkūrė Žiemos 
sodą. Jame puikavosi vėduoklinės palmės, 

Šefildo žiemos sodas

Kretingos dvaro Žiemos sodas
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Nuotr.: okdraw

Nuotr.: cimientosconstrutora.com.br

NERIBOTOS GALIMYBĖS
Šiuolaikiniai žiemos sodai gali būti dviejų 
tipų – statomi kaip pagrindinio namo dalis 
arba kaip atskiri statiniai. Be to, žiemos so-
das prie namo gali glaustis ir viena siena, ir 
dviem ar trimis fasadais, jis gali būti beveik 
neribotų formų, spalvų, medžiagų ir dizaino 
sprendimų – tereikia nuspręsti, ko norite. 
Labai didelis žiemos sodų privalumas – neri-
botos jų stiliaus ir funkcionalumo galimybės 
nuo modernaus iki paprasto ir tradicinio. 

Žiemos sodai, paveldėti iš dvarų klestėjimo 
laikų, šiandien tapo modernaus namo ele-
mentu. Žmonės, gyvenantys individualiuose 
namuose ir norintys susikurti ramybės ir po-
ilsio erdvę, domisi žiemos sodų įrengimu. Tai 
puikus pasirinkimas norint sutaupyti šilumos 
energijos ir kartu užsitikrinti, kad vasarą na-
muose bus gaivu ir nereikės kentėti kaitros, 
o žiemą turėsite jaukų gamtos kampelį po 
stogu. 

Anksčiau žiemos sodai buvo projektuojami 
kaip papildomas namo priestatas, bet dabar 
dėl papildomų tokios statybos išlaidų žie-
mos sodas projektuojamas kaip neatsieja-
ma gyvenamojo namo erdvė ir tampa namų 
interjero ir pastato identiteto dalimi. Statyti 
sklype atskirą pastatą nėra funkcionalu, nes 
šaltuoju metų laiku tektų pas augalus į ją eiti 
per lauką. Bet norint galima žiemos sodą ir 
šiais laikais projektuoti kaip atskirą statinį, 
nesujungtą su gyvenamuoju namu, ypač jei-
gu tai yra komercinio tipo pastatas.

Žiemos sodas gali būti kuriamas tiek pirma-
jame, tiek kituose namo aukštuose, pagal 
poreikius ir priklausomai nuo namo kons-
trukcijos. 
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KOKYBIŠKOS KONSTRUKCIJOS 
IR MEDŽIAGOS

Stiklinis namo fasadas su stikliniu stogu 
– gana paprastas statinys, bet itin džiu-
ginantis atšiauriame klimate žiemos mė-
nesiais. Kokybiškos šiuolaikinės stiklo 
konstrukcijos apsaugo ir nuo žvarbaus 
vėjo, ir nuo lietaus bei sniego, įleidžia 
saulės spindulius, bet ir saugo nuo kai-
tros. 

Kokybiškam patalpų mikroklimatui su-
kurti pirmiausia reikia pasirūpinti san-
dariais langais ir šilumos reikalavimus 
atitinkančia fasado sistema. Tai užtikri-
na šiuolaikinės technologijos. Žiemos 
sodų gamyboje naudojamos aukščiau-
sios kokybės medžiagos – medžio ir sti-
klo arba aliuminio ir stiklo konstrukci-
jos, kurias galima dažyti visomis spalvų 
paletės spalvomis.

N
uo

tr
.: 

W
O

H
A,

 D
es

ig
n

Nuotr.: Olvient.com

Modernūs stiklo paketai, išmanios saulės 
kontrolės sistemos ir kt. saugo patalpas 
nuo perkaitinimo vasarą. Šildymo, drėkini-
mo ir gryno oro tiekimo sistemos užtikrina 
išskirtinį mikroklimatą žiemą. 

Turimas biudžetas padeda lengviau apsi-
spręsti dėl medžiagų, kurias galite naudoti, 
ir patalpos funkcijų, kurias galite įtraukti, 
papildomai investuodami.

Kai už lango sninga, lyja ar kepina saulė, žie-
mos sode veikiančios šiuolaikinės vėdinimo 
ir kondicionavimo bei modernios šildymo 
sistemos sukuria puikų mikroklimatą bei jau-
kią aplinką ir žmonėms, ir augalams, o šiuo-
laikinės technologijos užtikrina komfortiškas 
sąlygas ir galimybę žiemos sodu rūpintis be 
didelio vargo ir išmaniai visais metų laikais. 
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DAUGIAFUNKCĖ JAUKI NAMŲ ERDVĖ
Šiuolaikiniai žiemos sodai – daugiafunkciai, 
juose gali tilpti bet kurios gyvenamosios pa-
skirties erdvė, į kurią gali patekti neišėjęs iš 
namų. Ji dažnai naudojama kaip poilsio zona, 
skirta praleisti ramias valandas. 

Dažnai žiemos sodas įrengiamas namo 
priestate, sujungtame su kuria nors namo 
dalimi, pavyzdžiui, su virtuve ir valgomuoju, 
ir jame visus metus gali žydėti ne tik gėlės, 
bet ir augti prieskoniniai augalai ir daržoves. 
Jeigu yra vietos pastatyti valgomojo stalą, 
čia malonu pietauti su šeima ar vakaroti su 
svečiais. Šioje vietoje galima mėgautis jau-
kia atmosfera ir natūralia šviesa.

Šeimos gyvenamasis kambarys, sujungtas 
su žiemos sodo erdve, viena geriausių kon-
figūracijų. Dažnai taisyklinga ir simetriška 
patalpos geometrija puikiai tinka sofoms ir 
foteliams pastatyti. Ši erdvė gali būti kaip 
namo tūrių pratęsimas, integruojant gyve-
namąją erdvę ir supančią išorinę aplinką. Jei 
tai leidžia namo kambarių suplanavimas, žie-
mos sodo sujungimas su gyvenamąja zona 
padidina namo plotą. 

NE TIK ORCHIDĖJOS, PAPARČIAI 
IR PAUKŠČIŲ NARVELIAI

Šaltomis žiemos dienomis žiemos sode 
klesti šviesą, šilumą ir drėgmę mėgstantys 
augalai. Tai nedidelis gamtos lopinėlis tarp 
namo sienų. Šis gražus saulėtas kambarys 
apsaugo augalus nuo žiemos šalčio. Todėl 
statinys turi būti sukurtas taip, kad augalams 
būtų lengvai prieinama gausi natūrali šviesa. 
Augalų pasirinkimas priklauso nuo žiemos 
sodo temperatūros. Taip pat labai svarbu, 
kad tankiai augantys kambariniai augalai 
toleruotų vienas kitą. 

Patalpos sienos ir lubos daugiausia paga-
mintos iš stiklo, tad augalai, kuriems tikrai 
reikia daugiau tiesioginės saulės šviesos, 
auginami prie langų, o mėgstantieji ramią 
šilumą – šešėlyje. 

Vieni šeimininkai labiau mėgsta egzotiškus 
augalus, kiti renkasi nežydinčių augalų vešlią 
paunksnę. Vieniems malonu rūpintis kiekvie-
nu daigeliu, kitiems svarbu paprasta augalų 
priežiūra. 

Sodo stilius derinamas prie funkcionalumo – 
žiemos sodas tampa būtinu namų akcentu. 
Belieka pasirinkti, kokią namų zoną čia „ap-
gyvendinti“. Sėkmingo projekto raktas nuo 
pat ankstyvųjų projektavimo etapų – univer-
salumas.
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Svečių kambarys žiemos sode su patogio-
mis sėdimomis vietomis – kitas tinkamas 
spendimas. Tai puikus pasirinkimas, kai no-
rite savo namuose sukurti aplinką, kurioje 
galėsite maloniai priimti svečius. 

Pomėgiams ir pramogoms nesunku rasti tin-
kamą vietą žiemos sode, kur malonu atsipa-
laiduoti skaitant ar klausantis muzikos. Čia 
nesunku įrengti nedidelį skaitymo kampelį. 
Tie, kuriems reikia savo pomėgiams skirto 
kambario, gali susikurti erdvę su apibrėž-
tomis architektūrinėmis linijomis ir savitu 
identitetu. Žiemos sode galima įrengti kino 
salę arba muzikavimo patalpą. O kaip ma-
lonu piešti tokioje erdvėje. Atpalaiduojanti 
atmosfera puikiai tinka įvairiai veiklai, kurią 
galima atlikti namuose.

LIVING sets  
the scene
„Ambiente“ – tai kūrybinė interjero, baldų ir apdai- 
los scena. Čia sukuriame foną verslo sėkmei – nuo  
madingų iki klasikinių interjerų, nuo unikalių daiktų  
iki įkvepiančių gyvenimo būdo koncepcijų ir idėjų  
namų biurui.

Atraskite ateities parodas: 
ambiente.messefrankfurt.com
info@lithuania.messefrankfurt.com
Tel. +370 52 77 93 54

the show

2023 2 3 – 7
FRANKFURTAS PRIE MAINO
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Šviesi patalpa puikiai tinka ir vaikų žaidimų 
kambariui įrengti. Natūralus apšvietimas yra 
geriausia sąlyga paskatinti vaikus žaisti. Be 
to, išoriniai vaizdai už stiklinių sienų leidžia 
žvilgsnių neapriboti tarp keturių sienų, lieka 
erdvės vaizduotei.

Darbo kambarys žiemos sode – puikiausia 
aplinka dirbti. Šioje erdvėje galima rasti tin-
kamą vietą įvairiai įrangai, puikiai darbui tinka 
ir gausus natūralus apšvietimas, o vakare – 
gerai suprojektuotas dirbtinis apšvietimas. 
Tokios sąlygos leidžia susikurti privilegijuotą 
darbo vietą.

Klestintis žiemos sodas – tai erdvė, skirta 
naudoti ištisus metus – tiek žiemą, tiek ir 
vasarą.
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MOSO® / Tarik Hart

NAUJA TENDENCIJA TERASOMS - 
prabangaus „Chevron“ rašto MOSO® „Bamboo X-treme®“ 
terasinės lentos

Terasos, balkonai vis dažniau tampa svetainėmis ir valgomaisiais, 
stilingomis lauko zonomis. Keičiasi dizaino reikalavimai: šalia patvarumo 
pirmiausia dėmesys kreipiamas į jaukumą. Lauko poilsio erdvėms 
MOSO® sukūrė išskirtinai gražų sprendimą: tvarias bambukines 
klasikinio prancūziško eglutės rašto „Chevron“ terasines lentas. Šia idėja 
siekiama vizualiai sujungti lauko ir vidaus erdves.

Kiekvienam, ieškančiam natūralių ir patvarių terasinių lentų su 
patvirtintu žemu CO2 pėdsaku, tinkamas sprendimas – MOSO® 
Bamboo X-treme®. Jei įprastinis terasinių lentų klojimo būdas jums 
pernelyg paprastas, nuo šiol naujosios kolekcijos „Chevron“ rašto lentos 
suteikia galimybę į lauką perkelti tikros svetainės nuotaiką. Lygus lentų 
paviršius, gamykloje apdorotas „Woca“ alyva arba „Sikkens Cetol“, 
pagerina išvaizdą ir pojūtį. Be to, „Bamboo X-treme®“ lauko lentos 
yra itin patvarios ir lengvai prižiūrimos: saulės kaitra, lietus, sniegas ir 
šaltis joms daro nedidelį poveikį, nes kompleksinis „Thermo-Density®“ 
gamybos procesas natūraliu būdu jas apsaugo ir daro itin atsparias. 

Tik dėl didelio „Bamboo X-treme®“ medžiagos stabilumo buvo 
įmanoma sukurti naująsias „eglutės“ rašto terasines lentas. Jos yra 137 
mm pločio, 566 mm ilgio ir 20 mm storio. Kiekviena lenta viršutinėje 
dalyje abiejose pusėse turi jau gamykloje išpjautą 45° kampą su 
kreipiamąja. 

Tam, kad puikiai pavyktų iškloti „eglutės“ rašto terasą, MOSO® tiekia 
pagalbinę klojimo priemonę: tinkami kampai užtikrina, kad klojant 
lentos būtų tiksliai suderintos; dėl asimetriškos spaustukų sistemos 
lentos tvirtinamos nematomai, jų nereikia gręžti ir prisukti. 

Architektai ir vystytojai vertina MOSO® „Bamboo X-treme®“ dėl 
įspūdingai mažo CO2 pėdsako ir medžiagos savybių, atitinkančių 
visus aukščiausių patvarumo klasių reikalavimus pagal galiojančius 
ES standartus. Ši aukšta kokybė taip pat leidžia taikyti ilgą 25 metų 
garantijos laikotarpį. Pagal ISO 14040 ir 14044 FSC sertifikuotų lentų 
oficialus CO2 pėdsakas patvirtina, kad jos yra CO2 neutralios ir geresnės.

Nyderlandų įmonė „MOSO International“ buvo įkurta 1997 metais 
ir nuo tada lyderiauja Europos rinkoje, plėtojant novatoriškus ir 
tvarius bambuko gaminius interjerui ir eksterjerui, kurie atitinka 
aukščiausius techninius reikalavimus ir kokybės standartus
Nuo pateikimo į rinką 2009 m. tiek dideliuose projektuose, tiek 
privačiuose gyvenamuosiuose pastatuose buvo išklota daugiau nei 
5 milijonai kvadratinių metrų MOSO® „Bamboo X-treme®“ terasinių 
lentų: tai daugiau nei 700 futbolo aikščių.

MOSO® / Tarik Hart

www.consolva.lt



Stiliaus langai 
ir durys Jūsų 
namams!
LANGAI – LABAI SVARBI NAMO 
KONSTRUKCIJOS DALIS IR RYŠKUS 
PASTATO ARCHITEKTŪROS 
AKCENTAS. SVARBIAUSIA, KAD 
JIE UŽTIKRINTŲ NE TIK BŪTINUS 
TECHNINIUS, BET IR ESTETINIUS 
REIKALAVIMUS.

KOMMERLING profilių plastikiniai langai ir durys – naujos kartos išskirtinė 
plastikinių langų sistema, sukurta patenkinti reikliausių užsakovų ir architektų norus. 
Tai ypatinga kokybė, ilgaamžiškumas, tvirtumas, modernus dizainas ir išskirtinė 
šilumos bei garso izoliacija. Šie langai atitinka A++ energinio naudingumo klasę. 
Platus ir tvirtas lango rėmas užtikrina patikimumą, o patvaresnės sandarinimo 
tarpinės pagerina šilumos bei garso izoliacijos charakteristikas. Itin šiltas, tvirtas 
lango rėmas patikimai saugo šilumą bet kokiu oru. 

KOMMERLING 76 MD – tai itin platus 6 kamerų, 76 mm storio profilio rėmas su 
trimis sandarinimo tarpinėmis. Jis pasižymi itin gera šilumos izoliacija. Rėmo Uf = 
1,00 W/(m2K). Galimas stiklo paketo ar užpildo plotis – iki 48 mm. 

KOMMERLING 88 MD – modernus net 7 kamerų, 88 mm storio profilio rėmas 
su trimis sandarinimo tarpinėmis. Tai idealus langas pasyvių ir A++ klasės namų 
statybai. Rėmo Uf = 0,91 W/(m2K). Galima montuoti iki 52 mm pločio stiklo 
paketą. 

ALUPLAST IDEAL gaminiai neabejotinai yra vieni paklausiausių ir 
populiariausių tiek tarp individualių, tiek tarp daugiabučių namų gyventojų. 
Šioje langų linijoje puikios estetinės savybės sujungtos su aukštais 
technologiniais reikalavimais.

ALUPLAST IDEAL 4000 – tai 5 kamerų sistema ir 70 mm pločio rėmas su 
išoriniu sandarinimu, galima naudoti iki 41 mm storio stiklo paketus. 

ALUPLAST IDEAL 7000 – tai nauja 6 kamerų sistema ir 85 mm pločio rėmas 
su dviejų tarpinių sistema, galima naudoti iki 48 mm pločio stiklo paketus.

ALUPLAST IDEAL 8000 – 6 kamerų, 85 mm pločio profilis su trijų tarpinių 
sistema. Langai sukurti pagal trijų stiklų paketą, kurio storis – 48 mm. 
Trigubas tarpinių komplektas ne tik teigiamai veikia langų šilumos apsaugą, 
bet ir užtikrina puikią garso izoliaciją. 

Taip pat siūlomi šilti aliuminio profilių sistemų langai ir durys iš ALIPLAST, ALUTECH, PONZIO, DECEUNINCK DECALU. Šiltos šių profilių 
konstrukcijos naudojamos balkonų ir terasų varstomų bei slenkamųjų langų ir durų sistemoms stiklinti. Šaltos profilių sistemos skirtos naudoti 
vidinėse patalpose ar terasose stiklinti.

WINDORESTA“ SUKAUPĖ 18 METŲ PATIRTĮ IR GEBA ĮGYVENDINTI VISUS SAVO KLIENTŲ LŪKESČIUS.

Projektai@windoresta.eu   |  + 370 695 97 555
windoresta.eu

Windoresta siūlo langų ir durų profilių sistemas iš plastiko ir aliuminio terasoms, pavėsinėms ir kitoms erdvėms 
stiklinti. Patikimų gamintojų plastikiniai langai, durys, profilių sistemos – tai puikiai suderinta šilumos ir garso izoliacija 
bei modernus dizainas. 



„PROTAN“ STOGAI – 

Stogo danga turi būti kokybiška, patikima ir atspari galimiems klimato 
išbandymams: audroms, lietui, šalčiui. Kaip tik tai ir dar daugiau siūlo 
Norvegijos kompanija „Protan“, jau kone penkis dešimtmečius tiekian-
ti stogo dangas ir membranas. Įmonė yra sukaupusi ilgametę patirtį 
skandinaviško klimato sąlygomis, o jos produktų kokybė nuolat tikri-
nama vidinėse ir nepriklausomose laboratorijose. „Protan“ siūlo lanks-
čius, specialiai pritaikytus sprendimus, atitinkančius kiekvieno kliento 
poreikius: nuo aplinkai draugiškos, vandens nepraleidžiančios dangos 
iki žaliųjų stogų. Visos įmonės stogų dangos ir membranos pritaiky-
tos net ekstremalioms oro sąlygoms. Tyrimai rodo, kad ir po 30 metų 
„Protan“ stogo dangos bei membranos nepraranda savo savybių. Tai, 
be abejo, priklauso ir nuo žaliavos, kuri gaunama iš nuolat audituoja-

mų tiekėjų. „Protan“ stogai gali būti dengiami bet kokiomis klimato 
sąlygomis, suvirinant dangas karštu oru. Visos dangos turi homoge-
nines, tvirtas sandūras ir yra draugiškos aplinkai, be to, išsiskiria pui-
kiomis techninėmis savybėmis: nedegios ir atsparios aukštai bei že-
mai temperatūroms, UV spinduliams ir mechaniniams pažeidimams. 
Dangos ypač atsparios tempimui, o tai labai svarbu pučiant stipriam 
vėjui ir gali būti naudinga net per didžiausius šalčius. Be to, jos ne-
slidžios – tai apsaugo nuo nelaimių jas dengiančius ir prižiūrinčius 
stogdengius. Labai įdomus produktas yra stogo dangos sistema „Pro-
tan Cool Roof“, kurioje naudojama balta membrana su aukštu sau-
lės atspindžio indeksu (SRI). Dėl tokios dangos pastatą reikia mažiau 
vėsinti, nei esant tamsesnei dangai. „Protan“ stogo dangas mėgsta 
ir architektai, nes jomis galima pastatui suteikti išskirtinę išvaizdą ir 
charakterį. Sprendimai atrodo taip įspūdingai, kad tokiomis dango-
mis dengtas stogas tampa savotišku penktuoju pastato fasadu. „Pro-
tan“ gali pasiūlyti dėmesį traukiančių įvairių spalvų dangų ir skirtingų 
formų profilių (pavyzdžiui, profilį „Ome ga“), leidžiančių įgyvendinti 
drąsiausias architektų idėjas. Ypač įdomūs yra žalieji stogai, įkvėpti 
šimtmečius skaičiuojančios skandinaviškos stogų dengimo velėna ar 
žole tradicijos. Jie gali būti naudojami ir kaip rekreacinė erdvė. Žalieji 
„Protan“ stogai dengiami storu dirvos sluoksniu, tad ant jų gali augti 
medžiai ir krūmai. Šie stogai, kaip ir kiti „Protan“ gaminiai, išsiskiria 
puikia kokybe ir ilgalaikiškumu, yra atsparūs klimato ir temperatūrų 
kaitai, plyšimui ar mechaniniams pažeidimams. Storas dirvos sluoks-
nis apsaugo ir nuo vėjo bei gaisro. Aišku, tokiems stogams reikia tvir-
tos membranos, kokia yra „Protan GG“, galinti atlaikyti didelį vandens 
slėgį ir likti nepažeista susikaupusio vandens. Taigi aukštos kokybės ir 
skirtingos išvaizdos „Protan“ gaminiai yra patikimi ir gali išlaisvinti bet 
kokio architekto vaizduotę. 

Atstovas Gintas Brazauskas   |    +37060296621  

NEPRIEKAIŠTINGA KOKYBĖ IR IŠSKIRTINĖ IŠVAIZDA



TVARIOS IR EKOLOGIŠKOS MEDŽIAGOS – ĮSPŪDINGIEMS BALDAMS

UAB „Termopalas“ atstovauja Vokietijos, 
Italijos, Austrijos ir Latvijos kompanijoms 
Lietuvoje bei Baltijos šalyse. „Mūsų tikslas 
– pasiūlyti tik kruopščiai atrinktų, patikimų 
gamintojų baldines medžiagas, todėl ats-
tovaujame žymiausioms Europos kompani-
joms, gaminančioms baldines plokštes. Tai 
padeda visuomet būti informuotiems apie 
naujausias tendencijas ir apie jas informuoti 
mūsų klientus. Su pas mus rastomis medžia-
gomis klientai gali įgyvendinti visas baldų bei 
interjero idėjas. Įmonėje ir už jos ribų sten-
giamės skatinti tvarumą bei ekologiją, todėl 
vis dažniau priimame sprendimus, susijusius 
su šiomis temomis“, – praneša įmonė. 

Vytauto Didžiojo universiteto adminis-
tracinio pastato projektui įmonė dalį 
baldų gamino iš savo atstovaujamos italų 
įmonės „Gruppo Mauro Saviola“ baldinių 
plokščių, kurios yra ekologiškos. „Mūsų 
kasdienybėje – daug įvairiaspalvių ir ilga-

amžių sprendimų, kurie apsigyvena mūsų 
klientų kasdieniame gyvenime. Vytauto 
Didžiojo universiteto administracinio pas-
tato projektas mums –iššūkis, su kuriuo 
buvo malonu susidurti“, – teigia įmonės 
atstovai. 

Šiam projektui įmonė paruošė kietuosius 
baldus nuo pradžios iki pabaigos – ma-
tavo, projektavo, gamino bei montavo. 
„Baldų projektavimo metu atsižvelgėme į 
pastato erdvių ateities panaudojimą – čia 
dienas leis studentai bei dėstytojai, žmo-
nių srautas bus gana dinamiškas, todėl 
medžiagas kruopščiai atrinkome tokias, 
kad jos atitiktų ne tik užsakovo vizualinį 
įsivaizdavimą, tačiau būtų praktiškos ir 
ilgaamžės“, – praneša įmonė. 

Vienas tokių pasirinkimų – italų gamintojo 
„Fenix Compact HPL“ stalviršiai, kurie yra 
atsparūs drėgmei, nesudėtingai prižiūrimi.

Vaikštant po naująsias universiteto erdves 
bus smagu stebėti, kaip „Termopalo“ kurti 
baldai gyvena savo gyvenimą universiteto 
bendruomenės apsuptyje. „Didžiuojamės 
tuo, kad galime dalyvauti įvairaus masto 
projektuose, sukurti emociją įvairiausioms 
erdvėms. Tai, kad turime didelį patikrintos 
kokybės medžiagų pasirinkimą, kurį gali-
me sandėliuoti, taip pat platų medžiagų 
apdirbimo staklyno spektrą, profesiona-
lius gamybos operatorius, gausius baldų 
surinkimo ir montavimo resursus, leidžia 
mums kurti ir prisidėti prie įvairių projektų 
įgyvendinimo“, – teigia įmonės komanda.

UAB „Termopalas“ universitetui sukurti 
baldai: recepcijos baldai, vadovų kabinetų 
stalai, komodos, spintos, auditorijose – 
dėstytojų stalai, studentų stalai, spintos; 
kompiuterių klasių ir konferencijų bei 
posėdžių stalai; taip pat virtuvės ir stalai 
jose bei valytojų spintos.



VDU 
PEDAGOGŲ 
RENGIMO CENTRAS: 
MODERNIOS MOKSLO ERDVĖS 
GROŽIS IR FUNKCIONALUMAS
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Šį rudenį Kaune duris iškilmingai atvėrė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Pedagogų 
rengimo centras. Jis įsikūręs viename iš atnaujintų ir modernizuotų universiteto 
erdvių. Naujajame centre įrengta daugiau nei 100 darbo vietų ugdymo mokslų studijų 
programų dėstytojams ir mokslo darbuotojams, padidintas auditorijų ir seminarams 

skirtų kambarių skaičius. Projektą parengė bendrovės UAB „SIMPER“ architektų ir inžinierių 
komanda, o statybos darbus atliko UAB „SIMPER statyba“.



STATYBA

121

SUKURTOS MODERNIOS 
MOKYMOSI ERDVĖS

Rekonstruojant pastato erdves buvo atsižvelgta 
į patalpų funkciją pagal naujai numatomą mok-
slo paskirtį. Erdvės planuojamos taip, kad būtų 
patogios, šviesios, funkcionalios, pro langus 
atsivertų graži miesto panorama. Parinktos koky-
biškos natūralios ir ilgai tarnausiančios apdailos 
medžiagos, tokios kaip stiklas, kvarcas, akmens 
masė. Vyraujančios spalvos – skirtingų atspal-
vių neutralios, žemiškos ir ramios, skatinančios 
susikaupimą, kartu ir lavinančios.

31 auditorijoje, kurioje vienu metu pastate galės 
studijuoti daugiau kaip 850 studentų, įdiegtos 
išmaniosios technologijos, kurios sudaro galimy-
bę visapusiškai taikyti mišraus (tiesioginio ir 
nuotolinio) mokymo(si) galimybes, sukuria dau-
giau interaktyvumo galimybių.

Rekonstruota visa bibliotekos centrinė knygų 
saugykla, įrengtos modernios slankiojančios len-
tynos. Rekonstruota ir šalia esanti automobilių 
stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, vidinis kieme-
lis, įrengtas teritorijos ir pastato apšvietimas. Iš-
saugoma vertingoji Kauno Naujamiesčio savybė 
– perimetrinis gatvės apsodinimas medžiais.

VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina 
Kaminskienė atkreipia dėmesį, kad keičiantis 
laikams kinta ir pačių pedagogų požiūris į studi-
jas, mokymosi bei mokymo procesus. Šiandien į 
universitetus atkeliauja Z kartos atstovai – tai stu-

dentai, kurie pasiryžę užkariauti pasaulį. „Goo-
gle“ kartos studentai nuolat ieško informacijos, 
domisi naujovėmis, technologijomis. Tad nova-
toriškų mąstytojų karta neatsiejama nuo moder-
nios, šiuolaikiškos mokymosi erdvės.

„Mokytojo profesijos ir studijų prestižas nėra at-
siejamas nuo modernių, šiuolaikiškų mokymosi 
aplinkų. Naujos kartos mokytojai yra lyderiai, at-
sakingi už visuomenės raidą. Kai supranti šią at-
sakomybę, kitaip pradedi vertinti šios profesijos 
unikalumą. Naujos kartos mokytojas turi būti 
smalsus, kūrybiškai ir sumaniai vedantis mokinius 
pažinimo keliu. Įsitraukimas į ekspertinę švietimo 
veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose Europos 
Sąjungos šalyse ir institucijose, bendradarbiavi-
mas su užsienio kolegomis, inovacijų diegimas 
ir lyderystė prisidedant prie jaunųjų pedagogų 
rengimo – tai tik dalis veiklų, kuriose šių profesijų 
atstovai itin laukiami“, – sako Švietimo akademi-
jos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė.

Moderniame VDU Pedagogų rengimo centre 
suformuotos erdvės studentų grupiniam, in-
dividualiam darbui. Kitais metais bus atvertos 
Švietimo pagalbos centras su Įtraukiojo ugdymo 
labora-torija ir multisensoriniu kambariu, Akių 
judesio sekimo laboratorija, Dirbtinio intelekto ir 
robotikos laboratorija, skirta tyrinėti technologijų 
ir dirbtinio intelekto panaudojimą ankstyvajame 
ugdyme.
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IŠSAUGOTAS PASTATO CHARAKTERIS
Anot pastato architekto Vytauto Juškaičio, 
vienu svarbiausių uždavinių tapo sukurti 
šiuolaikišką pastato viziją su patogiu ir aiš-
kiu patalpų suplanavimu, kuris atitiktų VDU 
bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Daug 
Užsakovo dėmesio buvo skiriama detalėms 
ir preciziškam jų išpildymui. 

Architektų pasirinkta koncepcija – nekeisti 
pastato tūrio ir formos. Patalpos projektuo-
tos funkcionaliai pagal naują mokslo paskir-
tį. Priimtiems sprendiniams buvo reikšminga 
geografinė vieta, ypatinga istorine ir greta 
esančiais kultūros paveldo objektais. Siekta 
kokybiškai kontrastuoti pastato architektū-
rą ir nesumenkinti aplinkinių paveldo objektų 
vertingųjų savybių. Dėl to projekto įgyvendi-
nimo metu atnaujinta fasado architektūrinė 
išraiška, pakeistas suplanavimas, atnaujinta 
infrastruktūra.

„Architekto Alfredo Antano Jakučiūno pro-
jektuotas pastatas per daugiau kaip 40 metų 
buvo gerokai nusidėvėjęs savo apdaila, ta-
čiau ne tūrine pastato kompozicija, propor-
cijomis ir konstrukcijomis.

Iš kitų mūsų projektuotų pastatų šis išsiskiria 
atsakomybe, kurią reikėjo prisiimti, rengiant 
architekto A. A. Jakučiūno projektuoto pas-
tato projektą. Buvo didelė garbė, derinantis 
projekto sprendinius, apsilankyti Alfredo 
namuose ir išgirsti jo tvirtą ir argumentuotą 
nuomonę, dėl ko buvo pasirinkti tinkami pro-
jekto sprendiniai ir tinkama tolesnė projekto 
kryptis“, – sako architektas V. Juškaitis.

Anot architekto V. Juškaičio, pastato projek-
to sprendiniai išsiskiria dinamiška plokštumų 
kompozicija, būdinga šiuolaikinės moder-
nios architektūros formavimo principams, 
kuo savo metu pasižymėjo modernioji laiki-
noji tarpukario Lietuvos sostinė Kaunas.

„Esamo pastato neutrali fasadų išraiška 
kompensuojama dinamiška langų ir aklinų 
sienų kompozicija, siekiant pagyvinti archi-
tektūrinę fasadų išraišką. Stambus plokštu-
mų mastelis pastatui suteikia solidumo, o 
fasadas projektuotas taip, kad būtų atpa-
žįstamas ir jungiantis pastato architektūrą 
su kitais VDU pastatais“, – teigia jis.

V. Juškaičio teigimu, buvo svarbu išsaugoti 
tai, kas išliko – pastato proporcijas, tūrį, bi-
bliotekos dalies meninį bareljefą, ankstesnių 
projektų metu atnaujintą bibliotekos erdvę ir 
pagerinti tai, kas bėgant laikui susidėvėjo. 

„Naujais laikais randasi naujos medžiagos, 
formos ir požiūris. Buvo siekta pagyvinti 
fasado architektūrinę išraišką, sukuriant 
naują pastato rūbą ir pritaikant jį naujai pas-
tato paskirčiai. Projekto įgyvendinimo metu 
iššūkių kilo nemažai. Projektuojant buvo 
svarbu, kad projektas atitiktų šios dienos 
reikalavimus. Pastate suprojektuotas naujas 
inžinerinis šildymo, vėdinimo, oro kondicio-
navimo, priešgaisrinės ir kitos inžinerinės 
sistemos, kurias reikėjo integruoti į pastatą, 
pastatytą 1977 metais, nekeičiant jo tūrio ir 
proporcijų. Atsirado nauja laiptinė, jungianti 
visus pastato aukštus, stengiantis išpildyti 
evakuacijos ir priešgaisrinius reikalavimus“, 
– pabrėžia architektas.
UAB „SIMPER“ komanda tvirtina, kad projekto 
sprendiniai ir vizija įgyvendinta sėkmingai, 
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IŠŠŪKIŲ KĖLĖ PASTATO VIETA 
IR GRIOVOS DARBAI

Šio išskirtinio projekto įgyvendinimo metu 
kilo nemažai iššūkių. Pagrindinė to priežastis 
– pastatas, įsikūręs pačiame miesto centre. 
Pasak UAB „SIMPER statyba“ darbų vadovo 
Martyno Miliaus, gana sudėtingi buvo paren-
giamieji darbai ir statybų vietos įrengimas, 
atitinkantis visus reikalavimus. 

„Daugiausia pastangų pareikalavo didžiu-
liai griovimo darbai. Buvo nugriautos visos 
nelaikančiosios pastato konstrukcijos ir 
pertvaros. Griovimo darbų pabaigoje liko tik 
objekto laikantis konstruktyvas, o visa kita 
buvo panaikinta. Tikriausiai daugiausia ke-
blumų kėlė tai, kad objektas yra šešių aukš-
tų. Dėl to teko ieškoti sprendimų ir techni-
kos, kurie padėtų tinkamai išvežti statybines 
atliekas iš miesto centro“, – pasakoja M. 
Milius.

Pastato fasadui parinktos aliuminio kompo-
zito kasetės, nes jos yra ilgaamžės ir atspa-
rios laikui. Dera išskirti stiklo konstrukcijų fa-
sado vitrininę sistemą, dėl kurios patalpose 
maksimaliai prisipildys dienos šviesos. 

„Objekto fasadas yra gana sudėtingas ir 
nestandartinis, nes jį sudaro netaisyklingų 
formų detalės, o dalis fasado – stiklo pake-
tai. Daugiausia dėmesio skirta prie esamo 
konstruktyvo montuojant naujas fasado da-
lis ir kuriant vientisą harmoningą plokštumą“, 
– sako darbų vadovas.

Fasado puošmena – ant centrinio lango pa-
naudota šilkografija, besitęsianti per visus 
aukštus, kuriame vaizduojamas universiteto 
logotipas.
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FASADAS, KURIANTIS HARMONINGĄ 
VISUMĄ SU APLINKA 

Įdomus yra ir skirtingų tekstūrų VDU pedago-
gų centro fasadas, kuris, kaip minėta, puikiai 
dera prie kitų universiteto pastatų. Objekto 
fasadas buvo dengtas „Alucobond“ aliuminio 
kompozito kasetėmis. Užsakovo pasirinkta 
medžiaga – „Alucobond A2 White 10-100“. Tai 
baltos spalvos aliuminio kompozitas, saugus 
ir nedegus, pagamintas jau daugiau nei 50 
metų patirtį turinčios Vokietijos bendrovės 
„3A Composites GmbH“, – komentuoja Aure-
lija Malukaitė-Senkienė, „Alucobond“ atstovė 
Baltijos šalims. Aliuminio kompozito plokščių 
pranašumas, palyginti su kitų fasadų apdai-
los plokščių medžiagomis, yra ne tik didelė 
spalvinė gama, bet ir galimybė jas kasetuoti 
ir tvirtinti paslėptuoju būdu. 

UAB „LR Group“ inžinierius Andrius Klasauskas 
pasakoja, kad nuo pat pradžių užsakovas no-
rėjo, jog fasadas darniai įsilietų į architektū-
rinį senamiesčio vaizdą. Dėl šios priežasties 
buvo labai svarbu parinkti tinkamą elementų 
dydį, atspindėsiantį architektūrinę koncepci-
ją bei įgyvendinamą technologiškai.

„Pagrindinis projekto reikalavimas ir sprendi-
mas buvo užpildyti plotus tarp aukštų / ver-
tikalių vitrininių langų. Kadangi langai pastate 
yra įvairios formos, daug dėmesio reikalavo 
pakankamai tiksliai atlikti matavimus per visą 
pastato aukštį ir aliuminio kompozito kasetė-
mis atkartoti langų formą bei užpildyti plotus 
tarp jų – sako A. Klasauskas.

Inžinierius patikina, kad galutinis rezultatas 
pranoko lūkesčius. Kadangi pastatas stovi 
Kauno miesto senamiestyje, taip pat yra 
dalis VDU komplekso ir susijungia su senąja 
universiteto dalimi, buvo svarbu, kad skirtin-
gų laikotarpių pastatai įsilietų į senamiesčio 
kontekstą.

„Pagrindinis iššūkis buvo pritaikyti standarti-
nę „Alucobond“ kompozito SZ sistemą šiam 
nestandartiniam trapecinių elementų fa-
sadui ir kuo efektyviau panaudoti užsakovo 
žaliavą“, – sako A. Klasauskas ir priduria, kad 
Lietuvoje vyrauja tendencija mokslo centrus, 
ypač universitetus, pateikti baltos šviesios 
spalvos, pavyzdžiui, panašia fasadine siste-
ma padengtas Fizinių ir technologijos mokslų 
centras Vilniuje.

UAB „LR Group“ gamybos bazė bei SZ sistemos 
technologija leido pagaminti tikslius trape-
cinius elementus, kuriuos pateikus objekte 
buvo paprasta sumontuoti.

KOKYBIŠKĄ STATYBĄ UŽTIKRINO 
SUKAUPTA PATIRTIS  

VDU Pedagogų rengimo centro statybos 
metu daug dėmesio skirta darbų vykdymo 
technologijai ir kokybei. Kaip sako sta-
tybos techninę priežiūrą atlikusios UAB 
„Rivalita“ vadovas Valius Bagurskas, šiam 
pastatui buvo keliami specifiniai reikala-
vimai, nes vyko statinio kapitalinis remon-
tas, o ne nauja statyba. 
 
Remontuojamas pastatas pirmiausia 
turėjo atitikti šiuolaikiniams mokslo pa-
skirties objektams keliamus reikalavimus, 
kad jame būtų patogu ir jauku studijuoti. 
Dėl šios priežasties daug dėmesio skirta 
erdvių planavimui, auditorijų išdėstymui, 
kad jos būtų funkcionalios, šviesios, su 
gražiais vaizdais į miesto panoramą. 

Pasak pašnekovo, iš seno administracinės 
paskirties statinio liko tik kolonos ir per-
dengimai, šį „skeletą“ reikėjo apvilkti nauju 
moderniu rūbu, nekeičiant pastato tūrio ir 
formos, kad jis savo išvaizda darniai įsilietų 
į istorinę Kauno miesto dalį – Naujamiestį.

V. Bagurskas sako, kad atliekant pasta-
to kapitalinį remontą visi konstrukciniai 
sprendiniai yra gana svarbūs, nes reikia 
rištis prie seno pastato konstrukcijų, bet 
tik atidengus senas pastato dalis galima 
įvertinti, ar nauji projekto sprendiniai yra 
tinkamai suprojektuoti. Šiuo požiūriu gana 
svarbus yra pastato fasadas su netaisy-
klingų formų detalėmis – aliuminio kompo-
zito profiliais ir stiklo paketais.

Pasak V. Bagursko, nemažas iššūkis buvo pas-
tate įrengti šiuolaikines šildymo, vėdinimo, oro 
kondicionavimo, priešgaisrines ir kitas inžineri-
nes sistemas, kurias reikėjo integruoti į esamą 
pastatą. 
Techninės priežiūros tikslas buvo tas, kad 
pastatas būtų tinkamai pastatytas, tinka-
mai panaudotos statybinės medžiagos, kad 
veiktų visos numatytos inžinerinės sistemos. 
Svarbiausią tikslą užtikrino objekte dirbę kva-
lifikuoti įmonės specialistai, sukaupę per 30 
metų darbo patirtį. „Norint, kad tokio pobūdžio 
objektų projektai būtų tinkamai įgyvendinti, 
būtinas glaudus visų statybos dalyvių bendra-
darbiavimas – tiek užsakovo, tiek projektuoto-
jų, rangovų ir techninės priežiūros specialistų“, 
– sako įmonės „Rivalita“ vadovas.  
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SUMONTUOTOS SAUGIOS, ŠILTOS 
IR KOKYBIŠKOS DURYS

Rekonstruojant VDU Pedagogų rengimo 
centro pastatą buvo svarbu užtikrinti, 
kad statinys ir jo patalpos turėtų aukštos 
kokybės lauko ir vidaus duris. Atnaujinto-
se erdvėse, kur studijuoja ir dirba daug 
žmonių, pasirinkta Europos konstrukcinių 
elementų rinkoje pirmaujančio Vokietijos 
koncerno „Hörmann“ aukštos kokybės 
produkcija. 

UAB „Vokiški vartai“, oficialaus „Hörmann“ 
atstovo Lietuvoje, specialistai pagal už-
sakovo reikalavimus pasiūlė geriausius 
sprendimus ir, atsižvelgdami į patalpų pa-
skirtį bei techninius reikalavimus, pastate 
sumontavo 75 vnt. plieninių „Hörmann“ 
durų, kurios pasirinktos kelių modelių – 
priešgaisrinės, šiltos ir daugiafunkcės, o 
sumontuotos įvairios paskirties patalpo-
se – nuo įėjimo į pastatą, vidaus erdvių 
ir tualetų iki pagalbinių patalpų, elektros 
skydinių ir kitų rūsio patalpų. 

Siekiant užtikrinti saugų žmonių evakavimą 
iš pastato gaisro atveju, sumontuotos 
priešgaisrinės plieninės vienos varčios 
„Hörmann HLT30-1 OD“ modelio durys, 
kurios patikimai sulaiko ugnį 30 minučių. 
Sertifikuoti gaminiai leidžia jaustis saugiai 
ir užtikrintai, kad prireikus bus galima be 
kliūčių palikti pastatą.

Energijos taupymą ir šilumą užtikrins 
daugiafunkcės „Hörmann D65-1“ modelio 
lauko durys, išsiskiriančios puikiomis šilu-
mos izoliacijos (1,5 W/m²K) savybėmis. Jos 
pasirinktos nestandartinio aukščio – 2 300 
mm.

Ten, kur duris darinėja daug rankų ir pra-
eina daugybė žmonių, sumontuotos „Hör-
mann ZK“ modelio durys su sustiprintais 
vyriais dažnam varstymui ir intensyviam 
naudojimui įvairiose patalpose.

Derinant prie bendros pastato stilistikos, 
visos durys dažytos RAL7016 spalva. 

VDU vidiniame kieme, kur susikerta pės-
čiųjų ir automobilių zonos, saugiam eismo 
reguliavimui įrengti „Hörmann“ pakeliamieji 
apsauginiai stulpai, užtikrinantys, kad au-
tomobiliai neįvažiuotų į pėsčiųjų zoną. Pri-
reikus stulpai nuleidžiami ir aptarnaujantis 
transportas gali privažiuoti prie pastato. 

Kaip sakė UAB „Vokiški vartai“ specialis-
tai, hidrauliniai pakeliamieji stulpai buvo 
montuojami pirmą kartą, todėl buvo daug 
nežinomųjų. Reikėjo atsižvelgti į gruntą, 
tinkamai paruošti duobes, suplanuoti van-
dens nubėgimą, elektros laidų pravedimą. 
Hidraulinių eismo reguliavimo stulpų priva-
lumas, kad dingus elektros tiekimui juos 
galima nuleisti rankomis ir taip išvengti 
nepatogumų dėl netinkamo eismo regu-
liavimo. 

SUKURTOS MODERNIOS DARBO ERDVĖS 
UAB „Narbutas Lietuva“ komanda naujosio-
se VDU pedagogų rengimo centro erdvėse 
įrengė komfortiškas darbo vietas, taip 
pat įgyvendino baldų sprendimus poilsio 
erdvėse. 

„Šiame projekte užsakovui buvo labai 
svarbu pasirinktų baldų kokybė ir ilgaam-
žiškumas. Taip pat buvo itin aktualus bal-
dų dizainas, siekiant, kad visi baldai būtų 
lengvai pritaikomi ir suteiktų ryškesnių 
akcentų bendrosiose erdvėse. Žinoma, 
pasirinkti baldai turėjo būti itin patogūs 
ir mobilūs, kad auditorijose kėdes būtų 
galima lengvai perdėlioti ar papildyti, o 
holo ir laisvalaikio erdvėse minkštasuolius 
būtų galima kombinuoti pagal aktualias 
situacijas“, – apie sprendimus komentuo-
ja „Narbutas Lietuva“ marketingo vadovė 
Laura Šakinė. 

Visame projekte dominuoja mobili ir 
funkcionali NARBUTAS ARCIPELAGO minkš-
tasuolių sistema. Dėl plataus kombinacijų 
ir medžiagiškumo pasirinkimo, naudojant 
vieną sistemą, buvo galima sukurti daug 
skirtingų sprendimų, tinkamų įvairioms 
VDU universiteto erdvėms. Auditorijose 

pasirinktos minimalistinės ir lengvo dizai-
no NARBUTAS MOON kėdės su integruotais 
staliukais, o darbo kabinetuose – ilgaam-
žės NORTH CAPE darbo kėdės. 

L. Šakinė pasakoja, kad buvo naudoti 
išskirtiniai spalvų sprendimai, kurie tik 
dar labiau pagyvino ir išryškino naujas, 
modernias erdves. Kadangi interjere 
gausu betono, pasirinkti ryškesnių spalvų 
NARBUTAS baldai, kurie tapo koridoriaus, 
kabinetų ir holo erdvių akcentais. Naudota 
modulinė ir moderni ARCHIPELAGO sistema 
leido formuoti tiek santūresnes, tiek žais-
mingesnes kombinacijas. Sukurti deriniai 
suteikė jaukumo ir šilumos pojūtį. 

UAB „Narbutas Lietuva“ komanda įgyven-
dino šį projektą sėkmingai. „Labai džiau-
giamės įgyvendintu projektu, jo procesu ir 
vykusia komunikacija su klientu. Viso pro-
jekto metu vykęs komandinis darbas pa-
dėjo užtikrinti sklandų šio didelio projekto 
įgyvendinimą ir pasiektą puikų rezultatą. 
Naujose erdvėse buvo įgyvendinti moder-
nūs baldų sprendimai ir sukurti inovatyvūs, 
praktiški darbo bei poilsio erdvių sprendi-
mai“, – komentuoja pašnekovė.
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ENERGIJĄ TAUPANČIOS 
VĖDINIMO SISTEMOS   

Esminiai užsakovo reikalavimai bei pagrin-
dinis dėmesys buvo skiriamas patikimoms 
inžinerinėms sistemoms. Daugiau nei 11 
metų patirtį kaupianti bendrovė  „Aerema“ 
visame komplekse suprojektavo ir įdiegė 
vėdinimo sistemas, užtikrinančias funk-
cionalumą, tvarumą ir malonų oro mikro-
klimatą. Kadangi rekonstruojant pastatą 
daug dėmesio skirta efektyviam energijos 
naudojimui, į tai atsižvelgta ir parenkant 
vėdinimo sistemas.

„Sunkiausia užduotis buvo pritaikyti nau-
jas vėdinimo sistemas ir jų įrenginius 
prie esamo pastato išplanavimo ir esamų 
patalpų aukščio. Pasirinkti ventiliacijos 
agregatai su rekuperatoriais iš išmetamo 
oro sugrąžina šilumą ir drėgmę, ir per-
duoda į patalpos orą. Tuo tarpu vasaros 
laikotarpiu,  į patalpas atkeliaujantis oras 
yra vėsinamas, kad nebūtų įnešama pa-
pildoma šiluma“, - komentuoja technikos 
direktorius Ramūnas Ladauskas.

Bendrovės „Aerema“ pasirinktos dide-
lę patirtį vėdinimo srityje turinčios UAB 
„Komfovent“ sistemos dera skirtingos 
paskirties ir dydžio pastatuose: nuo nedi-
delių individualių namų iki stambių pramo-
ninių objektų, o kainos ir kokybės santykis 
ypač patrauklus. Be to, šią įrangą lengva 
prijungti prie bendros pastatų valdymo 
sistemos. Taigi nieko keista, kad šio ga-
mintojo produktai buvo parinkti ir statant 
ne vieną objektą Lietuvoje.

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 pašnekovo, projekte sumontuotų 
įrenginių našumas siekia iki 12 tūkst. m³/
val., o bendras vėdinamo oro kiekis su-
daro net 55 tūkst. m³/val. Suprantama, 
kad tokiam oro kiekiui cirkuliuoti, filtruoti, 
palaikyti tinkamą jo temperatūrą ir drė-
gmę, reikalingi milžiniški energijos kiekiai, 
kuriems sumažinti prireikė pačių pažan-
giausių technologijų.

„Džiaugiamės, kad užsakovai investavo į 
patalpų mikroklimato sprendimus. pasi-
rinktuose vėdinimo įrenginiuose yra inte-
gruoti energiją taupantys sprendimai. Be 
to, į įrangą yra integruoti drėkintuvai, kurie 
tiksliai galės užtikrinti dar vieną itin svarbų 
oro kokybės parametrą – drėgmę, kuri  ne-
leis patalpoms išsausėti, o vasaros metu 
nepraleis perteklinės drėgmės, todėl drė-
gmės palaikymo sąnaudos taip pat labai 
sumažinamos“, – pasakoja R. Ladauskas.



STATYBA

127

KOMFORTIŠKAS PATALPŲ 
MIKROKLIMATAS – GARANTUOTAS 

KOMFOVENT indėlis šiame projekte itin svarus 
– VDU Pedagogų rengimo centre buvo su-
montuoti aukšto efektyvumo vėdinimo įren-
giniai – moduliniai įvairių modifikacijų „VERSO 
Pro“ serijos įrenginiai ir unikalūs, pagal pro-
jekto reikalavimus pritaikomi KLASIK serijos 
įrenginiai. Bendras sumontuotų vėdinimo 
įrenginių našumas siekia 50 000 kub. m/val. 

Vėdinimo įrenginiuose sumontuoti efekty-
vūs rotaciniai šilumogrąžiai į patalpas geba 
gražinti daugiau nei 80 proc. šilumos bei 
padeda išlaikyti tinkamą drėgmės balansą. 
Šio tipo šilumogrąžiai puikiai veikia esant net 
žemiausioms  lauko temperatūroms.

Įrenginiuose integruota išmani valdymo 
automatika pasižymi didele režimų ir funk-
cijų įvairove, o pasirinktas optimalus darbo 
režimas supaprastina įrenginio valdymą bei 
taupo elektros energiją. Vėdinimo įrenginiai 

taip pat turi įdiegtus „BACnet“ ir „Modbus“ 
protokolus, kurie suteikia galimybę lengvai 
prisijungti prie pastatų valdymo sistemos 
(BMS) ir visus vėdinimo įrenginius ir jų proce-
sus valdyti viename prieigos taške. 

Įrangoje taip pat panaudoti itin efektyvūs ir 
energiją taupantys EC ventiliatoriai su IE4 ir 
IE5 klasės varikliais. Šie ventiliatoriai veikia 
plačiu sūkių ir apkrovų diapazonu, todėl yra 
patikimi ir patvarūs. 

Siekiant papildomo komforto patalpose, 
įrenginiuose buvo įmontuotos šaldymo sek-
cijos, kurios šiltuoju laikotarpiu veiks kaip 
kondicionavimo sistema. 

Mokytojo profesija bei studijų prestižas yra 
neatsiejamas nuo modernių ir šiuolaikiškų 
mokymosi erdvių, todėl KOMFOVENT džiau-
giasi galėdama prisidėti prie šio projekto. 



Šiuolaikinė daugiafunkcė viešųjų renginių erdvė turi ir gali būti lengvai 
adaptuojama. Vienas iš technologinių sprendinių – motorizuotos plat-
formos, kilnojamos standžios grandies technologijos keltuvais. Kėlimo 
mechanizmai plačiai naudojami renginių aptarnavimo srityje, taip pat 
viešosios paskirties statinių universaliai funkcijai užtikrinti. 

„Šios pramoninės technologijos išradingai pritaikytos pramogų sek-
toriuje, o vėliau ir visuomeninės paskirties pastatuose. Šiandien kė-
limo mechanizmų pritaikymas dar platesnis – nuo po kilnojamąja veja 
įrengtos automobilių statymo vietos privataus namo kieme iki sporto 
aikštyno, kuriame visa futbolo aikštė, pasikeitus oro sąlygoms, gali būti 
perkelta po stogu“, – pasakoja StS projektavimo skyriaus vadovas Ju-
lius Gružinskas. 

Svarbiausia projektuojant kėlimo mechanizmus – keliamoji galia, tiks-
lumas ir kėlimo eiga. Šiuolaikinės technologijos veikia itin preciziškai, 
tai leidžia išpildyti sudėtingiausius sumanymus. Ypatingas dėmesys 
skiriamas ir saugumui užtikrinti.

KĖLIMO MECHANIZMAI LEIDŽIA 
TRANSFORMUOTI ERDVĘ 
VIENO MYGTUKO 
PASPAUDIMU  

Kilnojamos scenos pakylos, orkestrinė duobė, krovininės paskirties keltuvai, erdvę transformuojantys 
keltuvai ir atitvarai – šias technologijas jau daugiau nei 10 metų projektuoja ir diegia UAB „Scenos 
techninis servisas“ (StS).

Kėlimo mechanizmai gali padėti transformuoti sceną, kai to reikalauja 
koncertų salės specifika. Pavyzdžiui, kilnojama orkestro duobė įrengta 
Palangos koncertų salėje. Dėl šio sprendimo galima maksimaliai greitai ir 
kokybiškai transformuoti 2 200 vietų salę pagal renginio žanrą ar atlikėjo 
keliamus reikalavimus. 

StS inžinieriai suprojektavo atitvarą iš žiūrovų pusės, kurį sumontavus 
galima pakelti platformą, o jį nuėmus – praplėsti parterį. Turėklai itin len-
gvai surenkami, be to, jie veikia kaip akustikos elementas. Nestandartinių, 
lenktų formų orkestro duobės pakyla unikali tuo, kad esant poreikiui gali 
būti fiksuojama keliomis padėtimis: jei reikia, ja praplečiama  orkestrui 
suformuota duobė, pakėlus aukščiau – pailginamas parteris, o pakėlus 
maksimaliai – pakyla tampa scenos dalimi.  

Norint užtikrinti salės daugiafunkciškumą, kartais neužtenka atlikti tik 
scenos transformaciją, tenka keisti ir žiūrovų susodinimo planą. Pri-
klausomai nuo erdvės specifikos, papildomai galima montuoti akustines 
pertvaras, užuolaidų sistemas, teleskopines žiūrovų tribūnas, scenos 
platformas atlikėjams. 

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRAS. 
Didžioji salė yra antrajame pastato aukšte, taigi renovuo-
jant pastatą įrengtas scenos įrangos keltuvas palengvina 
krovimo darbus.



ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE – UNIKALI 
TRANSFORMUOJAMA SALĖ.

Šioje salėje įrengtos netgi trys kilnojamos 
platformos, leidžiančios keisti salės geome-
triją. Salė gali tapti vientisa erdve be kėdžių 
arba žiūrovai gali būti susodinti amfiteatro 
principu. StS specialistai čia suprojektavo 
transformuojamą kėdžių sistemą. Esant po-
reikiui, kėdės gali būti pašalinamos iš salės: 
jos perkeliamos į specialią saugyklą tame 
pačiame salės lygmenyje kaip ir salės grin-
dys arba kėdės suvažiuoja ant orkestrinės 
platformos, kuri jas nuleidžia į saugojimo 
vietą po scena. Kilnojama scenos platforma 
– orkestro duobė – gali pratęsti žiūrovų salės 
plotą arba padidinti scenos plotą, taip pat 
gali būti naudojama kaip scenos liftas.

TBILISIO VASO ABAŠIDZĖS 
MUZIKOS IR DRAMOS TEATRAS.  

Įspūdingoje teatro salėje, suprojektuota ir 
sumontuota net 21 keliama platforma.

StS suprojektavo orkestro duobę su trijų 
pozicijų kilnojam platforma, šešiolika greita-
eigių platformų ir trys dviaukštės platformos 
sumontuotos scenos zonoje, taip pat sce-
nos gale sumontuotas specialus dekoracijų 
keltuvas. 

Spektaklių metu veiksmas gali vykti ant sce-
nos platformų – jos itin greitos ir gali būti 
valdomos kiekviena atskirai bei visos kartu. 
Trys dviaukštės platformos leidžia išpildyti 
dar sudėtingesnę scenografiją: ant jų veiks-
mas gali vykti abiejuose aukštuose. Šios 
platformos gali kelti ir žmones, ir spektaklių 
rekvizitą. Specialus dekoracijų keltuvas 
palengvina spektaklių aptarnavimo darbą 
– pakelia dekoracijas iš sandėlio apačioje į 
scenos zoną.

LATVIJOS NACIONALINIAME MENO 
MUZIEJUJE RYGOJE EKSPONATUS 

TRANSPORTUOJA GALINGAS KELTUVAS. 
Šiame objekte StS specialistai suprojektavo 
greitaeigį keltuvą (platformos dydis 12,0 x 3,4 
m), kuris kelia platformą su maksimaliu 40 
tonų kroviniu net 10 centimetrų per sekundę 
greičiu. Muziejaus eksponatams nuleisti į 
muziejaus archyvus skirto keltuvo darbinis 
kelias yra 9 metrai. 

Keltuvo anga atvira iš viršaus ir įstiklinta vi-
duje. Taip keltuvas yra matomas muziejaus 
lankytojams. Įstiklinta keltuvo anga tarnauja 
kaip šviesos šaltinis ir dera prie atnaujinto 
pastato koncepcijos – padaryti visus muzie-
jaus procesus matomus lankytojams.
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Technologijos 
nedarko vaizdo 
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Šiandieniai pastatai sunkiai įsivaizduojami be inžinerinių sistemų, tačiau 
šildymo ar vėdinimo agregatai, ortakiai ir vamzdžiai gali gadinti bendrą 
vaizdą, jeigu nepasirinktas industrinis interjero dizaino stilius.

Yra dvi strategijos, kaip integruoti inžine-
rines sistemas į pastato architektūrą ir 
interjero dizainą. Pirmasis būdas yra pa-
slėpti šias sistemas, kad jos neužstotų do-
minuojančių architektūrinių elementų arba 
netaptų pagrindiniu estetiniu elementu. 
Antrasis būdas yra atskleisti inžinerinės 
sistemos elementus apgalvotai, integruo-
jant ir panaudojant pačias pastato siste-
mas kaip vizualinį akcentą. 

Dirbdamos kartu, interjero dizaino ir in-
žinierių komandos bendradarbiauja nuo 
ankstyvos naujo objekto projektavimo 
stadijos, iš anksto apsvarsto idėjas, kurias 
vėliau gali būti sunkiau įtraukti į procesą, 
kai jau bus priimti projektavimo sprendi-
mai. Komandos numato ŠVOK ir apšvietimo 
sistemų integravimą interjere. Tada ir nu-
sprendžiama, ar inžinerinės sistemos bus 
eksponuojamos, ar bus paslėptos. 

NIEKO NEGRIAUNANT 
Ne visi interjerai yra vienodi: vienuose inži-
nerinių sistemų matoma daugiau, kituose – 
mažiau, vienas paslėpti lengva, kitas sunku.

Radiatoriai, kurie visada slėpėsi po palan-
gėmis už užuolaidų, dabar kuriami dizai-
nerių ir drąsiai „įsitaiso“ matomiausiose 
kambarių vietose. 

Moderni kapiliarinių kilimėlių sistema šildy-
mui ir vėsinimui gali būti įrengta tiek atvira, 
tiek paslėpta. Sumontavus šiuos kilimėlius 
palubėje, galima juos pridengti ažūrinėmis 
metalinėmis arba medinėmis kabamosio-
mis lubomis, kurios netrukdo cirkuliuoti 
šilumos ar šalčio energijai. Kapiliarinių 
kilimėlių sistema taip pat gali būti atvirai 
matoma palubėje. 

Šalia jos gali driektis masyvūs ortakiai, ku-
riems dagiausia vietos lieka prie lubų, kurių 
plotas didelis ir mažai užimtas.

Tokie sprendimai itin patrauklūs dėl to, kad 
jiems įgyvendinti nereikia drastiškai griauti 
seno pastato – tai galimybė prisitaikyti 
prie esamų patalpų ir jose susikurti ne tik 
patogią aplinką, bet ir modernų interjerą, 
kuriame puikiai dera šiuolaikiškas dizainas 
ir praktiškumas.
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„PASLĖPTI“ ARBA UŽMASKUOTI 
Statant naują pastatą arba pasiryžus re-
konstrukcijai, elektrinės ir vandeninės šil-
dymo sistemos, jų kabeliai ir vamzdeliai gali 
būti paslėpti sienose, lubose ir grindyse po 
apdailos medžiagomis. 

Sudėtingiau yra pertvarkyti interjerą ar su-
kurti naują estetiką neatliekant kapitalinio 
remonto. Laimė, yra išradingų būdų, kaip 
paslėpti inžinerinę įrangą arba ją užmas-
kuoti, jeigu jos nedera prie patalpų stiliaus 
ir estetikos.

Vienas iš nesunkiai įgyvendinamų būdų „pa-
slėpti“ bet kokį interjero elementą – parinkti 
tinkamą spalvą. Antai dauguma ant sienos 
kabinamų kondicionierių yra balti. Ilgainiui jie 
pagelsta. Vis dėlto rinkoje jau galima rasti ir 
spalvotų oro kondicionierių. Taigi įmanoma 
įsigyti įrenginį, kuris atitinka interjero spalvų 
gamą, todėl nebereikia rūpintis, kaip jį pa-
slėpti.

Dar vienas sprendimas – nudažyti turimą 
kondicionierių. Tai galima padaryti nuėmus 
priekines groteles ir šonines plokštes, prieš 
tai jas nuvalius ir lengvai pašveitus, kad 
paviršiaus sukibimas būtų geresnis. Kondi-
cionieriui dažyti tiks purškiami dažai, kurie 
limpa prie plastiko. Tik nereikėtų dažyti viso 
įrenginio, antraip galima jį sugadinti.

Išgelbėti gali ir paprasti nebrangūs sprendi-
mai. Pavyzdžiui, priklausomai nuo to, kur yra 

vidinis kintamosios srovės blokas, jį galima 
uždengti užuolaidomis. Tai ypač tinkamas 
sprendimas arti lango esantiems įrengi-
niams.

Kitas galimas sprendimas – pakabinti kon-
dicionierių ten, kur į jį nekryps žvilgsniai, 
pavyzdžiui, virš knygų lentynos. Arba vamz-
džius galima apgaubti ar uždengti knygų len-
tynomis. Kartu taip sukursite elegantiškos 
bibliotekos atmosferą. Atvirus vamzdžius ir 
kitus agregatus galima pridengti vijokliniais 
augalais.

Jeigu kondicionierius nedera prie aplinkos, 
galima jį paslėpti specialioje dėžėje ir ją 
papuošti kūrybiškai: ornamentais, grotelė-
mis ar užuolaidėlėmis. Bet reikia prisiminti, 
kad negalima uždengti ortakių, nesvarbu, 
ar kondicionierius įrengtas viduje, ar lauke. 
Tai sumažintų kondicionieriaus efektyvumą 
ir ilgainiui sukeltų gedimų. Taip pat svarbu 
nepamiršti, kad įrenginys turi būti lengvai 
pasiekiamas, jeigu prireiktų jį suremontuoti.

O ką daryti su kanalinėmis šildymo, vėdinimo 
ir oro kondicionavimo sistemomis? Jeigu 
nusibodo senos plastikinės angos, jas irgi 
galima nupurkšti dažais. Taip pat pasirinki-
mas ant sienos pakabintai šildymo ir vėdi-
nimo sistemai būtų pridengti metalinėmis 
grotelėmis. Jos gali būti pagamintos pagal 
užsakymą arba įsigytos gatavos kartu su 
šildymo ir vėdinimo sistema.

Nuotr.: Gui Morelli
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ĮŽŪLIAI DEMONSTRATYVU, 
BET VISIŠKAI NETIKRA

Vis dėlto pramoninis interjero dizainas 
neabejotinai yra vienas populiariausių šių 
dienų stilių. Tai, kas daro šį stilių tokį ypa-
tingą, yra iš pažiūros nebaigtas charakte-
ris, derinamas su labiau nušlifuotais ele-
mentais – sukuriamas nuostabus harmo-
ningas derinys. Dažniau galima perskaityti 
ekspertų dizainerių patarimų, kaip sukurti 
vientisą pramoninio interjero stilių, o ne 
kaip jo išvengti.
Gausi inžinerinių sistemų įranga nesle-
piama, priešingai – atvirai eksponuojama, 
atiduodant pagarbą technologijoms, kurių 
pažanga sukuria gyvenimo komfortą, už-
tikrina tvarumą ir energinio efektyvumo 
priemonių įgyvendinimą. 

Kiti interjero dizaino stiliai slepia vamz-
dynus ir ortakius, tačiau industrinis ne tik 
apima šiuos elementus, jie – yra dėmesio 
centre. Renovuotuose loftuose, moder-
niuose namuose ir naujose komercinėse 
erdvėse visame pasaulyje naudojamas 
industrinis dizainas.

Tokiame interjere vamzdynus paliekant 
atvirai matomus, ypač verta investuoti į 
plieno vamzdžius – jie yra brangūs, tačiau 
patalpą paverčia didinga. Amžini ir prašma-
tnūs plieno vamzdžiai yra tvirti, ilgalaikiai, 
nerūdijantys. Tai – investicija visam laikui. 
Arba rinkitės varį. Variniai vamzdžiai atrodo 
įdomiai. Taip pat ir sidabro spalvos vamz-
džiai. Jeigu vamzdžius nuspręsite dažyti, 
kodėl jų nenudažius vario ar sidabro spalva.

Bet ne kiekvienas turi galimybę įsirengti 
pramoninio interjero dizaino loftą senose 
pramoninėse patalpose. 

Jei bandote sukurti pramoninį dekorą 
erdvėje, kurioje visiškai neturite jokių inži-
nerinių sistemų ar konstrukcinio elemento, 
kurį galėtumėte palikti atvirą, ar tuomet 
turėtumėte atsisakyti industrinio stiliaus 
idėjos? Visai ne! Visos šios savybės gali 
būti padirbtos! 
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Svajojantiesiems apie geležines arba medi-
nes sijas virš galvos, plytų sienas, cemen-
tines grindis, masyvius ortakius ir didelius 
langus yra puikių galimybių. Mūrinėms sie-
noms pavaizduoti yra tapetų, kurie atkuria 
mūrą iki neįtikėtino detalumo. Arba galite 
pasirinkti 3D lipnias plyteles, kurios atro-
dys tikroviškai net ir palietus! Betoninėms 
grindims vaizduoti galite montuoti grindų 
plyteles arba vinilo grindis, kurios primena 
betono išvaizdą.

Netgi vamzdžiai ir ortakiai gali būti papil-
domai pridėti interjere dėl dekoratyvinės 
funkcijos. Griežtai kalbant, tai nebebus 
konstrukciniai elementai, bet vis tiek su-
teiks erdvei industrinės nuotaikos.

Visos „netikros“ detalės ypač puikiai tinka, 
jei nuomojatės būstą ir negalite kardinaliai 
keisti namo struktūros. Tokie netikri ele-
mentai kaip dekoratyviniai vamzdžiai, orta-
kiai ir net lubų sijos gali būti sumontuotos 
naudojant sistemas, kurias taip lengva 
nuimti kaip išlupti vinis iš sienos.

Ir, žinoma, šios neapdorotos savybės pui-
kiai įsilieja į stilių, todėl sukuriamas mėgs-
tamiausias industrinio dekoro stilių derinys 
– industrinis stilius. 

Taigi yra ne vienas būdas, kaip paslėpti in-
žinerines sistemas interjere, kad jos nega-
dintų bendro vaizdo, arba jomis skoningai 
papildyti interjerą. Dažnu atveju mus riboja 
tik vaizduotė.
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LEDVANCE.COM

FLOODLIGHT MAX 
– MAKSIMALUS APŠVIETIMAS  
DIDELIEMS PLOTAMS IR  
SPORTO AIKŠTYNAMS 
 
Naujieji FLOODLIGHT MAX prožektoriai, kurių šviesos 
srautas siekia iki 160 000 liumenų, garantuoja optimalų 
apšvietimą didelėse teritorijose ir sporto aikštelėse. Keturi 
skirtingi šviesos sklaidos kampai ir trys skirtingos galios 
600 W, 900 W bei 1200 W – tai geriausias sprendimas 
įvairioms reikmėms. Šviestuvas ir jo maitinimo šaltinis yra 
du skirtingi mazgai, kurių dėka nebūtina montuoti balasto 
ant stulpo viršaus ir taip galima ženkliai sumažinti vėjo 
apkrovą atramai. Be to, kelių dalių konstrukcija palengvina 
transportavimą ir montavimą, kai nereikia laikyti didelių 
dalių. Prožektorių šviesos modulius pagal poreikį galima 
lengvai įjungti atskirai be DALI sistemos. 
 
- Šviesos efektyvumas: iki 137 lm/W
- Spalvos temperatūra: 5700K, CRI >70
-  Šviestuvo spalva: baltas aliuminis (kaip RAL 9006) 
-  Tarnavimo laikas: iki 70 000 valandų (L80/B10 prie 25°C)

- 4 sklaidos kampai: simetriniai 10°, 30°, 60° ir  
 asimetrinis 50°x110°
-  Universalus ir patvarus laikiklis
-  Šviesos modulius galima įjungti ir išjungti atskirai
- 10 kV (L/N-PE), 6kV (L/N) apsauga nuo viršįtampių 
-  Garantija: 5 metai

FLMAX_LT.indd   1FLMAX_LT.indd   1 22.11.2022   10.15.2822.11.2022   10.15.28
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Šiluma turi būti komfortiška ir turėti savo estetinį veidą bet kurioje situacijoje. Šiuolaikinėje 

statyboje, renovacijoje tai būtina sąlyga ir to pageidauja užsakovai bei ieško architektai ir 

interjerus kuriantys specialistai. UAB „Ideatherm“ jau daugiau nei dvidešimtmetį dirba su 

šildymo įrenginiais ir savo klientams siūlo preciziškai atrinktus gaminius, padedančius sukurti 

šiltą, jaukią ir komfortišką aplinką. Dėl to bendrovė savo klientams siūlo vieno žymiausių 

Vokietijos gamintojų „Arbonia“ šildymo įrenginius, kurio asortimente galima surasti pačias 

netikėčiausias, neribotų formų ir dydžio šildymo prietaisų, skirtų namams ir komercinėms 

patalpoms, dizaino idėjas.

 „Vis dar stengiamės savo klientus nustebinti šildymo įrenginių galimybėmis ir individualiais 

sprendimais, nes dar yra neatrastų dalykų. Kai kuriuos stebina faktas, kad šildymo įrenginys 

gali darniai įsilieti į interjerą, derėti prie namuose vyraujančio stiliaus ar netgi tarnauti kaip 

namus puošiantis akcentas. Kartu su visa komanda stengiamės pakeisti šią nuomonę“, – 

tvirtina „Ideatherm“ vadovas Aurimas Jančaitis.

Vertėtų atsikratyti įsivaizdavimo, kad šildymo įrenginys ar radiatorius yra vienodo standartinio 

dizaino ir neretai netgi griauna estetinį interjero vaizdą. Šiuolaikinės technologijos leidžia 

sukurti šildymo prietaisą, kuris atrodys tarsi meno kūrinys namuose, stebins savo spalvine 

gama, medžiagiškumu ir forma. 

Pamažu į Lietuvą atkeliauja interjero tendencijos, plačiai naudojamos kitose Europos šalyse. 

Ieškant šildymo prietaisų pavyzdžių Vokietijos rinkai sukurtuose projektuose, galima išvysti 

stebinančių sprendimų.

Visuomeninės paskirties erdvėse dažnai būtini didesnės apimties šildymo prietaisai, 

nepamirštant to, kad estetika išlieka tokia pat svarbi kaip ir individualiuose namuose. 

Gera žinia ta, kad gamintojai gali pasiūlyti bet kokio dydžio estetiškai atrodančius šildymo 

prietaisus su reikiama šildymo galia.

•Šildymo radiatoriai išsiskiria dizaino įvairove. Vieni populiariausių 
– seksijinio tipo radiatoriai, kurie dažnai naudojami atnaujinant 
senamiesčiuose esančių namų erdves. Spalvų įvairovė leidžia 
priderinti prie įvairių stilių, ypač dera prie retro ir klasikinio.

•Šildomos sienutės siūlo dar daugiau neribotų galimybių – 
aukščio, pločio, storio, ilgio ir galios. Dėl savo neribotų galimybių 
šis gaminys dažnas pasirinkimas interjero kūrėjų sąraše. Gaminami 
iš plokščių vamzdžių profilio, sujungto į vieną plokštumą. Didžiulis 
privalumas, kad palyginti nedidelių matmenų tokia sienutė gali 
šildyti ypač didelę patalpą.

•Specialiosios paskirties šildymo įrenginiai skirti specialios 
paskirties objektams: viešieji sanitariniai mazgai, didesnės drėgmės 
patalpos, baseinai, gamybinės patalpos ir panašiai. Norint užtikrinti 
ilgaamžiškumą šių radiatorių paviršius cinkuojamas, o tik vėliau 
dažomas.

•Specialios higieninės paskirties patalpose naudojami radiatoriai, 
atitinkantys specialius higienos reikalavimus. Jie nekaupia dulkių, 
juos lengva prižiūrėti ir išvalyti. Tokie prietaisai būtini medicininės 
paskirties patalpose. 

•Visada šildymo prietaisams parenkame ir pritaikome tam skirtus 
ir derančius prijungimo ir temperatūros reguliavimo priedus. 

ŠILUMA, TURINTI SAVO VEIDĄ                                       

UAB „Ideatherm“ 
Ateities g. 10   LT-0000 Vilnius, 
Tel. / faks. + 370 5 276 0610    |   E. paštas. aurimas@idt.lt    

www.idt.lt
www.voniosradiatoriai.lt      
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Bendrovė „Ideatherm“ siekia supažindinti su galimybe atnaujinti šildymo sistemą senesnės statybos 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektuose, naudojantis modernia technologija – HZ grindjuosčių 

sistema. 

Ši inovacija patraukli dėl labai svarbios savybės – tam skirta grindjuosčių sistema, uždengianti šildymo 

sistemos vamzdelius ir taip leidžianti atlikti sistemos rekonstrukciją. Naudojant HZ grindjuosčių sistemą per 

porą dienų galima modernizuoti namo ar buto šildymo sistemą pagal individualius poreikius be dulkių ir 

nemalonių statybos apdailos darbų. 

Pagrindiniai HZ grindjuosčių komponentai: įvairių spalvų sustiprinto dvisienio PVC profiliai, vamzdelio ir 

profilio laikikliai, kampinės detalės, stovų uždengimo profiliai ir radiatorių prijungimo mazgai.

Šį sprendimą labai patogu naudoti daugiabučių namų šildymo sistemų rekonstrukcijose, kai keičiamas 

vamzdynas iš įprastos stovinės į horizontalaus paskirstymo sistemas. Taip atsiranda galimybė padaryti 

individualius įvadus į kiekvieną butą ir vamzdelius, perimetru vedamus iki radiatorių, uždengti grindjuostėmis. 

Planuojant renovaciją senos statybos butų savininkams nereikia baimintis didelių darbų, griaunamų sienų 

ir statybų dulkėmis nusėtų namų. Tiesa ta, kad HZ grindjuosčių sistemą galima montuoti tiesiog atitraukus 

baldus, ji sumontuojama vos per keletą dienų ir nesukeliant būsto savininkams didelių nepatogumų. 

Nauja tendencija ryškėja sėkmingai šią sistemą naudojant biurų ir administracinės paskirties objektuose. 

Šios sistemos pritaikymas galimas ir naujos statybos butuose. 

Atsižvelgiant į kylančias energetinių išteklių kainas, ši sistema jau tampa aktuali verslo centruose, kur biuro 

patalpoms ieškoma alternatyvų šildymui su individualios apskaitos galimybe. Dažnai atsiranda poreikis 

dalyti ar atskirti patalpas ir daryti autonomiškas sistemas individualiai ar kompleksiškai, tačiau tam trukdo 

ar riboja pasirinkimus esama nepatogi šildymo sistema. Taip su HZ galima įrengti modernią, reguliuojamą 

ir autonomišką šildymo sistemą, kuri bus estetiška ir patogi naudoti. 

UŽDENGTAS ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS 
IR NAUJOS GALIMYBĖS RENOVACIJAI                                               

UAB „Ideatherm“ 
Ateities g. 10   LT-0000 Vilnius, 
Tel. / faks. + 370 5 276 0610    |   E. paštas. aurimas@idt.lt    

www.idt.lt
www.voniosradiatoriai.lt      
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Latvija eksportuos

SKYSTĄJĮ AUKSĄ:
               stato geriamojo vandens 
                                  eksporto terminalus   
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Latvijoje, Liepojoje, statomas įspūdingas geriamojo vandens eksporto 
terminalas. Planuojama, kad geriamasis vanduo į šį 30 mln. eurų 
vertės terminalą bus tiekiamas iš Liepojos gręžinių, o iš jo saugyklų 
jūra eksportuojamas į kitas šalis. Antrojo – Ventspilio uoste pastatyti 

geriamojo vandens saugyklą ir eksporto infrastruktūrą prireiks 25 mln. eurų 
investicijų. Latvija tikisi eksportuoti „skystąjį auksą“ į geriamojo vandens 
stokojančias šalis. 

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė

LIEPOJOS PROJEKTAS 
Liepojoje šiuo metu beveik keturių hekta-
rų plote vyksta statybos darbai. Vandens 
saugykla statoma Karostoje, prie Oskaro 
Kalpako tilto. 

Liepoja – miestas Vakarų Latvijoje prie 
Baltijos jūros. Tai svarbus Latvijos uostas ir 
trečias didžiausias šalies miestas. Karosta 
yra šiaurinėje Liepojos dalyje, miestelis 
puikiai tinka eksporto terminalui, tai neuž-
šąlantis uostas prie Baltijos jūros. 

Liepojos vandens terminalas pradėtas sta-
tyti šių metų kovą, išvalius teritoriją. Darbus 
atlieka vietinė statybų įmonė SIA „UPTK“, 
kuri tokio masto projektą įgyvendina pirmą 
kartą, nors nuolat dirba uoste, anksčiau ji 
pastatė ne vieną grūdų sandėlį. Iki rudens 
pastatyta tik dalis planuojamo terminalo, 
bet jo kontūrus jau galima numanyti.

Svarbiausia statybos projekto dalis – 
vandens saugykla: toliau nuo kranto bus 
įrengtos dvi vandens saugojimo talpyklos 
po 30 tūkst. tonų ir vienas – 26 tūkst. tonų. 
Bendras talpyklų aukštis sieks 7–7,5 metro, 
dalis, apie 2,5 metro, bus įkasta į žemę. 
Betoninės talpyklos iš vidaus bus apdoro-

tos specialiomis ir itin brangiomis Italijoje 
pagamintomis izoliacinėmis medžiagomis, 
taigi vanduo neturės kontakto su betonu. 
Siekiant užtikrinti geriamojo vandens ko-
kybės reikalavimus, kurie yra labai aukšti, 
talpyklos bus patikimai uždengtos, dangą 
laikys „stulpų miškas“ – iš viso 333 atramos. 
Nuo įmonės „Liepoja vandens“ miesto van-
dentiekio tinklo bus nutiestas 30 centime-
trų skersmens vamzdynas, kuriuo vanduo 
bus pumpuojamas į terminalo saugyklą. 
Sukauptas vanduo iš talpyklų į laivus nau-
joje prieplaukoje bus tiekiamas didesnio 
diametro vamzdynais. Liepojos uoste taip 
pat bus pastatyta nauja krantinė ir užpyli-
mo aikštelė. Numatoma įrengti konteinerių 
aikštelę, pastatyti vandens sandėlį, kontei-
nerių pildymo pastatą ir elektros transfor-
matorinę, nutiesti vandentiekio vamzdynus 
nuo stoties iki molo, kur vandenį galės 
priimti laivai.

Projekto vystytoja įmonė „Eipu“ 2020 me-
tais sudarė statybvietės žemės nuomos 
sutartį su Liepojos specialiosios ekonomi-
nės zonos (SEZ) administracija. Geriamojo 
vandens eksporto terminalo statybas Lie-
pojoje planuojama baigti 2024 metais.
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SOLIDUS REZERVAS
Liepojoje leidžiamas išgauti geriamojo van-
dens kiekis yra apie 10 milijonų kubinių metrų 
per metus, šiuo metu miestas per metus 
suvartoja apie 3 milijonus kubinių metrų 
vandens. Tad geriamojo vandens rezervas 
pakankamai didelis, jį galima eksportuoti 
laivais. 

Latviai investicijas į vandens terminalus 
grindžia tuo, kad kitose šalyse geriamasis 
vanduo yra didelė problema. „Kitos šalys iš 
žemės gelmių pumpuoja „juodąjį auksą“ ir 
mineralus, o mes turime labai gero vandens, 
kurį naudojame ir geriame iš čiaupo kasdien. 

Esame įpratę, kad tai savaime suprantama. 
Tačiau yra šalių, kuriose geriamojo van-
dens nepakanka arba jis yra labai prastos 
kokybės. Jeigu savo platumose gaunamą 
vandenį galime eksportuoti – išvežti į šalis, 
kuriose jo trūksta, mums tai yra unikali ga-
limybė“, – sakė Liepojos specialiosios eko-
nominės zonos vadovas Uldis Hmieļevskis.

Teigiama, kad būsimas terminalas bus 
draugiškas aplinkai, nekels taršos ir triukš-
mo. Taip pat Liepojos šiaurės priemiesčių 
gyventojams nebus uždrausta patekti į 
paplūdimį prie Baltijos jūros. 

Dėl vandens eksporto padidės Liepojos 
uosto krovinių apyvarta, atitinkamai – ir 
įplaukos biudžete, kurios leis įgyvendinti 
būsimus uosto investicinius projektus. 

Pagal Liepojos standartus geriamojo van-
dens terminalas – tai labai didelis uosto 
plėtros projektas. Terminalas galės už-
tikrinti metinį 3 milijonų tonų geriamojo 
vandens eksportą. Palyginimui: bendra Lie-
pojos uosto krovinių apyvarta 2021 metais 
siekė 7,056 mln. tonų.
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VENTSPILIO PROJEKTAS
Ventspilio laisvajame uoste į geriamojo 
vandens terminalo saugyklų ir eksporto 
infrastruktūros statybas planuojama in-
vestuoti 25 mln. eurų. 

Ventspilis – miestas Latvijos šiaurės vaka-
rinėje dalyje prie Baltijos jūros. Ventspilyje 
veikia svarbus neužšąlantis jūrų uostas ir 
vienas iš trijų Latvijos oro uostų.

Geriamojo vandens terminalo statybai 
skirta maždaug 7,1 hektaro žemės sklype 
Ventspilyje, Stradino gatvėje. Plėtojant 
projektą, planuojama neišpilstytą geria-
mąjį vandenį tanklaiviais eksportuoti į šalis, 
kenčiančias nuo geriamojo vandens trūku-
mo. Investuotojas BLNC tikisi, kad klientai 
bus įmonės, kurioms reikia aukštos koky-

VANDENS IŠTEKLIŲ 
PASAULYJE NEPAKANKA

Jungtinių Tautų organizacijos duomenimis, 
žmogui per parą turėtų užtekti apie 50 litrų 
vandens. Europos ir pasaulio didžiuosiuose 
miestuose gyventojas per parą vidutiniškai 
buityje sunaudoja apie 162 litrus vandens, 
pavyzdžiui, Paryžiuje – 110 litrų per parą. 
Lietuvos didmiesčiuose vienas gyvento-
jas per parą vidutiniškai sunaudoja apie 
80 litrų vandens, o jo naudojimas pamažu 
auga, plečiant centralizuoto vandentiekio 
tinklus. 

Lietuva turi didelius požeminio vandens 
išteklius, palyginti su pasauliniu kontekstu: 
per parą mūsų šalis galėtų išgauti iki 3,7 
mln. kubinių metrų vandens be žalos turi-
miems telkiniams. Gėlo požeminio vandens 
ištekliai mūsų šalyje susikaupė per daugelį 
metų.

Pasaulyje per pastaruosius šimtą metų še-
šis kartus padidėjo vandens suvartojimas 
ir jis kasmet toliau auga. Apie 60 proc. Eu-
ropos miestų sunaudoja daugiau vandens, 
negu jo ištekliai atsinaujina. Šalyse, kur 
geriamojo vandens trūkumas ypač ryškus, 
nudruskinamas jūros vanduo ir gaminamas 
gėlas, bet tokia gamyba reikalauja didžiulių 
energijos ir finansinių išteklių.

Šylant klimatui ir augant gyventojų skai-
čiui pasaulyje vandens ištekliai mažėja, o 
poreikis nuolat auga. Jau dabar vandens 
trūksta beveik 4 mlrd. žmonių ir Jungtinės 
Tautos mano, kad 2050 metais vandens gali 
trūkti daugiau nei 5 mlrd. žmonių. Dėl van-
dens stygiaus kyla ligų epidemijos, kasmet 
nusinešančios milijonus gyvybių.

Parengta pagal užsienio spaudą

bės geriamojo vandens, pavyzdžiui, van-
dens buteliuose ir kitų gėrimų gamintojos, 
žemės ūkio bendrovės, maisto gamintojai, 
farmacijos įmonės ir kitos, ieškančios ilga-
laikio geriamojo vandens tiekimo saugumo. 
BLNC planuoja statyti modernų vandens 
akumuliacinį rezervuarą. Vanduo, kuris bus 
gaminamas naudojant vietinės vanden-
tvarkos bendrovės „Udeka“ pajėgumus, bus 
kraunamas į laivus. Planuojama krovinių 
apyvarta – nuo 3 iki 6 tonų vandens per me-
tus, o tai būtų reikšminga krovinių diversifi-
kacija Ventspilio uostui. Šis uostas – antras 
pagal krovos apimtis Latvijoje.

Ventspilio geriamojo vandens terminalo 
projektą planuojama įgyvendinti per trejus 
metus.
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Vilniaus Stotyje, šalia pagrindinės „Lietuvos geležinkelių“ 
(LTG) būstinės, atidaryta nauja erdvė – Bėgių parkas. 
Vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami atrasti naujas 
patirtis – susipažinti su traukinių istorijomis, apžiūrėti 

istorinius riedmenis, pasiklausyti paslaptingo traukinio bildesio 
ir dar daugiau. Bėgių parko koncepcija sulaukė populiarumo 
įvairiuose kituose pasaulio miestuose. Parke nebenaudojami 
bėgiai nėra nuardomi, priešingai – jiems suteikiama nauja 
funkcija – atveriami visuomenei. Nebenaudojama, tačiau 
kiekvienam praeiviui savotišką žavesį kelianti infrastruktūra 
papildoma suoliukais, lemputėmis, augalais, laisvalaikio 
atributais.

NAUJAJAME 
BĖGIŲ PARKE 
VILNIUJE – 
AUTENTIŠKOJE ERDVĖJE 
KURIAMA NAUJA 
PATIRTIS

Autorius: Vaiva Didžiulytė

Nuotr.: LTG
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NUO GARVEŽIO IKI STEBUKLUS 
PILDANČIO VARPO 

LTG Turto valdymo paslaugų vadovė Daiva 
Pivoriūnienė pasakoja, kad jau 2022 metų 
pavasarį „Lietuvos geležinkeliams“ pagrin-
dinę būstinę perkėlus į stoties rajoną ir ją 
rekonstruojant žinota, jog savo veiklą bus 
norima atverti ir keleiviams, ir miestie-
čiams – taip kilo Bėgių parko idėja. 

„Čia, Naujininkų rajono pusėje, Pelesos ga-
tvėje, įkurtas pagrindinis LTG Grupės biu-
ras. Visuomenei įdomi geležinkelių infras-
truktūra ir istorija nėra lengvai prieinama 
– dėl žmonių saugumo teritorijos aplink 
bėgius nėra atviros. Taip pat ir dabartinė 
Bėgių parko teritorija visuomenei visada 
buvo uždara ir pastaraisiais metais nebu-
vo aktyviai naudojama, todėl nuspręsta, 
kad čia gali įsikurti išskirtinė erdvė, kurioje 
miestiečius ir miesto svečius kviesime 
susipažinti su geležinkelių istorija, o kartu 
atspindėsime ir šiandienes LTG vertybes – 
tvarumą, atvirumą“, – sako D. Pivoriūnienė.
XIX amžiuje ši vieta buvo krovinių stoties 
keliai su savo pastatais – pakhauzais (prekių 

sandėliais, krovinių svarstyklėmis, atvykimo 
ir išvykimo peronais, kontora). Vėliau stotis 
plėtėsi ir krovinių stotis buvo iškelta į kitą 
vietą, o toje teritorijoje liko tik keleiviniai 
traukiniai.

Pašnekovė pasakoja, kad iš buvusios Ge-
ležinkelių muziejaus lauko ekspozicijos į 
Bėgių parką atriedėjo ten buvę eksponatai 
– istoriniai riedmenys, įvairūs geležinkelių 
kelio darbams naudoti atributai: šilumvežiai, 
automotrisės, tankinis vilkikas, garvežys, 
restoranas-vagonas, įvairūs bėgių prie-
žiūrai naudoti įrenginiai. Taip pat, ko gero, 
lankytojų dėmesį trauksiantis stebuklingas, 
kelionių norus pildantis istorinis varpas ir 
traukinukas, ir iš traukinio aširačių paga-
mintos sūpuoklės.

„Supratome, kad ankstesnėje erdvėje 
eksponatams jau trūko vietos, norėjome, 
kad juos būtų galima apžiūrėti patogiau, 
teritorijoje atsirastų ir jaukumą kuriančių 
elementų, pavyzdžiui, suoliukų, augalų, 

pramogų“, – sako D. Pivoriūnienė. Ir priduria, 
kad kuriant Bėgių parką daug dėmesio buvo 
skiriama tvarumui. Siekiama parodyti, kad 
veikloje naudotus, bet tam nebetinkamus 
daiktus ar elementus galima prikelti naujam 
gyvenimui. Kūrybingumą demonstruojantys 
pavyzdžiai – erdvėje esantys pėsčiųjų take-
liai, pagaminti iš senų pabėgių, ar augalams 
sodinti panaudotos nebereikalingos degalų 
talpyklos, konteineriai, sūpynėms – traukinio 
aširačiai. 

Bėgių parkas yra pokyčius stoties rajone ini-
cijuojančio „Lietuvos geležinkelių“ projekto 
„Vilnius Connect“ dalis, kurianti ir skatinanti 
aktyvesnį stoties rajono kultūrinį gyvenimą. 

„Bėgių parkas – organiška, gyva erdvė, kartu 
tai ir platforma kūrybiškoms idėjoms. Laiptus 
į Bėgių parką jau papuošė menininko Vytauto 
Stakučio-Trafik tapytas traukinys, sulaukia-
me pasiūlymų ir iš kitų menininkų, norinčių 
savo darbus matyti Bėgių parke“, – džiaugiasi 
pašnekovė.
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KIEKVIENAS EKSPONATAS 
ATSINEŠĖ SAVITĄ ISTORIJĄ 

Prieš daugiau nei dešimtmetį Geležinkelių 
muziejui persikėlus į Vilniaus geležinkelio 
stotį, muziejininkai kartu su geležinkelio dar-
buotojais nusprendė įkurti lauko ekspoziciją 
geležinkelio stoties teritorijoje. Pasak gele-
žinkelių muziejaus vadovės Vitalijos Lapėnie-
nės, ši erdvė turėjo tapti savotiška jungtimi 
tarp geležinkelių praeities ir dabarties. 

Tuo metu pradėta ieškoti istorinės geležin-
kelių technikos eksponatų. Eksponatų pa-
rengimo darbai prasidėjo 2011 metų rudenį ir 
po metų pirmieji eksponatai – kelio mašinos, 
autodrezinos, dyzelinis traukinys D1, elektri-
nis traukinys ER-9M ir restauruotas garvežys 
TE52-313 (1942 m.) jau tapo muziejaus dalimi. 
Šiuo metu Geležinkelių muziejaus technikos 
rinkiniui priklauso 29 istorinės geležinkelių 
technikos eksponatai. Šiemet visi šie rie-
dmenys atkeliavo į Bėgių parką. Kiekvienas 
eksponatas turi savo istoriją ir jas visas 
norisi papasakoti lankytojams“, – patikina V. 
Lapėnienė.
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Geležinkelių muziejaus vadovė pastebi, kad 
lankytojams mažiausiai pažįstami garvežiai, 
kurių Bėgių parke šiuo metu yra du. 

Vienas jų – TE52-313, pagamintas 1942 metais 
Austrijoje. Jis Antrojo pasaulinio karo metu 
Vokietijoje ir jos okupuotose teritorijose 
traukė iki 1 200 t sveriančius krovininius sąs-
tatus 30–60 km/h greičiu. Pirmasis jo žymėji-
mas buvo DRB 52. Po Antrojo pasaulinio karo 
garvežys į Lietuvą pateko kaip karo trofėjus. 
Trofėjiniai garvežiai nuo 1952 metų buvo žy-
mimi raidėmis TE.

Kitas – magistralinis prekinis garvežys 
SO-17 Nr. 744 pagamintas 1937 metais Ru-
sijoje. Tai vienas iš pirmųjų garvežių su 
garo kondensacija. Garvežys buvo eksplo-
atuojamas Ašchabado, Šiaurės Kaukazo, 
Turkestano–Sibiro geležinkeliuose. Nuo 
1971 metų garvežys priklausė Pabaltijo 
geležinkeliui ir buvo priskirtas Radviliškio 
depui. Įvairiose Lietuvos stotyse garvežys 
buvo eksploatuojamas kaip stacionarus 
įrenginys (katilinė).

„Mūsų eksponatai dažnai matomi įvairiuose 
kultūriniuose projektuose. Tai muzikinių klipų, 
televizijos laidų filmavimai, fotosesijos su 
eksponatais reklaminiams muzikinių projektų 
plakatams. Senieji muziejaus garvežiai dau-
gybę kartų filmuoti įvairių kino studijų sesijo-
se“, – sako V. Lapėnienė. 

2012 metų žiemą Vilniaus geležinkelio stotyje 
italai inscenizavo filmą „Ana Karenina“. Filmo 

scenose filmuotas garvežys TE52-313, o 
2016 metais garvežys SO-17 Nr. 744 filmuotas 
lietuviškame filme „Tarp pilkų debesų“, 2021 
metais švediškame – „Hilma af Klint”. Elektri-
nio traukinio vagone suktos lietuviško kri-
minalinio detektyvo „Vardas tamsoje“ sce-
nos. Dyzelinio traukinio D1 salone filmuotos 
britų atkuriamosios dokumentikos filmo 
„Rise Of The Nazis II“ (liet. „Nacių iškilimas II“) 
scenos.
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WICONA elementinio fasado sistema
„520 WEST 28TH“ – PIRMASIS APARTAMENTU PASTATAS 
NIUJORKE, SUPROJEKTUOTAS „ZAHA HADID ARCHITECTS“

Pastato fasadų sistema ir jo kreivės dera kartu šiame 11 aukštų statinyje. 
Jų formos maksimaliai padidina kiekvieno būsto privatumą ir tuo pačiu 
metu sukuria dinamiškumo ir judėjimo jausmą. Išsiskiriantis ir originalus 
pastatas, prikaustydamas žvilgsnius, nepalieka abejingų.
„WICONA“ naudoti sprendiniai: individualiai pritaikyta elementinių fasadų 
sistema su elektros pavaromis į išorę išstumiamomis langų varčiomis. Daugiau:

www.wicona.lt

Architektas: Zaha Hadid Architects / Fasadų gamintojas: Stahlbau Pichler / Foto: ©Hufton+Crow


